Jaarverslag 2018

Voorwoord
Inhoudsopgave
Terugblikkend naar 2018 is een kort
voorwoord is zo makkelijk nog niet..
Diverse
groepsreizen,
meerdere
transporten, inzamelacties, ontbijtactie,
kerstmarkt enzovoort. We zien in
dankbaarheid de stichting en haar netwerk
groeien.
We mogen ons steentje bijdragen op de
gloeiende plaat genaamd Europese
humanitaire crisis.
Nu 2019 enkele maanden oud is zien we de
problemen zich herhalen en is dit voor ons
dé trigger om door te gaan met de, soms
beperkte, hulp die we mogen bieden.
Deze hulp mogen we bieden dankzij een
prachtige achterban die ons keer op keer
weet te verrassen wat betreft de support
voor hulptransporten naar Lesbos en
Samos, de hoeveelheid aanmeldingen om
een hulpreis mee te gaan en de financiële
middelen die in vertrouwen aan ons
gegeven worden.
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Boven alles maakt het ons klein en
dankbaar dat we mogen ervaren dat God
onze hulp zegent.
Ondanks dat wij soms te weinig
vertrouwen hebben of uitgaan van ''eigen
kunnen''.. We staan keer op keer verstelt
en kunnen we niet anders dan Hem daar
alle lof en dank voor te geven.
Zoals psalm 127 beschrijft: ''Als de HEERE
het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen
zijn bouwers eraan;..''
Wij willen zijn als werktuig in Zijn Handen.
ook in 2019. We blijven elkaar er aan
herinneren dat de inspanningen tevergeefs
zijn als we Hem niet vragen of sturing,
wijsheid en hulp.

Colofon:

Publicatie: Juni 2019
Beelden: Alle foto’s binnen dit document
zijn gemaakt door deelnemers van onze
missies.
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Een liefdevolle groet,
Daniel van der Leer
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Ontstaan
Beste lezer,
Voor u ligt het derde jaarverslag van Stichting Christian Refugee Relief. Een stichting uit nood geboren.
September 2015, grote nood op de Griekse eilanden, vluchtelingenstromen van ongekende grote de
media die werd overspoeld met beelden van deze totale chaos. Op dat moment ontstond het
verlangen om hier praktisch iets te gaan betekenen. Wat begon als klein idee bloeide op tot onze
eerste noodhulpmissie.
Oorspronkelijk was het plan met maximaal zes personen en financiële steun te vertrekken naar Lesbos
om te kijken waar we ons konden aansluiten om te helpen. Echter door het grote enthousiasme, de
actualiteit en de passie groeide dit project uit tot een hulptransport met daarbij een groep van
achttien vrijwilligers die bereid waren te gaan, die bereid waren een stap buiten de eigen wereld te
zetten.
In de laatste week van oktober 2015 waren we op Lesbos voor de hulpverlening waarbij we duizenden
mensen hebben kunnen bijstaan in de eerste levensbehoefte na een levensgevaarlijke overtocht. Voor
verdere toelichting en ervaringsverhalen verwijzen we u naar onze website.
Na deze missie bleef het verlangen bestaan om onze naaste helpende handen te bieden. Vaak zijn we
in deze situaties geconfronteerd met de volgende tekst uit Matheus 25: Ik zeg u: voor zover u dit voor
een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.
Vanuit deze gedachte is Stichting Christian Refugee Relief opgericht. Helpen waar we kunnen door te
delen en door te geven. Zomaar als druppels, als oase, als opdracht.
Ons team bestaat uit de volgende personen:
André Stam - Voorzitter
Daniel van der Leer - Algemeen adjunct
Jan de Zwart - Penningmeester
Eysbrand Rozendaal - Secretaris
Dit kan niet zonder de vele inzet van mensen met een hart vol passie voor dit werk, de gebeden en de
financiële steun! Via deze weg willen we een ieder die op zijn of haar wijze bijgedragen heeft aan het
verwezenlijken van de doelen van de stichting bedanken.
Onze verdere activiteiten van het jaar 2018 kunt u lezen in dit jaarverslag. Voor de overige informatie
willen we u verwijzen naar onze website: www.christianrefugeerelief.com

Doelen
Binnen de statuten zijn onze doelen vastgesteld en als volgt omschreven:
Doelstelling:
De stichting heeft ten doel: vluchtelingen waar ook ter wereld een helpende hand te bieden en het
leven van iedere vluchteling aangenamer te maken zodat zij zo humaan mogelijk kunnen leven, ditalles vanuit een positieve christelijke levensovertuiging.
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het verzorgen van groepsreizen met vrijwilligers; het verzorgen van hulptransporten
- het bieden van noodhulp aan bootvluchtelingen en werken en/of helpen in de vluchtelingenkampen
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Missies/acties 2018
In het jaar 2018 heeft de Stichting Christian Refugee Relief (CRR) de volgende missies en acties
georganiseerd:

Februari/Maart 2018:
- 13 februari: interview bij Uitgelicht! bij Family7.
- Missie 8 Lesbos, 19 februari – 19 maart, 17 personen
Er zijn dag- en nachtdiensten gedraaid in kamp Moria onder de vlag van EuroRelief. We
hebben geholpen met allerlei karweitjes: afbreken en opbouwen van tenten, opruimen,
mensen verhuizen, kleding uitdelen, bewaking, etc. Ook hebben we diverse nacht-shifts
gedraaid. Tijdens deze missie zijn er ten behoeve van de brandveiligheid in het kamp 1000
nieuwe LED TL-buizen aangeschaft. Ook zijn er veel babydoekjes aangeschaft met gedoneerd
geld.
- Familiedagen Hardenberg, 18 februari – 2 maart
Met de stichting hebben we dit jaar ook op de familiedagen in Hardenberg gestaan. Met als
doel om onze achterban te vergroten en de reikwijdte van onze stichting te verbreden. Daar
kan ons netwerk met betrekking tot nieuwe vrijwilligers groeien.
Mei 2018:
- Missie 9 Lesbos, 30 april – 14 mei, 2 personen
Er zijn dag- en nachtdiensten gedraaid in kamp Moria onder de vlag van EuroRelief. We
hebben geholpen met allerlei karweitjes: afbreken en opbouwen van tenten, opruimen,
mensen verhuizen, kleding uitdelen, bewaking, etc. Ook hebben we diverse nacht-shifts
gedraaid.
- Ontbijtactie 2018 – 11 en 12 mei
In samenwerking met Stichting Ontmoeting en CRR is de jaarlijkse ontbijtactie georganiseerd:
1075 ontbijtjes zijn door 50 ontbijtkoeriers bezorgt. De opbrengst was voor stichting
Ontmoeting: € 4.800,-- en voor CRR: € 4.800,-- Hulptransport 3 Lesbos, 28 mei - 5 juni 2018
Er is een hulptransport naar Lesbos gestuurd in samenwerking met GAiN. Dit is ons 3e
hulptransport. En 40ft container met dekens, winterschoenen, babybenodigdheden,
slaapmatten/zakken, medisch toebehoren voor Stichting Bootvluchteling, etc. In korte tijd, is
het gelukt om de container op transport naar Lesbos te zetten. Met dank aan Den Ouden
Tanktransport B.V. voor het transport en J.W. de Lange B.V. voor de container en het chassis
en Bastiaan de Lange en A. Boer Transport.

Juni 2018:
- Missie 6 Italie – 4 juni
Er is een projectbezoek gedaan in Italië. Fijne ontmoetingen met alle betrokkenen. Er zijn
positieve ontwikkelingen in deze lastige omstandigheden en uitbreiding van de
christengemeente. De kerk is voorzien van kunststof kozijnen en zelfs toiletten.
September 2018:
- Missie 10 Lesbos, 24 september – 4 oktober, 10 personen
Er zijn dag- en nachtdiensten gedraaid in kamp Moria onder de vlag van EuroRelief. We
hebben geholpen met allerlei karweitjes: afbreken en opbouwen van tenten, opruimen,
mensen verhuizen, kleding uitdelen, bewaking, etc. Ook hebben we diverse nacht-shifts
gedraaid. Tijdens deze missie is het warehouse van EuroRelief grondig aangepakt en
opgeknapt. Er is veel kleding gesorteerd.
Oktober 2018:
- Tasjesactie Aagtekerk, 6 oktober 2018
Voor de tasjesactie van de reis in december is er een presentatie geweest in de Jhr. W.
Versluijsschool in Aagtekerke. Zij organiseren een kleedjesactie. Dit heeft het mooie bedrag
van € 1.503,-- opgebracht. Hartelijk dank!
- Rommelmarkt Veenweideweg, 12 en 13 oktober
Van onze kerkelijke gemeente wordt er een rommelmarkt georganiseerd waarbij 1 van de
doelen onze stichting is. De stichting is vertegenwoordigt met een eigen kraam. Hierin wordt
onder andere de tasjesactie gepromoot. Ook is er skelter-race voor de jeugd.
Opbrengst: € 5.000,-- Nieuwsbrief
In oktober is onze eerste nieuwsbrief online gegaan. Belangstellenden kunnen zich hiervoor
aanmelden. De nieuwsbrief verschijnt 1 keer per kwartaal. In deze nieuwsbrief wordt u op de
hoogte gehouden van alle ontwikkelingen, acties en nieuwe missies.
- 30 oktober: interview bij Uitgelicht! bij Family7.
December 2018:
- Actiemarkt Kleyburgplein – 7 december 2018
Er is een actiemarkt georganiseerd op het Kleyburgplein met o.a. rad van fortuin, crea-kraam,
foto-stand, springkussen, spelletjes en een heuse ambulance. Het was een geslaagde actie
met een opbrengst van € 7.000,--. Het was deze keer wel onstuimig weer.

- Hulptransport 4 Lesbos, 12 december - 24 december
Er is een hulptransport naar Lesbos gestuurd. Dit is ons 4e hulptransport. Dit transport is
georganiseerd vanuit een loods aan de Lekdijk 59 te Nw-Lekkerland. Er zijn diverse
inzamelacties gedaan en met veel vrijwilligers is alles uitgezocht en gesorteerd. Een trailer
met dekens, winterschoenen, babybenodigdheden, slaapmatten/zakken, medisch
toebehoren, etc. Met dank aan Den Ouden Tanktransport B.V. voor het transport en J.W. de
Lange B.V. voor de container en het chassis.
- Missie 11 Lesbos – 17 december t/m 31 december 2018, 25 personen
Er zijn dag- en nachtdiensten gedraaid in kamp Moria onder de vlag van EuroRelief. We
hebben geholpen met allerlei karweitjes: afbreken en opbouwen van tenten, opruimen,
mensen verhuizen, kleding uitdelen, bewaking, etc. Ook hebben we diverse nacht-shifts
gedraaid. Tijdens deze missie zijn alle tasjes van de tasjesactie meegekomen.

Aantal deelnemers dat is afgereisd naar Lesbos in 2018: 54 personen

Jaarrekening

Financiën

Tot slot
Zoals te lezen zijn er binnen de stichting niet alleen maar missies te organiseren. Het werk achter de
schermen gaat ook door. Wij willen jullie danken voor de steun en het vertrouwen wat we telkens
weer hebben gekregen.
Ook op financieel gebied is dit een jaar geweest waar we veel mochten doen. We hopen dat we dit
kunnen blijven doen en daarom bevelen blijft iedere euro welkom!
In het jaar 2019 willen wij onze focusgebied verbreden. Verkenning op andere eilanden en het
onderzoeken van groeimogelijkheden voor onze stichting.
Tot slot, de stichting beraad zich continu op acties passend bij de omschreven doelen. Wij zien uit naar
hetgeen 2019 ons brengt.
In vertrouwen, in geloof.
André, Daniël, Jan en Eysbrand

