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Voorwoord

Zo is in 2021 voor het eerst ook hulp geboden in 
Bosnië. Een prachtig land buiten de EU, waarnaar 
veel vluchtelingen uit Pakistan en Afghanistan 
zijn gereisd die via Kroatië en Slovenië Europa 
willen bereiken. Na een eerste verkenningsmissie 
naar Bosnië (in het voorjaar) zijn er in 2021 twee 
volle hulptransporten verstuurd, waarmee lokale 
partners directe hulp kunnen verlenen aan de 
vluchtelingen. Directeur Daniel van der Leer licht 
elders in dit jaarverslag de Hulpverlening in Bosnië 
verder toe.
Een andere verandering die in 2021 echt 
doorzette, is de verschuiving van tienduizenden 
vluchtelingen van de Griekse eilanden naar 
het vaste land van Griekenland. Hierdoor is 

de hulpverlening in de kampen op de eilanden 
anders en op meerdere vlakken gelukkig beter en 
overzichtelijker geworden. 
De verschuiving van grote hoeveelheden 
vluchtelingen naar het vaste land heeft de 
hulpvraag op het vaste land natuurlijk vergroot. 
CRR is in 2021 snel ingesprongen op deze 
belangrijke verandering. Medeoprichter André 
Stam en zijn vrouw Jacolien hebben in Athene een 
distributieorganisatie neergezet die inmiddels ca 
50 hulpverlenende organisaties bevoorraad van 
de hulpgoederen die zij nodig hebben. Het Athene 
project wordt elders in dit jaarverslag uitvoerig 
aan u toegelicht.

Het jaar 2021 is voor Stichting CRR een jaar van veel veranderingen 
geworden. Het aantal hulpvragen aan Stichting CRR bleef onverminderd 
groot. Maar de plaatsen en afzenders van de hulpvragen zijn wel 
veranderd.
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Namens het bestuur van Stichting CRR
Peter Kooiman

 Daniel van der Leer

Directeur

Eysbrand Rozendaal

Secretaris

Peter Kooiman

Algemeen Bestuurder

Jan de Zwart

Voorzitter & Penningmeester

André Stam

Algemeen Bestuurder

Ook in de dagelijkse organisatie van CRR zijn 
belangrijke veranderingen te melden. Twee nieuwe 
vaste medewerkers versterken vanaf het najaar 
van 2021 de slagkracht van het dagelijkse team 
van Stichting CRR. Theresa en Thomas stellen zich 
in dit verslag aan u voor.
Wat gelukkig niet verandert, is de enorme 
betrokkenheid en bereidheid om in actie te komen 
vanuit heel Nederland. De hulpvragen aan CRR 
zijn weer gegroeid en kunnen alleen beantwoord 
worden als u ons blijft helpen met goederen, 
financiën en bereidheid om aan acties mee te 
doen. 

Stil en verwonderd komen we tot de conclusie 
dat er in 2021 geen enkele hulpvraag die aan ons 
gesteld is niet is beantwoord; u voorzag ons van 
alles wat nodig was om te helpen. 

God dank voor Zijn leiding en licht op ons pad en 
voor zoveel warme harten die ons willen helpen!

Namens bestuur en directie van CRR veel plezier 
bij het lezen van ons jaarverslag!

en Directie
Bestuur
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A 

In deze rubriek introduceren wij 2 ‘nieuwe 
gezichten’ van Stichting CRR; Thomas 
Oosterwijk en Theresa Nieuwenhuis. Beide 
personen versterken vanaf het najaar van 
2021 de slagkracht van het dagelijkse 
team van Stichting CRR (aangestuurd door 
directeur Daniël van der Leer). We hebben 
hen meerdere vragen voorgelegd zodat 
zij zichzelf daarmee goed aan u kunnen 
voorstellen.

1. Stel jezelf even kort aan ons voor; wie 
ben jij?
Theresa: Mijn naam is Theresa 
Nieuwenhuis, 20 lentes jong en ik kom 
iedere ochtend van ver; helemaal uit 
Nieuw-Vennep. Een klein dorp, net onder 
Schiphol.  
Thomas: Mijn naam is Thomas Oosterwijk. 
Ik ben 21 jaar, woonachtig in Nieuw-
Lekkerland en sinds oktober 2021 
medewerker bij CRR. 

2. Hoe ben je in aanraking gekomen met 
het vluchtelingenwerk en specifiek met 
Stichting CRR?
Thomas: In oktober 2018 heb ik voor de 
eerste keer geholpen met het sorteren 
van kleding, toen nog in de schuur van 
boer Stam aan de Lekdijk in Nieuw-
Lekkerland. Door dat werk werd ik 
bijzonder gemotiveerd geraakt en heeft 
het vrijwilligerswerk voor CRR me niet 
meer losgelaten. In december 2018 zijn 
we met een groep gemeenteleden op 
reis gegaan naar Lesbos, naar toen nog 
het oude kamp Moria. De hopeloosheid 
die je ziet in de mensen en de 
leefomstandigheden in de kampen heeft 
mij diep geraakt, waardoor ik me nog 
meer ben gaan inzetten als vrijwilliger 
voor de stichting. 
Theresa: Via Instagram kwam ik in 
aanraking met een bericht van stichting 
CRR. Ik heb vervolgens als longtermer  

Head
to Head
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een jaar voor de stichting gewerkt op Lesbos en Samos 
en werk sinds december op het kantoor van CRR in 
Nieuw-Lekkerland.

3. Wat doe je binnen Stichting CRR (wat is jouw rol)?
Theresa: Binnen stichting CRR organiseer ik de planning 
van alle vrijwilligers die op reis gaan via CRR en bereid 
ik deze vrijwilligers zo goed mogelijk voor op het werk 
wat zij zullen gaan doen. Daarnaast ondersteun ik in bij 
de organisatie van acties en de communicatie van de 
stichting. Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat steeds 
meer mensen betrokken raken bij ons werk en net zoals 
ons ook een hart voor vluchtelingen krijgen.
Thomas: Binnen de stichting heb ik de functie logistiek 
en administratief medewerker gekregen. Dit houdt in 
dat ik me veel bezighoud met de voorbereiding van 
de transporten en alles wat daarbij komt kijken. Denk 
hierbij aan het aansturen van de vrijwilligers in de 
loods, het coördineren van ophaalacties/leveringen, het 
bijhouden van de loods (zorgen dat er altijd genoeg werk 
te doen is voor de vrijwilligers) en het bijhouden van de 
voorraden. Wat het financiële betreft, is dit hoofdzakelijk 
het bijhouden van een goedlopende administratie, 
waaronder het controleren van de volledige geldstroom 
van de stichting.

4. Wat is je leukste werkervaring tot nu toe?
Thomas: Vind ik een lastige vraag; er zijn zoveel 
werkzaamheden die met erg gelukkig maken. Als ik dan 
toch een hoogtepunt moet noemen is dit het laatste 
transport van 2021 naar Bosnië. Het versturen van 
de hulpgoederen naar zo’n land is erg complex, veel 
lastiger dan naar Griekenland. Maar als je dan hoort dat 
de stapels invoerpapieren goedgekeurd worden en de 

goederen uiteindelijk op bestemming gelost worden, 
geeft dat wel een kick. 
Theresa:  Op het moment van het interview ben ik net 
terug van een verkenningsmissie naar Bosnië met Daniel 
(van der Leer). De vluchtelingenproblematiek verschuift 
en ik ben trots op het feit dat wij als stichting CRR op 
deze verschuiving kunnen inspringen. Er zijn vrijwilligers 
nodig en er blijven hulpgoederen van groot belang voor 
de mensen in de kampen en de single mannen die in de 
bossen leven.

5. Hoe zou je je nieuwe collega Theresa/ Thomas 
omschrijven?
Thomas over Theresa: Ik ken Theresa nu zo’n 2 maanden 
en kan haar omschrijven als een zeer sympathiek 
persoon. Ze is ook altijd vrolijk als ze het kantoor komt 
binnenlopen. Erg fijn om mee samen te werken en 
Theresa biedt altijd een luisterend oor. Ze heeft ook veel 
kennis van het vluchtelingenwerk aangezien ze al een 
jaar op Lesbos/Samos actief is geweest.
Theresa over Thomas: Thomas kan echt hard werken, 
hij zit vaak op kantoor voorbereidend werk te doen 
maar zodra hij in de loods is gaat hij als een jekko. 
Serieus, het werk wat hij verzet is bizar. Mede dankzij 
Thomas kunnen de chauffeurs met een gerust hart op 
pad; iedereen is perfect op de hoogte van losadressen, 
contactpersonen en welke vracht men per adres mag 
verwachten.

6. Wat kunnen we binnen CRR van jou verwachten in 
2022?
Theresa: Voor 2022 mag je van mij verwachten dat 
Bosnië op de kaart komt te staan als het gaat om de 
hulpreizen. Het lijkt me geweldig als het ons lukt om 

onze lokale partners in het noorden van Bosnië (Bihac) 
ook met vrijwilligers structureel te ondersteunen!
Thomas: Tomeloze inzet wat betreft het voorbereiden 
van de hulptransporten naar de bestemmingen waar die 
het hardst nodig zijn. Het mijn ambitie om dit alles strak 
te coördineren en daarbij goed contact te houden met 
alle vrijwilligers die in dit geweldige werk onmisbaar 
zijn.

7. Hoe reageerde jouw omgeving (familie, vrienden) op 
je nieuwe werk bij CRR?
Theresa: Iets voor een ander doen is het mooiste wat 
er is. Zij vinden het fantastisch dat wij als CRR echt een 
helpende hand bieden aan mensen in nood! Én zij zijn 
erg blij dat ik in Nederland een baan heb 🙂
Thomas: Bij mij thuis vonden ze het in het begin een erg 
grote stap. Van een normale kantoorbaan bij een bedrijf 
naar een baan bij een non-profitorganisatie. Mijn familie 
vindt het inmiddels geweldig en steunt me er echt enorm 
in.  Een groot gedeelte van de vrienden mag ook actief 
zijn als vrijwilliger van CRR wat het samenwerken extra 
mooi maakt. Al met al de mooiste stap in mijn leven.

8. Wat hebben we je nog niet gevraagd, maar wil je toch 
nog even kwijt
Thomas: Iedereen wie zich het afgelopen jaar voor de 
stichting heeft ingezet; heel hartelijk bedankt! Zonder 
de honderden vrijwilligers is dit dankbare en helaas 
noodzakelijke werk niet mogelijk. Ik kijk uit wat 2022 
ons gaat brengen! 
Theresa: Aan iedereen die twijfelt om met CRR op reis 
te gaan; GA! Het is een ervaring die je kijk op het leven 
veranderd! Ik heb een geweldig jaar op de Griekse 
eilanden gehad en ik raad het iedereen aan!
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1. Missies 
Dankbaar ervaren wij dat er ook in 2021 veel bereidheid was om het vluchtelingenwerk 

op allerlei wijzen te ondersteunen. Zeker ook door als vrijwilliger mee te gaan op missie 

naar de plaatsen waar CRR ondersteuning biedt.  (Steeds wisselende) coronarestricties 

maakten ook in 2021 de invulling van missies lastiger. Korte missies van 2 weken 

hebben het afgelopen jaar nauwelijks plaatsgevonden omdat vrijwilligers veelal een 

quarantaineperiode in acht moeten nemen na aankomst. Veel missies zijn daarom 

gepland voor 4 weken of meer. 14 CRR longtermers zijn in 2021 zelfs voor 3,5 maand 

of langer afgereisd. Hoe bijzonder dat we, ondanks alle restricties en de beperking van 

langere missiereizen, alle partners waarmee CRR samenwerkt hebben kunnen voorzien 

van voldoende vrijwilligers in de frontlinie van de vluchtelingenhulp!

Totaal 30 groepsmissies

• Lesbos: 22 missies
• Athene: 5 missies 
• Samos: 2 missies
• Chios: 1 missie
Aantal medewerkers 
• Totaal 185 vrijwilligers 
 (163 voor het eerst en  
 22 vrijwilligers opnieuw)
Longterm

• 14 longterm vrijwilligers,  
 voor 3 maanden of langer  
 (Lesbos en Athene). 

Missies in cijfers
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Uitbreiding naar Athene

Er zijn in 2021 missies georganiseerd naar Lesbos (22), Athene 
(5), Samos (2) en Chios (1). De missies naar Athene betreft 
in 2021 een uitbreiding. Na opzet van het logistieke project 
CRR Athene door longtermers André en Jacolien Stam (zie 
elders in dit jaarverslag) zijn zij ondersteunt door 2 longterm 
vrijwilligers en 5 missiegroepen. Eén van de laatste groepen 
betrof een groep van 27 studenten en begeleiders van de 
Avans Hogeschool.

Werk verschilt per bestemming

Het werk dat de CRR vrijwilliger doet verschilt per bestemming. 
Op Lesbos en Samos wordt je als vrijwilliger ingeroosterd om in 
het vluchtelingenkamp te helpen met alle dagelijkse activiteiten 
onder de vluchtelingen. Op Chios helpen de vrijwilligers de 
hulporganisatie Offene Arme buiten het kamp. Voornamelijk 
vanuit de shop waarin alle benodigde hulpgoederen verstrekt 
worden aan de vluchtelingen. Het werk in Athene is weer 
anders. Hier is het werk meer gericht op de ondersteuning 
van de tientallen hulporganisaties door levering van goederen. 
Soms aangevuld door het verlenen van medewerking aan 
gerichte voedsel- en kledingdistributies. 

Aansturing en begeleiding

Met veel passie stuurt bestuurder Jan de Zwart al vanaf het 
begin de missieplanning aan. Zeker in deze coronatijd betekent 
dit veel contacten met onze partnerorganisaties ter plaatse en 
het beantwoorden van veel (extra) vragen van de vrijwilligers. 
Gelukkig wordt hij hierbij ondersteunt door enkele longtermers 
die op de bestemming de member care invullen. En vanaf het 
najaar van 2021 helpt nieuwe collega Theresa Nieuwenhuis 
mee bij  de voorbereiding en organisatie van de missies. 
CRR is dankbaar dat God zoveel harten bereid maakt om mee 
te gaan op missie!
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Evert van Steenbergen / Myrthe Kruidhof 

Wie zijn wij en hoe zijn we hier terecht gekomen?

Wij zijn Evert en Myrthe en zitten inmiddels bijna 4 
maanden op Lesbos. We werken daar voor EuroRelief, de 
Griekse hulporganisatie die in het kamp werkzaam is en 
die door CRR al verschillende jaren gesteund wordt met 
vrijwilligers en materiaal.

Myrthe: In februari kwam ik de site van CRR tegen. Ik wilde 
zelf altijd graag in het buitenland werken en het liefst 
noodhulp verlenen. De missie van CRR sprak me heel erg 
aan en daarom besloot ik om in juni voor 5 weken naar 
Lesbos te gaan, ook om te kijken of ik hier langer wilde 
blijven. Na die 5 weken was het voor mij wel duidelijk dat 
ik terug wilde komen. Het kamp en de mensen hadden 
me geraakt en daarom besloot ik om mijn baan als 
verpleegkundige op te zeggen en in het Social Care team 
van EuroRelief te gaan werken. In oktober ben ik terug 
gekomen en ik werk met ontzettend veel plezier in het 
kamp. 

Evert: Afgelopen voorjaar ben ik vijf weken op Lesbos 
geweest. Ik was in september 2019 al een keer met een 
missie mee geweest en was het daarna nooit helemaal kwijt 
geraakt. Dus toen ik afgelopen voorjaar in de gelegenheid 
was een aantal weken vrij te maken besloot ik voor de 
tweede keer op missie te gaan. In de laatste twee weken 
van deze periode heb ik voornamelijk met de single men 

gewerkt, alleenreizende mannen die in de zogenaamde 
‘yellow zone’ wonen. Dit is een zone waarin veertien 
grote rubhalls staan, grote tenten die zijn onderverdeeld 
in kamertjes van zo’n vier bij vier meter. In die laatste 
weken hebben we onderzoeken gedaan naar de grootste 
behoeften van deze doelgroep, waardoor we dus met 
veel mannen in gesprek raakten. Het waren deze weken 
waarin bij mij het verlangen ontstond om meer voor deze 
mannen te doen, die soms jaren vastzitten op dit eiland 
en er mentaal vaak helemaal doorheen zitten vanwege 
het gebrek aan perspectief. Terug in Nederland bleef dit 
verlangen me bezighouden en dit leidde er uiteindelijk toe 
dat ik eind oktober weer teruggegaan ben naar het eiland, 
ditmaal voor tenminste drie maanden. 
Twee weken voor mijn vertrek kwam het verzoek van het 
Social Care team om voor hen te gaan werken. Dit kwam 
voor mij enigszins onverwacht, omdat ik zelf een technische 
achtergrond heb. Maar omdat de doelgroep (single men) 
mij erg aansprak en omdat juist het sociale aspect iets was 
wat ik erg miste in mijn huidige baan, voelde dit wel als 
puzzelstukjes die op hun plek vielen. Inmiddels doe ik dit 
werk vier maanden en kan ik zeggen dat het de mooiste 
baan is die ik ooit heb gehad.

Ons werk in het kamp

Toen we terug in het kamp kwamen, waren er wel nogal 
wat dingen veranderd ten opzichte van afgelopen zomer. 

Longterm
Lesbos

B
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Het aantal vluchtelingen was gedaald van zo’n 
7000 voor de zomer tot nu nog rond de 1500. 
Ook zijn inmiddels alle tenten verwijderd en 
wonen de meeste mensen in RHU’s (kleine 
soort bouwpakket huisjes) of ISO boxen 
(containers). De single men wonen nog steeds 
voornamelijk in de Rub Halls. 
We werken allebei in het Social Care team. 
Dit team vormt een eerstelijns aanspreekpunt 
voor mensen in het kamp en is de brug tussen 
de mensen in het kamp en de verschillende 
andere (professionele) hulporganisaties die 
binnen en buiten het kamp werkzaam zijn. We 
bieden een luisterend oor en waar mogelijk 

verwijzen we mensen 
door voor medische 
hulp, voor een bezoek 
aan een psycholoog, 
of voor verschillende 
beschikbare activiteiten 
of ontspanning. Dat 
kunnen bijvoorbeeld 
Engelse lessen zijn of 
sportactiviteiten buiten 
het kamp. Daarnaast 
kunnen we mensen ook 
ondersteunen als ze 
vragen hebben over de 
asielprocedure of hen 
doorverwijzen naar een 
advocaat. 
Ons team bestaat 
uit twee onderdelen: 
‘Medical’ en ‘Protection’. 
De vrijwilligers die op 

medical zitten houden zich vooral bezig met 
medische casussen, zoals chronische ziektes, 
mobiliteitsproblemen, etc. Het protection team 
richt zich vooral op de casussen die slachtoffer 
zijn/waren van (huiselijk) geweld, seksueel 
misbruik of selfharm. In de praktijk lopen deze 
twee onderdelen overigens vaak door elkaar 
heen. 

We komen allerlei verschillende mensen 
tegen met allemaal hun eigen verhaal en 
trauma’s. Daarnaast hebben we te maken met 
de culturele verschillen en taalbarrières. Wij 
zijn meestal met een vertaler op pad om de 
mensen te bezoeken. 
Het is heel mooi om te zien dat mensen je 
gaan herkennen en je ook steeds meer gaan 
vertrouwen. Mensen waarderen het dat je 
langs komt en dat je even thee met ze drinkt of 
gewoon even een praatje maakt. 

Ons leven buiten het kamp om

De CRR vrijwilligers verblijven bij Victoria en 
Aella Studios in Panagiouda, een dorpje op 
anderhalve kilometer afstand van het kamp. 
Daar is ook een gemeenschappelijke ruimte 
beschikbaar om te koken en te socializen. De 
eerste drie maanden dat we hier waren hebben 
we daar gewoond, waar we ook veel nieuwe 
mensen hebben leren kennen. 
Inmiddels hebben we zelf in overleg met CRR 
een aparte locatie gevonden op ongeveer een 
halve kilometer bij Victoria vandaan, waar 
we nu met vier longtermers wonen. Dit geeft 
ons de gelegenheid om wat meer tijd voor 

onszelf te hebben buiten het kamp om. We 
sluiten nog wel regelmatig bij de shortterm 
groepen aan met bijvoorbeeld een avondje 
sporten of een leuke hike. Daarnaast eten 
we op dinsdagavond altijd gezamenlijk en 
hebben we aansluitend een Bijbelstudie o.i.d. 
Het contact blijft dus wel met de groepen die 
korter op Lesbos zijn, maar het is ook echt fijn 
om je af en toe even terug te kunnen trekken, 
zeker na een intensieve werkdag. Ook hebben 
we regelmatig contact met Willem Jan en 
Marianne van Elst, het echtpaar dat vanaf 
afgelopen zomer de Member Care voor CRR 
heeft opgepakt. 

Vanuit CRR

Het contact met CRR is erg fijn. CRR is 
betrokken bij alle dingen die we buiten ons 
werk nodig hebben, zoals onze vliegtickets, 
huisvesting, een huurauto, enz. Als we vragen 
hebben of er zijn dingen die opgelost moeten 
worden, weten we dat we ze altijd kunnen 
bereiken. Als er bijvoorbeeld problemen zijn 
met een vlucht, wordt er een ander ticket 
geregeld of een overnachting. 
Evert: toen ik afgelopen kerstvakantie 
voor een familiebezoek naar NL ging, werd 
mijn aansluitende vlucht van Athene naar 
Amsterdam een paar uur voor vertrek 
gecanceld. Via CRR werd er direct geregeld 
dat ik de volgende dag ’s morgensvroeg een 
nieuwe vlucht kreeg en dat ik die nacht in het 
CRR-huis in Athene kon overnachten. Het is erg 
fijn dat dit soort dingen dan geregeld worden 
en dat je daar niet zelf achteraan hoeft.
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2. Verantwoording hulpgoederenstroom CRR
2021 is in veel opzichten een bijzonder jaar geworden. Naast de 

continuering van de hulpverlening op de Griekse eilanden en het 

Griekse vasteland is er in 2021 hard gewerkt aan een logistiek 

centrum in Athene. Het is bijzonder om in de cijfers en statistieke 

terug te zien dat er veel hulpgoederen binnen gekomen en 

gedistribueerd zijn. Dit betekent namelijk dat er veel mensen in 

nood zijn voorzien. In alle logistieke activiteiten is onze eerste wens 

dat het snel niet meer nodig is. Tegelijkertijd de bewustwording en 

realisering dat het harder nodig lijkt dat ooit. Daarom zullen we 

altijd blijven strijden voor humane omstandigheden die beginnen bij 

het faciliteren van primaire levensbehoefte. 
In ons logistiek project in Athene zijn grote stappen gezet in het afgelopen jaar. Hier 
is uitgebreid over te lezen in het hoofdstuk ‘’Het Athene project’’. 

In dit hoofdstuk zoomen we uitgebreid in op de humanitaire logistieke tak van 
CRR. Doordat we door de jaren heen een registratie opgezet hebben, kunnen we 
op meerdere manieren uiting geven aan de impact van de hulpgoederenstroom van 
CRR. 

Dankbaarheid overheerst. Wat bijzonder dat we op deze schaal in hulpgoederen 
kunnen voorzien! Op zoveel fronten worden we geholpen door onze inzamelpunten, 
doelgerichte landelijke acties, inzamelacties door kerken, verenigingen en scholen, 

18 
hulptransporten

302.306 kg 
goederen

2.348.372 
items

66.170 
dozen

552 
pallets

27 
ontvangende

partijen

9 
bestemmingen
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bedrijven en ondernemers die belangeloos bijdragen. 
We zijn door alle steun uitgegroeid tot een stabiele 
hulpverlenende organisatie waarmee we op meerdere 
bestemmingen het verschil mogen maken door onze 
hulpgoederenstroom. In onderstaand gedeelte nemen 
we u inhoudelijk mee in feitelijkheden en structuur 
rondom het logistiek centrum in Nederland. Dit omvat de 
onderdelen opslag, inkoop, het inzamelingsnetwerk en 
lokale inkoop. 

Eigen opslag
In Nieuw-Lekkerland hebben we op het industrieterrein 
aan de rand van het dorp ons logistieke centrum. Een 
opslagruimte van circa 650 vierkante meter, verdeeld 
over 2 loodsen. In het grootste gedeelte worden op 
meerdere momenten in de week gesorteerd en voorbereid 
voor de hulptransporten. Op 4 momenten in de week: 
maandagmiddag, dinsdagochtend, dinsdagavond en 
zaterdagochtend zijn vrijwilligers actief en worden 
ingeleverde goederen gesorteerd op kwaliteit, maat 
en geslacht. We zijn dankbaar dat we een vaste groep 
vrijwilligers van jong en oud over de vloer krijgen. 
Daarnaast zijn er op de doordeweekse sorteermomenten 
diverse statushouders actief. 

In het 2e gedeelte staat veel voorraad van met name 
hygiëne producten en luiers. Daarnaast wordt dit gedeelte 
gebruikt om pallets met hulpgoederen klaar te maken en 
tijdelijk op te slaan voor transport. 

Externe opslag
Naast het logistieke centrum in Nieuw-Lekkerland maken 
we dankbaar gebruik maken van 2 opslaglocaties die 

door ondernemers beschikbaar is gesteld. De eerste is 
een stuk opslagruimte van Den Ouden Tanktransport in 
Alblasserdam. Hier ontvangen we grotere donaties (lees: 
volle vrachtwagens) die we tijdelijk opslaan totdat de 
goederen gevraagd worden. Daarnaast hebben we na de 
succesvolle luieractie via het netwerk van CRR tijdelijke 
opslagruimte aangeboden gekregen bij Olympic Fruits in 
Barendrecht.

Hoe wordt de inhoud van  

een hulptransport bepaald?
De partnerorganisatie ter plekke geeft aan welke 
hulpgoederen de komende periode nodig zijn. Dit is onder 
meer afhankelijk van het seizoen. In de winterperiode is er 
meer vraag naar slaapzakken, truien, winterjassen, etc. In 
de zomerperiode wordt er meer gevraagd om T-shirts met 
korte mouw, slippers, korte broeken, etc. De gevraagde 
hulpgoederen worden in een lijst verwerkt die door ons 
de naam ‘’needslist’’ krijgt. Een lijst met benodigdheden, 
gericht op de primaire behoefte, onderverdeeld in de 
categorieën kleding, hygiëne, onderdak, voedsel, educatie 
en evangelisatie. Dit vormt voor ons de basis van ieder 
hulptransport. Met de insteek dat wij niet sturen wat wij 
op voorraad hebben maar onze partners aangeven wat zij 
nodig hebben. 

Inkoop hulpgoederen
Vanuit de lijst met benodigdheden die wij toegestuurd 
krijgen gaan we aan de slag met het hulptransport. De 
eerste stap is controleren via het (Excel) voorraadsysteem 
welke hulpgoederen klaar staan. Dit zijn over het 
algemeen kant en klare pallets met 1 item, gesorteerd en 
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gelabeld. Bijvoorbeeld een pallet met 
60 bananendozen met gesorteerde 
T-shirts met lange mouwen voor 
mannen, vrouwen en kinderen. 

De tweede stap richt zich op 
hulpgoederen die niet op voorraad 
staan en ingekocht moeten worden. 
Dit betreft vaak hygiëne gerelateerde 
producten of voedsel. Daarnaast komt 
het ook vaak voor dat er gerichte 
items nodig zijn omdat de partner 
ter plekke in de komende periode 
bijvoorbeeld een gerichte distributie 
van winteraccessoires of kruiken wil 
doen. 

CRR heeft in de loop van de jaren een 
netwerk van leveranciers opgebouwd 

waar we de aanvragen indienen, gericht per transport of groter in combinatie met de 
hulptransporten die daarna in de planning staan. Doordat we per transport nauwkeurig 
bijhouden wat er meegestuurd worden hebben we een database opgebouwd en kunnen 
we min of meer voorspellen welke aantallen wanneer gevraagd worden. 

CRR ontvangt donaties. Met deze donaties willen we zorgvuldig en efficiënt handelen. 
Daarom zijn we doorlopend op zoek naar nieuwe connecties in de handelswereld. Doordat 
we in volume fors gestegen zijn is het geen vanzelfsprekendheid meer dat we goederen 
gedoneerd krijgen in de aantallen die gevraagd worden. Daarom zijn we aangewezen 
op bedrijven die met ons mee denken en de scherpst mogelijke prijzen aanbieden. Op 
deze manier kunnen we met uw donatie shampoo of luiers inkopen tegen bodemprijzen. 
Bijvoorbeeld: een fles shampoo die per 4800 flessen wordt ingekocht, kost ons € 0,35 
(excl. BTW). 

Op deze manier hebben we in 2021 voor ruim € 296.000 aan goederen ingekocht. 
€ 0,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00

Shampoo

Douchegel

Zeepblokken

Tandenborstels

Tandpasta

Luiers maat 4

Luiers maat 5

Luiers maat 6

Wetwipes

Waterschoenen

Insectenspray

Ondergoed

Sokken

Selectie inkoop hulpgoederen
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Verdeeld over 18 hulptransporten en 9 bestemmingen wordt er gemiddeld voor circa € 16.500 aan 
donaties geïnvesteerd in de juiste hulpgoederen. 

Lokale inkoop van goederen
Een groeiend onderdeel van de activiteiten van CRR betreft het lokaal inkopen van hulpgoederen. 
Halverwege 2021 heeft dit plek gekregen binnen de mogelijkheden van de stichting en het doel is om 
gericht budget vrij te maken voor 2022 om hier meer aandacht aan te geven. Deze activiteit is gericht 
op het direct inspringen van urgente behoefte. Op deze manier willen we waarborgen dat partners 
distributies kunnen afronden en tekorten kunnen aanvullen, in noodsituaties direct gereageerd kan 
worden met financiële  ondersteuning. In 2021 is er op deze manier voor ruim €9.500 lokaal ingezet. Van 
dit geld is voorzien in voedsel, schoenen, luiers en thermo ondergoed. 

Voor 2022 is het bedrag van € 55.000 in het budget opgenomen. Hiervan is € 30.000 bestemd voor lokale 
inkoop binnen project Athene en is er voor de overige bestemmingen € 2500 gereserveerd. 

Deze bedragen zijn bedoeld om direct op noodsituaties te reageren. Daarnaast heeft het als doel om de 
lokale economie te ondersteunen. We zien dat de nood groot is, zowel in de vluchtelingencrisis als in 
de lokale omstandigheden. Armoede en werkeloosheid hebben grote impact. Omdat we onszelf hiervan 
bewust zijn, willen we het op deze manier de juiste aandacht geven. 

Het significante verschil in budget met 2021 is de versterking van onze visie dat we op beide fronten 
verantwoord actief willen zijn. Aan de ene kant met het inkoopnetwerk in Nederland om op de meest 
goedkope wijze de ontvangen donaties het meest efficiënt te besteden en aan de andere kant de lokale 
economieën die veelal gebukt gaan onder zware omstandigheden een steun in de rug te bieden door 
lokaal te kopen. 

Vast inzamelpuntennetwerk
Een van de manieren van goederen inzamelen is het particulieren netwerk. Het overgrote deel van de 
tweedehands kleding en ingezamelde hygiëne producten komt via het vaste inzamelpuntennetwerk. Dit 
netwerk is in de periode januari-december 2021 gegroeid van 28 naar 50 adressen.

Dit inzamelpuntennetwerk zorgt ervoor dat mensen in de directe omgeving doorlopend goederen kunnen 
brengen. We voorzien het inzamelpunt van materiaal zoals de CRR inzamelgids  
(www.christianrefugeerelief.com/hulptransporten) zodat zij op hun manier binnen het netwerk kunnen 
delen wat er wel en niet nodig is. Zo voorkomen we dat er goederen worden ingeleverd waar wij niets 

mee doen en maakt het voor de inzamelpunten eenvoudiger om gericht in 
te zamelen. Daarnaast is er een WhatsAppgroep met alle inzamelpunten. 
Hierin worden gerichte vragen gesteld en beantwoorden en afspraken 
gemaakt wanneer een inzamelpunt goederen kan komen brengen.

Dit inzamelpunten netwerk is van enorm belang. Doordat particulieren 
in hun eigen omgeving het netwerk activeren ontstaat veel draagkracht. 
We zien grote bereidwilligheid om te helpen en dat maakt ons dankbaar. 
Het zijn schouders waar we op mogen staan en het is ongekend hoeveel 
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er vanuit dit netwerk met ons gedeeld wordt. Het is de basis van de 
hulpgoederenstroom. 
We hopen in 2022 het inzamelpuntennetwerk uit te breiden naar 
provincies waar CRR minder goed vertegenwoordigd is. Daarnaast is het 
plan een klein bakwagentje te vinden waarmee we onze inzamelpunten 
kunnen bedienen. Het groeiende netwerk zorgt ervoor dat we niet meer 
kunnen vragen van inzamelpunten om, naast het actief inzamelen, de 
goederen in Nieuw-Lekkerland te brengen. Dit zorgt inmiddels zo nu en 
dan voor flinke uitdagingen voor inzamelpunten. Om te voorkomen dat 
inzamelpunten hierdoor afhaken zoeken we de wegen om het netwerk uit 
te breiden en te versterken. 

Projectmatig inzamelpuntennetwerk
Naast structurele inzamelpunten heeft CRR ook een netwerk met 
particulieren die zich gericht voor een actie inzetten. De tulpenactie en 
de Luiers voor Lesbos actie zijn hier goede voorbeelden van. Velen zijn 
bereidt om voor een kortere periode huis en schuur open te stellen en het 
eigen netwerk actief te benaderen om mee te doen aan de actie. Op die 
manier hebben 484 adressen in 2021 meegewerkt aan een of meerdere 
acties. 
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Hoi, wij zijn Quinten en Marieke de Jong. In het dagelijks 
leven is Quinten vrachtwagenchauffeur en Marieke 
groepsbegeleider op een dagbesteding voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Begin 2017 zijn wij via vrienden in aanraking gekomen 
met vluchtelingen werk in Duinkerke. We bezochten daar 
de vluchtelingen zo’n 1 keer per maand. In 2018 zijn we 
hiermee gestopt omdat de groep vrijwilligers te klein was 
geworden. Vluchtelingen hebben sinds die tijd een plekje 
in ons hart. In 2019 is het verlangen ontstaan om naar het 
wel bekende Lesbos te gaan om daar vluchtelingen te 
helpen, zo hebben we stichting CRR op het oog gekregen 
omdat zij reizen daarheen faciliteren. 
Deze reis bracht ons nog niet in de CRR loods, dit kwam 
nadat Moria in 2020 volledig is afgebrand. Op dat 
moment was er veel hulp nodig en zijn we gaan helpen. 
Dit vonden we leuk om te doen en daarnaast geeft het 
een gevoel van het kunnen bijdragen aan de nood vanuit 
Nederland. Dit maakte dat we bewust de keuze hebben 
gemaakt om 1 of 2 keer in de week onze tijd vrij te maken 
om aan de slag te gaan in de loods. 

We zijn toegevoegd aan het logistieke kernteam en 
daar zijn we dankbaar voor. We zijn wekelijks te vinden 
in de loods en doen daar veel verschillende  soorten 
werkzaamheden. Dat wat op dat moment nodig is. Je kunt 

hierbij denken aan het uitzoeken van de binnen gekomen 
goederen, het vouwen van kleding, pallets transport klaar 
maken, het laden van trucks en allerhande logistieke 
bezigheden. 

We vinden het bijzonder dat CRR handelt naar de 
hulpvragen die er komen zodat er heel doelgerichte 
transporten kunnen worden verzorgd, waarvan zeker is 
dat alle goederen ook meer dan welkom zijn.

Daarnaast is het werken in de loods heel gezellig doordat 
we dit mogen doen met een tof team van mensen die zich 
allemaal inzetten voor hetzelfde doel. 

Een leuke teamprestatie waar wij van hebben genoten 
was de sorteerdag van de luieractie 2021. Wat een 
hoeveelheden, on-ge-loofelijk! Het was zo tof dat het 
logistiek gezien op rolletjes liep en we binnen 1 dag alles 
konden verpakken en wegwerken. We hebben kei hard 
gewerkt, maar dat was het ook meer dan waard! En dat 
alles voor kinderen op de vlucht! 

We zijn dankbaar dat we onderdeel zijn van een team 
waarmee we ontzettend veel werk verzetten voor mensen 
in nood. Dankbaar dat we op deze manier Hoop kunnen 
verspreiden. We blijven strijden tot het moment dat het 
niet meer nodig is.

Logistieke
kanjers

C
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Naast inzet van missiegroepen 

en aanleveren van hulpgoederen 

ondersteunt Stichting CRR haar 

partners ook door (financiële) 

ondersteuning bij projecten. Drie 

projecten die in 2021 ondersteunt 

zijn lichten we hieronder kort toe.

3. Projecten Sanitair project Mavrovouni/ Lesbos
Eén van onze samenwerkende partners, Watershed Foundation, zet zich binnen kamp Mavrovouni op Lesbos in om 
sanitaire voorzieningen te verbeteren. In februari 2021 is een project afgerond om de hygiëne en veiligheid rondom de 
chemische toiletten aan te pakken. Er is drainage aangebracht rondom de toiletten tegen regen- & schoonmaakwater, 
hekwerk word geplaatst tegen het omwaaien van toiletten en er worden handwas stations geplaatst. CRR draagt zorg 
voor de financiering van dit noodzakelijke project. We zijn dankbaar dat we op deze manier mogen bijdragen aan de 
verbetering van de leefomstandigheden in het kamp. 
Nota Bene: het is onze overtuiging dat in dit soort projecten zichtbaar wordt dat de inzet vanuit de overheid/politiek ver 
onder de maat tot inhumaan is. Wij zullen ons echter blijven inzetten voor menswaardige en humane opvang! 

Financiële ondersteuning
 project Watershed   € 27.500
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Huur Offene Arme
Op Chios wordt de hulp aan vluchtelingen 
grotendeels georganiseerd door lokale partner 
Offene Arme. Directeur Daniël van der Leer ontving 
medio 2021 echter een alarmerend bericht van 
Toula Kitromilidi, het kloppende hart van Offene 
Arme Chios. Door aflopende ‘sponsor’ afspraken 
bleek er een accuut financieel probleem. Het 
stopzetten van de activiteiten van Offene Arme 
dreigde zelfs. Stichting CRR heeft dit met een 
financiële toezegging/ ondersteuning van drie 
maanden huur kunnen voorkomen. Hiermee is 
deze organisatie in staat gesteld naar nieuwe 
structurele financiële middelen te zoeken, maar 
kon het ondertussen wel haar zo noodzakelijke 
hulpverlening aan vluchtelingen voortzetten. 

Financiële ondersteuning
 huur shop Offene Arme (3mnd)   € 2.500

Vervoer Kompass 071
In het eerste kwartaal van 2021 is een delegatie van CRR op verkenning gegaan in Bosnië. Op verzoek van lokale 
hulpverlener Kompass 071 is beoordeelt hoe de situatie voor vluchtelingen is in Bihac en omstreken. We raken al snel 
onder de indruk van het prachtige maar complexe land met een groot oorlogsverleden wat nog zo zichtbaar zijn invloed 
heeft op het dagelijkse leven. Vluchtelingen proberen, veelal via Servië, Bosnië van het zuiden naar het Noorden te 
doorkruisen om daar de grens met Kroatië over te steken richting Europa. Hen wacht een zware strijd (‘the game’) met 
de politie en grensbewakers van Kroatië. De hulpverlening is in veel gevallen erg versnipperd en lokaal georganiseerd. 
Maar met hart en ziel worden vluchtelingen door deze lokale initiatieven voorzien van voedsel, kleding en andere 
hulpgoederen. Onze contactpersoon bij Kompass071 heeft in Sarajevo (zuiden van Bosnië) een communitycenter waar 
zij en haar team kleding en andere benodigdheden distribueert en een was faciliteit heeft voor vrouwen. Zij pendelt 
veel op en neer naar het noorden van Bosnië om daar met andere lokale bewoners vluchtelingen te helpen. Er is een 
grote behoefte aan een vervoersmiddel op Bosnisch kenteken zodat haar hulpactiviteiten minder zichtbaar voor de 
autoriteiten kunnen plaatsvinden.

Na de verkenningsreis besluit stichting CRR Bosnië op te nemen in de planning van hulptransporten Tevens wordt 
besloten om Kompass071 met de financiering van een Bosnische bestelbus te helpen bij haar zo noodzakelijke 
hulpverlening onder vluchtelingen.

Financiële ondersteuning
 bestelbus Kompass071  € 8.000
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Medeoprichter van CRR André Stam en 
zijn vrouw Jacolien hebben in 2021 een 

grote nieuwe stap begeleid van Stichting 

CRR. Door de verplaatsing van duizenden 

vluchtelingen van de Griekse eilanden naar 

het vaste land verschoof ook een deel van de 

noodhulpvragen. Na een goede inventarisatie 

van de situatie in hoofdstad Athene is in 2021 

een mooi distributiesysteem opgezet om de 

grote groep mensen op de vlucht te helpen en 

ondersteunen. Lees hieronder een kort verslag 

over de activiteiten van CRR in Athene.

Hulpvraag verschuift

Begin 2020 verbleven er in kamp Moria op Lesbos 
zo’n twintigduizend vluchtelingen. Twintigduizend! 
De verontwaardiging steeg tot een hoogtepunt. 
Internationaal kwam er meer en meer aandacht voor de 
situatie en de druk op de Griekse overheid om mensen 
over te plaatsen naar het vaste land van Griekenland 
werd steeds hoger. In de maanden die volgde waren er 
steeds transfers van vluchtelingen naar het vaste land. 

Onze vrijwilligers waren degene die na besluiten van de 
Griekse overheid tickets mochten uitdelen in kamp Moria. 
Een ticket naar het vaste land! Dit betekende voor een 
vluchtelinggezin FEEST! TOEKOMST! PERSPECTIEF, een 
euforisch gevoel alsof ze opnieuw Europees grondgebied 
bereikten. De praktijk? Een koude werkelijkheid, eenmaal 
van de ferry in Pireues (Athene) wacht niemand hen 
op. Je mag van geluk spreken wanneer je vrienden, 

familie of bekenden hebt die zich over 
je ontfermen en je huisvesting kunnen 
bieden. 

De beeldvorming voor de buitenwereld? De situatie is 
steeds meer onder controle. De eilanden van Griekenland 
huisvesten steeds minder vluchtelingen, er zijn minder 
aankomsten. Maar het probleem is verschoven. Alleen 
zij die echt geïnteresseerd zijn in de situatie van de 
vluchtelingen weten de werkelijkheid. Het probleem is 
verplaatst.

Call to action

‘We hoorden eind 2020 meer en meer schrijnende 
verhalen vanuit Athene. Er werden wel wat mensen 
vanaf de Griekse eilanden direct naar Europees land van 
bestemming gebracht in speciale opvangprogramma’s. 
Deze mensen konden wel gaan beginnen aan het 
opbouwen van hun toekomst. Nederland beloofden na 
de brand van september 2020 in kamp Moria wel 100 
vluchtelingen opnemen, weet u nog? 

De schrijnende verhalen uit Athene raakten onze 
harten en we zijn de situatie verder gaan onderzoeken’, 
aldus André. We stelden onszelf de vragen: Hoeveel 
vluchtelingen leven er rondom Athene in kampen, 
dakloos in de stad of in kelderappartementen die men 
gezamenlijk probeert te huren. Maar ook; zijn er al 
organisaties in de stad Athene om deze mensen te helpen, 
wie doet wat? Wat zien zij wat nodig is? 

Rol CRR in Athene

‘Ons eerste verlangen was een community centrum op 
te zetten waar mensen terecht zouden kunnen voor 

DAthene
project

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; 
Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; 

Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.
Matheus 25:35
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een wasje, onderwijs, een kop thee en waar een 
luisterend oor zou zijn. Ook een veilige plek waar 
Nieuws van Hoop zou gedeeld worden’, gaat 
Jacolien verder. ‘Maar al luisterend naar wat er 
nodig was werd er een heel andere opdracht 
zichtbaar als nieuw project van Stichting CRR.’
Al in oktober 2020 stuurde CRR een eerste 
hulptransport naar Athene, waarna er meerdere 
volgden. Deze goederen werden geleverd aan 
stichting Pampireiki, een stichting met jarenlange 
ervaring in de logistieke hulpverlening. Echter 
door diverse ontwikkelingen besloot deze 
stichting hun warehouse te sluiten in Athene. 
Veel organisaties in Athene leunden op hun 
steun en voorzagen zo duizenden mensen in de 
meest basale levensbehoeften. Men had één ding 
gemeen: Zij werkten met een tekort aan voedsel, 
luiers, hygiëneproducten, kleding. Alles wat nodig 
is om menswaardig te kunnen leven. 

André: ‘Voor ons werd steeds meer duidelijk dat 

dit de weg was die CRR moest gaan in Athene. 
We hadden goed contact met de organisatie 
Pampireiki en konden hun werk voortzetten 
en verder uitbouwen binnen het CRR project. 
We mogen luisterend en dienend opstaan 
en ondersteuning bieden aan de tientallen 
hulporganisaties in de miljoenenstad Athene’.

Ontwikkeling van het project

Een belangrijke werkwijze van stichting CRR is 
het vinden van een betrouwbare lokale partner 
waarbij we elkaar op de hooflijnen van de visie 
kunnen vinden. In Athene is deze partner Hellenic 
Ministries geworden. Een Christelijke stichting met 
een hulpaanbod aan vluchtelingen door middel 
van diverse projecten zoals een gaarkeuken, 
onderwijsprojecten, kerkplantingsprojecten en 
medische hulpverlening. We zijn enorm dankbaar 
dat we elkaar in een gezamenlijke visie hebben 
kunnen vinden en samen kunnen dromen over 
toekomstplannen. Zie ook de bijdrage van 

Jonathan Makris van Hellenic Ministries verderop 
in dit jaarverslag.

Vanaf februari 2021 zijn Andre en Jacolien 
vanuit Lesbos verhuisd naar Athene. In de 
opstartfase is huisvesting gezocht voor henzelf 
en voor vrijwilligers. Jacolien: ‘We hebben in de 
eerste maanden de tijd genomen om relaties 
op te bouwen met alle hulporganisaties die 
hier werkzaam zijn. Relaties zijn belangrijk 
in Griekenland’! In mei 2021 is uiteindelijk 
het CRR Warehouse in Athene geopend. Een 
opslag van 500m2 waar CRR goederen kan 
ontvangen, verwerken en kan aanleveren aan 
lokale partners/ klanten. André: ‘Inmiddels 
ondersteunen we meer dan 50 organisaties en 
8 vluchtelingenkampen in Athene. Via al deze 
organisaties komen de in Nederland ingezamelde 
en ingekochte hulpgoederen via CRR Athene en 
haar netwerk aan bij de mensen waarvoor ze zijn 
bedoeld.
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Klaar om te dienen

Trots en dankbaar mogen we constateren dat eind 2021 het project van CRR Athene staat 
als een huis. Vrijwilligers vanuit Nederland, ook via partnerorganisaties kunnen inmiddels in 
Athene een bijdrage leveren in georganiseerde vrijwilligersmissies. Daarbij geven longterm 
vrijwilligers naast André en Jacolien het project stabiliteit. ‘We mogen dagelijks klaar staan 
om Zijn liefde uit te delen en Zijn licht te verspreiden. Door letterlijk vorm te geven aan het 
voeden van hongerigen en het kleden van hen die niets meer hebben (Matheus 25:35). Zolang 
deze mensen in Griekse vluchtelingenkampen verblijven en buitengesloten worden van 
toekomstperspectief zullen we ons blijven inzetten om hier dienend te helpen.’
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Dit hoofdstuk kan heel eenvoudig samengevat worden met ‘tel je zegeningen’! Stichting 

CRR is blij en verwonderd met de grote betrokkenheid en bereidheid om op allerlei 

manieren bij te dragen aan onze hulpverlening. We merken dat acties inmiddels een 

landelijk bereik hebben. Kleine en grote acties hebben in 2021 bijgedragen aan de 

bekendheid van de stichting en aan haar slagkracht om nog meer te kunnen betekenen 

voor de ander die hulp nodig heeft. Dankbaar aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen 

beschrijven wij hieronder een selectie van bijzondere acties in 2021.

Boek Aangespoeld Geluk

Het koste Tonja Versluis ruim 3 jaar om - na haar vrijwilligersmissie met CRR  naar Lesbos - haar debuutroman 
Aangespoeld Geluk af te ronden. Het boek wordt succesvol verkocht via boekhandels. Via de site van CRR 
wordt het boek in 2021 ook cadeau gedaan bij een donatie van 20 euro of meer of een maandelijkse donatie 
van 5,- of meer. Ruim 400 boeken zijn zo na een ontvangen donatie toegestuurd. 

Tulpenactie

In maart 2021 wordt een tulpenactie uitgerold. Ruim 125 vrijwilligers door heel Nederland melden zich aan om 
in hun omgeving de verkochte tulpen rond te delen. Maar goed ook want tijdens de actie worden bijna 17.000 
bossen tulpen verkocht. De netto opbrengst voor CRR bedraagt ruim 30.000 euro.

Diaconiemailing

In het voorjaar van 2021 zijn enkele duizenden diaconies van de kerken in Nederland aangeschreven met het 
verzoek om Stichting CRR op te nemen in het collecterooster en/of een eenmalige financiële bijdrage voor ons 
werk. Wij beseffen dat dergelijke verzoeken op langere termijn tot giften zal leiden, maar het verzoek heeft in 
2021 al direct geresulteerd in een som van ‘diaconie-donaties’ van van enkele duizenden euro’s.

Schoolactie Calvijncollege

Zomaar …. na een enkel mailtjes over en weer en korte digitale presentatie van ons werk (omdat live 
bijeenkomen nu eenmaal niet mocht vanwege Corona) besluit het Calvijn College te Goes de afsluitende 
jaarlijkse school-sponsorloop te organiseren ten behoeve van CRR. De netto opbrengst voor CRR bedraagt 
bijna 25.000 euro.

4. Sponsoring 
en acties
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44.000 names

Op 20 juni 2021 (wereld 
vluchtelingendag) organiseert MiGreat 
op het strand in Scheveningen een 
herdenking voor 44.000 vluchtelingen 
die de afgelopen jaren tijdens hun 
vlucht naar Europa zijn overleden. 
Stichting CRR sluit zich aan bij dit 
manifest van verontwaardiging en 
zorgt samen met de scholen uit 
Nieuw-Lekkerland en Streefkerk voor 
1.000 gedenktekens waarop naam, 
afkomst en datum van overlijden staan. 
Via een speciale videoboodschap 
roept directeur Daniël van der Leer 
nationale en Europese overheden op 
om naastenliefde boven de politieke 
agenda te stellen.

Koelmanschool Gorinchem

19 leerlingen van de Koelmanschool 
in Gorinchem besloten spontaan een 
sponsorloop te organiseren door 
vanuit hun woonplaats Hardinxveld 
Giessendam lopend naar school te 
gaan. De prachtige opbrengst van dit 
sportieve initiatief: ruim 2.200 euro!
Chocoladespektakel
Nina de Groot is in 2020 op Lesbos 
geweest om de handen uit de mouwen 
te steken. Thuisgekomen in Nederland 
heeft het haar niet losgelaten en stak ze 
wederom haar handen uit de mouwen. 
Vanuit haar patisserieopleiding 
bedacht Nina een actie om geld op te 

halen voor de mensen op de vlucht, 
die op Lesbos verblijven. Ze maakt 
een chocoladeshowstuk waarin knap 
typerende eigenschappen zoals een 
rubberboot, tent, waslijn, golven 
en zwemvesten verwerkt zijn. Dit 
spektakelstuk wordt verloot onder 
donateurs die in jullie een donatie 
overmaken onder vermelding van 
Chocoladespektakel.  
De netto opbrengst voor CRR bedraagt 
ruim 800 euro.

Fiets sponsoractie Hoornbeeck 

College

De Goede Doelen Commissie van 
het Hoornbeeck College Rotterdam 
zet zich, net als vorig jaar, in voor de 
vluchtelingen op de Griekse eilanden. 
Een nieuwe actie is bedacht: een fiets 
sponsoractie. 
De netto opbrengst voor CRR bedraagt 
15.000 euro.

Advertentiecampagne najaar 2021

Vanaf oktober 2021 wordt een najaar 
campagne gestart in de Christelijke 
media van Nederland. Met een 
geheel nieuwe campagnehuisstijl 
en uitingen die samen met 
communicatiespecialisten uit ons 
netwerk is ontwikkeld. De gehele 
campagne wordt betaald door enkele 
zakelijke partners/ sponsors en 
resulteert in een betere zichtbaarheid 

Een glimlach voor jou en voor een ander!

TULPENACTIE 
Stichting CRR 

Bestel direct op de site  
via de QR-code

Trouwens... 
je kunt je op deze site ook opgeven 

om de tulpen in jouw omgeving rond te brengen

op 26 en 27 maart. 

Help je mee?

De opbrengst van deze tulpenactie is voor Stichting Christian Refugee Relief (CRR). Met de 

aankoop van jouw bossen tulpen help je CRR om nieuwe hulptransporten met o.a. kleding en 

hygiëne producten te vullen voor de Griekse vluchtelingenkampen. Reserveer nú een bosje voor 

jezelf en voor iemand anders. Geven maakt blij!

Zo doe je meeZo doe je mee

Ga voor 20 maart naar 
christianrefugeerelief.com/

tulpenactie-crr

Op 26 en 27 maart worden 
jouw bossen tulpen 
bij jou thuisbezorgd!

Geef het aantal 
bossen tulpen en 

jouw afleveradres door

Betaal hier ook direct 
bij afronding 

van je bestelling

1. Website 3. Betaal 4. Bezorgd
2. Bestel

2 bossen 
voor

€750

www.stichtingcrr.nl
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en herkenbaarheid van Stichting CRR. We zien bij afronding van deze campagne ook 
een grote piek in donaties. Daarbij is het echter lastig te berekenen, welk deel hiervan 
specifiek toe te schrijven is aan de nieuwe campagne.

Luiers voor Lesbos

In de maand november wordt de actie Luiers voor Lesbos landelijk uitgerold. Meer dan 
200 inzamelpunten door heel Nederland helpen mee om luiers, billendoekjes en Sucocrem 
in te zamelen in hun achterban. De actie wordt via sociale media, enkele uitingen in het 
RD en ND en een interview op Grootnieuwsradio gecommuniceerd. We zijn verwonderd 
door de betrokkenheid, liefde, energie en uiteindelijk uiteraard de opbrengsten van de 
actie. 

Kijkdoos 

Klein of groot, jong of oud; verschil maken is voor iedereen binnen handbereik! Dat 
bewijst Evan van 6 jaar oud. Met een prachtige kijkdoos over het Paasverhaal is Evan langs 
familie, vrienden en buren gegaan. Iedereen mag in zijn prachtige kijkdoos kijken, maar 
dan wel nadat ze een kleine donatie hebben gedaan voor Stichting CRR. Want dat is zijn 
doel! In de loods van CRR overhandigt Evan het mooie bedrag van €32,30 aan Daniel van 
der Leer. Hoe gaaf is dat!

Luiers voor Lesbos

ruim 600.000 luiers
19.000 pakjes billendoekjes
3.800 potjes Sudocrem
en daarnaast nog een som van 
donaties van 60.000 euro!
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Eén van de belangrijkste motoren die CRR beweging houdt, is een netwerk van 

CRR inzamelpunten. Om 15-20 transporten vol te krijgen met benodigde kleding, 

hygiëneproducten en andere hulpgoederen steunt Stichting CRR dankbaar op een 

enthousiast vrijwilligersnetwerk. Passievolle mensen die hun lokale achterban in 

beweging krijgen. We laten graag Sandra Dekker uit Hoofddorp aan het woord!

Stel je even voor: wie ben je? Wat doe je?

Ik ben Sandra Dekker, woon in Hoofddorp, getrouwd, 2 kinderen (19 en 21) en ik werk als veldwerker bij AZC 
Amsterdam voor Stichting Gave. 

Hoe ben je in aanraking gekomen met het vluchtelingenwerk en specifiek met Stichting CRR ?

Net voordat ik daar ging werken ben ik naar aanleiding vanwege de niet aflatende vluchtelingenstroom met 
CRR in 2019, met missie 12 mee naar het oude kamp Moria op Lesbos geweest. Long-term daar aan de slag 
was geen optie door mijn gezin en verplichtingen in Nederland, maar mijn hart had dit graag gedaan. Daarom 
verzamel ik via de website van CRR en mijn eigen netwerk kleding in voor de diverse kampen in Europa.

Wat betekent het om inzamelpunt te zijn? Wat is er voor nodig?

En nee...ik heb geen grote schuur. Als ik genoeg heb om de auto vol te pakken, rijd ik op en neer naar de 
loods in Nieuw-Lekkerland. Fijn idee is wel dat als het echt een keer hoognodig is, er wel iets geregeld kan 
worden vanuit CRR om het op te halen. Ook al is dat nog niet nodig geweest tot nu toe. Vaak neem ik iemand 
mee en soms meerdere mensen, zodat we onze handen eenmaal in de loods aangekomen ook nog even 
nuttig kunnen maken. Hierdoor maken meer mensen kennis met het gebeuren rondom vluchtelingen, CRR en 
onderweg is een gesprek hierover, of over mijn werk bij Gave vaak mooi.

Hoe pak jij het aan? Hoe informeer jij je achterban? 

Als inzamelpunt ga ik vooral relaxed om met het aanleveren (ik hoef het niet alleen te doen), omdat we het 

EInzamelpunt
in beeld
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met zijn allen doen. Voor mensen die kleding in willen leveren, stuur ik het inzameldocument van CRR en zeg ik erbij: 
'Het moet schoon, heel en praktisch zijn. Je zou het ook zelf moeten durven geven aan de vluchteling en je er dan niet 
voor schamen. Ook zeg ik er vaak bij, voor de vrouwen geen sexy kleding, de situatie in kampen is immers niet altijd 
veilig. Ook colberts, hakken en kantoor kleding... daar loop je niet makkelijk mee in de blubber, of kruip je je tentje niet 
echt comfortabel mee in en uit. Bij winkels vraag ik wel eens naar restanten en laat mijn nummer achter.

Hoe ervaar jij (de mensen van/ achter) CRR?

CRR is een organisatie die altijd die vreemdeling, of in 
mediatermen ook wel de vluchteling of migrant, voorop 
heeft staan! Bescheiden, hardwerkend en altijd opnieuw 
weer evaluerend. Waar kunnen we leren, uitbreiden of 
efficiënter werken op het oog hebbend. Een organisatie 
die biddend is ontstaan, werkt en gezegend wordt en 
die ik echt aan kan raden.

Met welke woorden overtuig jij anderen om ook 

inzamelpunt voor CRR te worden?

Denk je er over na om inzamelpunt worden? Niet 
meer twijfelen; gewoon doen! Zo draag je bij aan 
menswaardigheid en zegen je die ander vanuit je 
eigen plek. Volg CRR ook op Social Media. Zo blijf je 
up to date! Wil je nog meer weten over achtergronden 
van vluchtelingen, kijk ook eens op www.gave.nl 
(tip; bibliotheek) of volg mijn werk via FB/Insta op 
GaveAmsterdam. Met veel mensen door het land heen 
vormen we zo samen een enorme eenheid met impact, 
over stads/dorps/kerk en landsgrenzen heen... 
Zegen voor het komende jaar CRR!!!

26



Samenwerkende partners
CRR bedankt alle vrijwilligers, organisaties en zakelijke relaties vanuit de achterban in Nederland 

die het mogelijk maken om in elk hulptransport de juiste goederen te verzamelen en toe te sturen 

aan onze partners in het veld. We zijn ook dankbaar dat het aantal partners in het veld in 2021 

weer is uitgegroeid. 

Partners in Nederland

Partners in het veld

GAIN

HRIF

Stichting interculturele stichting Salaam

De Baanderij

Mission & Relief

All hands on deck

2HandsOn

Waddinveen helpt Lesbos

Athene Distribute Aid, Korah Freeshop, 
Pampiraiki en CRR Athens

Libanon Mutual Faith  
(https://mutualfaith.org/
ministries/lebanon/)

Bosnië Kompass071, Drop/in the Ocean, 
MFS Emmaus

Chios Offene Arme e.V.

Kos Glocal Roots Cos 

Lesbos Eurorelief, Because we Carry, 
Boat Refugee Foundation, 
Home4All, MOTG, Movement 
on the Ground, R4R Lesbos, 
Solid Ground Mission, The Hope 
Project

Samos Armonia, Just Action, R4R Samos, 
We for Kids

Thessaloniki IHA, LHI, Drop in the Ocean, 
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5. Financiële  
verantwoording De financiën: een taai stukje in het 

jaarverslag van een stichting. Het leest 

niet makkelijk, wellicht saaie kost. 

Maar voor hen die er in geïnteresseerd 

zijn hierbij een kort persoonlijk woord.

In 2015 gingen wij als groep vrijwilligers op missie 
naar Lesbos. Er was geen stichting. We hebben 
een apart rekeningnummer geopend om de 
giften van diversen uit onze omgeving te kunnen 
ontvangen en apart te administreren. Die rekening 
stond op mijn persoonlijke naam.

Na afloop van die eerste missie in oktober 2015 
waren er twee zaken duidelijk: Onze hulp was 
nodig (meer dan zomaar eenmaal) én er was zelfs 
geld over van alle giften. Dat stond op een privé-
naam, wat voor die ene missie makkelijk was, maar 
natuurlijk niet gewenst.
In 2015 zijn wij dan ook naar een bevriende 
notaris gegaan en de stichting Christian Refugee 
Relief opgericht. We hadden zelfs de hoop dat 
de stichting na een jaar opgeheven kon worden, 
omdat de vluchtelingenproblematiek dan hopelijk 
voorbij zou zijn. Dat was iets te naïef.

In 2015, 2016 en 2017 werd er hulp verleend 
door middel van missies en hulptransporten. 
De eerste jaren was er balans van ca €30.000 aan 
giften aan de ene kant en kosten van de missies 

en transporten aan de andere kant. In 2018 liep 
dat op richting € 70.000. Met name door de 
enorme groei van het aantal hulpmissies in 2019 
(10 groepsreizen) en de daardoor meer landelijke 
bekendheid, liepen de inkomsten en uitgaven op 
naar ruim € 400.000,-

Vanaf 2020 werd het een explosieve groei.

Het jaar waarin de wereld platgelegd werd 
door het Covid-19 virus én het jaar waarin we 
opgeschrikt werden door de allesvernietigende 
brand in kamp Moria op het eiland Lesbos. 
Het werd een jaar waarin 17 missies en 22 
hulptransporten werden georganiseerd. Een 
jaar waarin de eerste fulltime betaalde kracht in 
dienst kwam. Het werd een jaar waar het totaal 
bedrag aan giften boven de 1 miljoen kwam (!). 
En daar tegenover dus ook: het jaar waarin het 
aantal betalingen van transporten, missiekosten 
en bovenal hulpgoederen ook richting dat miljoen 
ging.

U zult begrijpen: van een eenvoudige Excel-
sheet werd het een prachtige complexe, 
transparante maar grote boekhouding. Sinds 
het begin van 2021 zijn we gelukkig ook gestart 
met het overzetten van de administratie in een 
boekhoudpakket. Al deze jaren werd het met de 
meeste passie, vasthoudendheid en oprechtheid 
gedaan, maar wel in avond-, weekend- en 
vakantie-uren.
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Ik ben daarom heel dankbaar dat sinds 
oktober 2021 ons team versterkt werd door 
de komst van Thomas Oosterwijk. Hij heeft de 
dagelijkse administratie op zich genomen en is 
een zeer precies en kundig collega gebleken. 
Samen hopen we dat we de boekhouding 
sluitend kunnen houden.

Wat betreft de cijfers van 2021:

We hebben dit jaar voor € 1.138.508,22 aan 
giften binnengekregen. Dat bedrag is in de 
staat van baten en lasten aan de linkerkant 
gespecificeerd. U ziet dat er een hoop 
inkomsten zijn uit de missies die het hele 
jaar door naar Athene en de Griekse eilanden 
gaan. Daar tegenover staan natuurlijk ook veel 
kosten, bijvoorbeeld de reis- en verblijfkosten. 
Die staan aan de rechterkant.
Zo hebben we, zoveel mogelijk, de inkomsten 
en uitgaven op ongeveer dezelfde “hoogte” 
staan aan de linker en rechterzijde.

U ziet ook dat er € 93.453,76 meer is 
binnengekomen dan uitgegeven. Dat heeft 
met name te maken met het educatieproject 
en longtermvrijwilligers 2022 (zie toelichting 
op de verlies- en winst rekening). Dat saldo is 
naar de reserves. Daarvan zijn er drie:
1. Continuïteitsreserve: de helft van de 

jaarkosten van de stichting, zodat we (in 
geval van nood) een half jaar lang onze 
vaste lasten kunnen betalen.

2. Bestemmingsreserve: het geld wat binnen 
is gekomen voor aparte projecten, welke 
nog niet (geheel) gerealiseerd zijn.

3. Overige reserves: gelukkig een positief 
saldo, zodat we kunnen inspringen op 
hulpvragen waar nog geen inkomsten 
voor gekomen zijn.

We danken u voor uw steun in 

goederen, financiën en bovenal uw 

gebed. 

Zonder de hulp van onze Hemelse 

Vader kunnen we dit werk niet aan. 

We voelen ons regelmatig gedragen, 

zeker wanneer er tijden waren dat we 

het juist helemaal even niet zagen 

zitten, waarin het allemaal teveel 

werd. Achteromkijkend zie ik juist 

daar één paar voetstappen staan…

Ik hoop dat deze persoonlijke uitleg u 
duidelijkheid heeft gegeven in de financiële 
situatie en achtergrond van onze stichting.

Jan de Zwart
Penningmeester CRR
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Balans per 31-12-2021
Activa Passiva

Vaste activa Reserves

Materiële vaste activa  €  -   Bestemmingsreserve  €  230.596,50 

 €  -   Overige reserves  €  292.498,63 

Continuïteitsreserve  €  125.000,00 

 €  648.095,13 

Vlottende activa Kortlopende schulden

Vorderingen  €  -   Vooruitontvangen 
bedragen  €  -  

Liquide middelen  €  658.827,84 Overige schulden  €  10.732,71 

 €  658.827,84  €  10.732,71 

 €  658.827,84  €  658.827,84 

1 Algemene toelichting 

1.1 Activiteiten 

Stichting Christian Refugee Relief heeft als 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. Dit alles vanuit een positief christelijke 

levensovertuiging.

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 het strand aan de 

bootvluchtelingen 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 zijn.

1.2 Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

De belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als ANBI, fiscaal 

nummer 8558.05.365. Dit betekent dat giften aan de stichting 

aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting 

2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
2.1 Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in euro's. 

Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 

wordt verwezen naar de toelichting. 

2.2 Materiële vaste activa 

Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van 

lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur, of lagere bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs bestaat 

uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief 

installatiekosten. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. 

2.3 Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Voorzieningen wegens 

oninbaarheid dienen in mindering te worden gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Toelichting  
op de balans  
en staat van  
baten en lasten
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Staat van baten en lasten per 31-12-2021
Baten 2021 2020 Lasten 2021 2020

Baten tbv vrijwilligers-missies  € 299.907,28  € 198.695,14 Kosten vrijwilligersmissies  € 250.320,22  € 151.374,69 

Baten tbv hulptransporten  € 57.904,85  € 49.251,50 Hulptransporten/-goederen  € 57.384,62  € 115.910,92 

Baten tbv specifiek  
doel / project  € 65.528,31  € 583.487,50 Onkosten specifiek  

doelen / project  € -    € 387.548,65 

• Longterm Stam  € 20.948,00 • Longterm Stam  € 34.897,27 

• Project Athene  € 11.007,69 • Project Athene  € 50.175,20 

• Educatie project Lesbos 
Metterdaad  € 88.044,00 • Educatie project Lesbos 

Metterdaad  € -   

• Longterm vrijwilligers  € 22.552,50 • Longterm vrijwilligers  € -   

Hulpgoederen algemeen  € 62.010,21 Hulpgoederen algemeen  € 446.750,95  € 146.074,85 

Baten tbv lediging kosten, t.w.: Onkosten diverse zaken

• Personeelskosten  € 17.000,00  € 19.500,00 • Personeelskosten  € 65.917,78 6,31%  € 24.271,25 2,68%

• Huisvestingskosten  € 2.084,00 • Huisvestingskosten  € 35.735,60 3,42%  € 26.235,36 2,90%

• Diverse kosten stichting  € 1.215,00 • Diverse kosten stichting  € 32.082,34 3,07%  € 24.586,69 2,72%

Totale lasten stichting in % 12,80% 8,30%

Diverse acties vanuit Nederland  € 151.763,61  € 104.687,97 Kosten diverse acties  € 37.727,03 

Algemene giften  € 403.851,98  € 337.893,55 Aanschaf/onderhoud 
vervoermiddelen  € 10.150,03  € 28.483,38 

Communicatie / marketing  € 23.913,42 

Totale baten  € 1.138.508,22  € 1.358.824,87 Totale lasten  € 1.045.054,46 100,00%  € 904.485,79 100,00%

2.4 Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, 

banktegoeden en direct opeisbare 

deposito’s met een looptijd korter dan 

twaalf maanden. 

2.5 Reserves en fondsen 

Het eigen vermogen van Stichting 

Christian Refugee Relief wordt ingedeeld 

in reserves. 

Continuïteitsreserve 

Een continuïteitsreserve wordt gevormd 

voor de dekking van risico's op korte 

termijn en om zeker te stellen dat de 

fondsenwervende instelling ook in de 

toekomst aan haar verplichtingen kan 

voldoen. Eind 2021 heeft het bestuur 

besloten continuïteitsreserve te stellen op 

€ 125.000,00 te weten 0,5x de jaarkosten 

van de werkorganisatie. Dat is ruim binnen 

de richtlijn van de commissie Herkströter, 

die een bovengrens hanteert van 1,5 maal 

de jaarkosten van de werkorganisatie. 

Bestemmingsreserve 

Het bestuur heeft een deel van de reserves 

afgezonderd ten behoeve van de besteding 

aan hulpgoederen. 
Saldo baten -/- lasten per 31-12  € 93.453,76  € 454.339,08 

Ophogen continuïteitsreserve  € 36.200,00  € 88.800,00 

Aanpassing bestemmingsreserve  € -129.407,63  € 360.004,13 

Overige reserves  € 186.661,39  € 5.534,95 

 € 93.453,76  € 454.339,08 
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3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
3.1 Algemeen 

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop 

ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Het resultaat 

wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het jaar. De resultaten op transacties 

worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen moeten gerealiseerd worden 

zodra zij voorzienbaar zijn. 

3.2 Opbrengstverantwoording 

Baten van Stichting Christian Refugee Relief worden in aanmerking genomen wanneer zij op rekening 

zijn ontvangen binnen het boekjaar. Ontvangen voorschotten worden verantwoord in het jaar waarin 

ze zijn ontvangen. 

3.2.1 Bijzondere baten en lasten

� Verschil 2020 t.o.v. 2021

Gelukkig hebben we in 2021 geen crisis meegemaakt zoals de verschrikkelijke brand in Moria 

september 2020. Hierdoor konden we ons het hele jaar focussen op de hulpvragen die vanaf diverse 

plaatsen in de wereld op ons af kwamen. 

� Project Athene

Sinds Andre en Jacolien Stam in Athene coördineren we daar de distributie van hulpgoederen onder 

de vluchtelingen. Dit project is inmiddels zo gegroeid, dat we het hele jaar door short- en longterm  

vrijwillgers daar hebben om al het werk te kunnen doen.

� Educatieproject

Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen EO Metterdaad, Christian Refugee Relief en EuroRelief.  

Er worden lokale mensen van Lesbos ingehuurd en lokaal materiaal aangeschaft voor een groot 

educatie-project in kamp Mavrovouni.

Een groot deel van de kosten is vast door Metterdaad aan ons overgemaakt, de eerste betaling van 

een factuur komt in 2022. Het bedrag staat dus gereserveerd voor 2022

� Longterm

In 2021 is er door een aantal longterm-vrijwilligers al geld ingezameld om hun werk vanaf 2022 te  

kunnen doen. Dit staat dus gereserveerd binnen de bestemmingsreserve

3.3 Afschrijvingen op materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt 

niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan 

worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. 

4 Toelichting op de Balans 
4.1 Materiële vaste activa 

Er zijn geen vaste activa binnen de stichting.

4.2 Vorderingen

De vorderingen bestaan alleen uit de openstaande debiteuren.

4.3 Liquide middelen 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019

Rabobank RC NL74RABO0306633183 € 655.042,05 € 543.709,78 € 153.367,81

ABNAmro RC NL61ABNA010598709 € 1.786,99

Kasgeld € 1.998,80 € 2.292,04 € 342,28

€ 658.827,84 € 546.001,82 € 153.710,09

4.4 Reserves 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019

Continuïteitsreserve € 125.000,00 € 88.800,00 € 89.300,00

Bestemmingsreserve acties € 230.596,50 € 360.004,13 € 42.000,00

Overige reserve / hulpgoederen € 292.498,63 € 5.534,95 € -28.767,83

€ 648.095,13 € 454.339,08 € 102.532,17
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Overal waar stichting CRR 

mag werken is het onze vaste 

werkwijze om allereerst ter 

plaatse te inventariseren 

welke organisaties actief 

zijn en wat zij doen voor 

de vluchtelingen. Zo kan 

CRR gericht - en in een (be)

dienende rol - deze lokale 

organisaties ondersteunen 

met de hulpgoederen en 

vrijwilligersmissies die 

zij nodig hebben. In deze 

bijdrage treft u een overzicht 

van alle partijen waarmee 

CRR inmiddels samenwerkt. 

Eén van de belangrijkste partners 
van CRR (onder andere op Lesbos, 
Samos en in Athene) is de Griekse 
christelijke organisatie EuroRelief/ 
Hellenic Ministries. Johnathan 
Makris van deze organisatie licht 
hieronder de samenwerking toe.

"If you want to move quickly, go 
alone. If you want to go far, take 
others with you." 

Year of Partnership
For CRR some might think that 
2015 was the year of significance. 
In reality, I believe, 2021 is the 

monumental year to be remembered 
for CRR and it's growing community 
of volunteers, dedicated staff and 
the wonderful Dutch body of Christ.

From my perspective as a partner 
ministry in Greece - representing 
EuroRelief & Hellenic Ministries - 
CRR has experienced more than 
a "count-down", it has actually 
attained "lift-off" from the launch 
pad! Let's say that Lesvos since 2015 
was the launch pad where vision, 
experience and passion was kindled 
and developed.

FWaardevolle
samenwerking

JOHNATHAN MAKRIS:  
“To all of you who invest 
in CRR, please know that 
this young organization is 

characterized by a passion for 
Jesus, a passion for those in 

need, a passion for mobilizing 
the body of Christ and a 

passion of belief that together 
in partnership with others, 

more can get done quicker for 
the sake of the  

God's Kingdom interests  
on earth!”

Jonathan Makris 

(President Hellenic Ministries) 

over CRR
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From my first meeting with Jan (de Zwart), 
representing the CRR Board, I was significantly 
impressed with the strength, valor and gentleness 
of spirit in his leadership. I remember the meeting 
at our humble Lydias 12 St office in Athens in 
2020 when André, Jacolien and Jan met with us 
as we discussed the next steps together...beyond 
Lesvos. Of course, we discussed our shared 
passion to reach much beyond Greece. Yet, in 

Andre, I perceived a quiet passion that was thirsty 
for action. The next morning an HM vehicle and 
driver was at their door step and our partnership 
in Athens was launched! We believe that Greece is 
a gate-way to the nations! 

Significant impact up until now

Counting our blessings together the impact of 
the joint efforts of CRR and Eurorelief/ Hellenic 

Ministries already realized impact:
- Established beautiful, professional center for operations on the island of 

Lesvos
- Provided upwards of 170 tons of NFI's
- Established a professional warehouse facility in Athens
- Established working relationships with 12 camps on Greece's mainland
- Established provisional support for over 40 different entities working 

with and for refugees on the mainland of Greece
- Provided for significant needs including a large generator for the 

operational center in Lesvos and 1.2 million diapers to be distributed in 
'22, to name a few.

 
Future outlook

Together with CRR we are moving quickly and steadily towards initiatives 
that have massive future impact. Together we dream about establishing 
a transition camp for housing and integration of refugees in Athens. 
But also opportunities in the middle east will be explored together in 
2022. The future is as bright as the promises of God...and our willingness 
to forge deep bonds of cooperation will enable us to journey further 
together. 

It was once said, "If you want to move quickly, go alone. If you want to 
go far, take others with you." Thanks to all of you who serve and partner 
financially with CRR - together God's glory will be made known to the 
ends of the earth! I look forward with much anticipation of great and 
wonderful days ahead together for the glory of the ONE who has called 
us in Him.

Johnathan Makris
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Terugkijkend en het jaarverslag 

lezend heeft u kunnen zien en 

merken dat de Heere goed is! 

Er mocht veel gebeuren. Veel 

harten zijn bereid gemaakt 

om op missie te gaan, om te 

doneren, om acties en projecten 

mogelijk te maken en op welke 

wijze ook bijdragen geleverd 

zijn. Dankbaarheid past, God 

alle eer hiervoor.

Plannen voor het komende jaar worden 
gemaakt. Dromen en ambities horen 
daarbij. We hebben het verlangen om 
op meer plekken de hulp van CRR te 
bieden. Er zal concreet onderzoek 
gedaan gaan worden om in Bosnië & 
Herzegovina aan de slag te gaan. Begin 
2022 zal er een verkenningsmissie 
worden gedaan om de relatie met lokale 
organisaties aan te gaan en concrete 
afspraken te maken om de eerste 
hulpreis op te zetten. Er zal ook worden 
onderzocht op welke manier CRR met 
hulpgoederen het verschil kan maken. 

In Athene zal in de loop van 2022 
gestart worden, in samenwerking 
met onze Griekse partner Hellenic 
Ministries, met de ontwikkeling en 
bouw van een ‘’transition centre’’. 

Een centrum wat gericht zal zijn 
op humane huisvesting, dagelijkse 
activiteiten, training en ontwikkeling 
van statushouders. Waar onder 
veilige en humane omstandigheden 
kennis en ontwikkeling aangeboden 
gaat worden zal de negatieve cirkel 
van onmogelijkheden doorbroken 
worden. In de uitzichtloosheid waar 
men zich voor jaren in begeeft willen 
we mogelijkheden bieden om het 
leven op de rails te krijgen. Zodat 
uiteindelijk het kompas gezet kan 
worden op het vinden van een baan, 
een eigen onderkomen, een plek vinden 
in de maatschappij en de kinderen 
weer toekomst kunnen bieden. Een 
project voor de lange termijn, met 
veel uitdagingen. We verwachten dat 
in 2022 de eerste stappen gezet gaan 
worden.

Naast nieuwe bestemmingen en 
projecten willen we het hulpaanbod 
van CRR continueren en verbeteren op 
de bestemmingen waar we reeds actief 
zijn. Op de Griekse eilanden Lesbos, 
Samos, Chios en Kos, op het Griekse 
vasteland in Athene en Thessaloniki 
willen we onze hulp blijven bieden 
zolang dit nodig is. We zeggen wel eens 
tegen elkaar; tot de laatste vluchteling 
er zit. Ook de humanitaire noodsituaties 
in het Midden-Oosten heeft onze 
aandacht. Wanneer er ingangen 

gevonden worden zullen hulpgoederen 
gestuurd worden.

In al de voorbereidingen van projecten, 
nieuwe bestemmingen, uitbreiding van 
teams en versturen van hulpgoederen 
houden we voor ogen wat Jesaja 55 vers 
8 en 9 ons zegt: ’Zo hoog als de hemel is 
boven de aarde, zo ver gaan Mijn wegen 
jullie wegen te boven en Mijn plannen 
jullie plannen’. We bidden om de 
Geest van verlichting en wijsheid in de 
stappen die we zetten, Licht op het pad 
van CRR, Licht op ieders persoonlijke 
pad. God is een God van trouw. Daarom 
klampen we ons aan Hem vast. Het leed 
van de wereld kunnen wij niet dragen. 
Licht doorgeven op de bestemmingen 
waar we met CRR actief zijn mogen we 
wel doen. 

Tot slot willen we u vragen 

of u wilt bidden; voor de 

vluchtelingen en voor het werk 

van stichting CRR. Dankuwel!

Een hartelijke groet,  
Daniel van der Leer
Directeur stichting CRR

Slotwoord
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