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Vooruitblik 2021

Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in U geloven.
(uit: maak ons hart onrustig, Heer)

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting Christian Refugee Relief (CRR).
Met dit verslag geven wij u graag een goede beschrijving van onze activiteiten
en verantwoorden wij u de resultaten in het afgelopen jaar.
2020

verschrikkelijke brand het kamp Moria in de as

Hoe vat je zo’n bijzonder jaar samen?!

legde en een enorme noodhulpvraag ontstond.

Covid-19 houdt vanaf maart 2020 de wereld in zijn

André stond (samen met Jacolien) in de frontlinie

greep en heeft grote impact gehad op de hulpverlening

om projecten op te pakken in het nieuw te bouwen

aan vluchtelingen. Op 9 september kwam daar de

kamp. En Daniël was fulltime beschikbaar vanuit

bizarre brand in kamp Moria op Lesbos bovenop en de

ons kantoor/opslag in Nieuw-Lekkerland om alle

enorme noodhulpvraag die erachteraan kwam. Binnen

communicatievraagstukken op te pakken en samen

Stichting CRR zijn in 2020 ook veranderingen met grote

met het logistieke team alle extra noodhulpvragen

impact te melden. Bestuurder/medeoprichter André

te organiseren en versturen.

Stam en zijn vrouw Jacolien zijn in maart 2020 longterm
naar de Griekse eilanden vertrokken om in de eerste

Het werk van Stichting CRR valt nog steeds onder te

linie vluchtelingen hulp te bieden. Ook bestuurder/

verdelen in drie hoofdpijlers; missies, hulptransporten

medeoprichter Daniël van der Leer is in juli 2020 met

en projecten. Elk van deze pijlers wordt toegelicht in

zijn werk gestopt en is vanaf dat moment de eerste

dit jaarplan. Ook treft u een overzicht van sponsoring

fulltime medewerker van Stichting CRR.

en events, de financiële verantwoording en een korte
vooruitblik op 2021. Wij wensen u veel leesplezier en

Wij zien het als de voorzienigheid van God dat

zijn uiteraard altijd bereid om het gesprek met u aan te

beide bestuurders op hun plaats waren toen de

gaan als u vragen hebt over ons werk!

Namens het bestuur van Stichting CRR
Peter Kooiman
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1. Belangrijkste
doelen en keuzes

Gestelde Doelen 2020:
• Verbreding van activiteiten
• Uitbreiding van onze hulpverlening
• Professionalisering van de organisatie
• Meer communicatie en bekendheid

In 2019 maakte Stichting CRR al een enorme groei door van haar activiteiten. Deze
groei heeft zich in 2020 onverminderd doorgezet. Om deze groei van werkzaamheden
én verantwoordelijkheden op een juiste manier te organiseren zijn enkele belangrijke
stappen gezet in de professionalisering van de organisatie.

Gerealiseerde doelen 2020:
• Uitbreiding hulpverlening naar Chios,

Verbreding van onze hulpverlening

door Corona eerst vertraagd en later uitgesteld.

Tot 2019 concentreerden onze activiteiten zich

Uiteindelijk mochten zij – met financiële

• 22 hulptransporten

op de Griekse eilanden Lesbos en Samos. Maar

ondersteuning vanuit Stichting CRR – een

• 17 missiegroepen naar de Griekse eilanden

niet alleen de ondersteuning op deze eilanden is

aantal prachtige projecten aansturen die direct

• Verbetering van leefomstandigheden

geïntensiveerd. In 2020 zijn onze ondersteunende

een bijdrage hebben geleverd aan verbeterde

activiteiten uitgebreid met een missie en twee

leefomstandigheden in het nieuwe opvangkamp

• Aanstelling eerste full time medewerker

hulptransporten naar het eiland Chios,

op Lesbos. Later in dit verslag wordt het grootste

• Nieuwe huisstijl en website

twee hulptransporten naar Athene (en

project verder uitgelicht.

• Toegenomen naamsbekendheid

Athene, Thessaloniki, Jordanië

op Lesbos d.m.v. (bouw)projecten

Thessaloniki) en zelfs een 40ft container
hulpgoederen naar Jordanië. Op deze plaatsen

Optimalisatie hulptransporten

is uiteraard eerst verkend met welke lokaal

In januari 2020 zijn acht tot tien hulptransporten

acterende hulverleners we kunnen samenwerken.

vastgelegd in een jaarplanning. Zo

Daarbij worden de behoeften goed in kaart

weten onze samenwerkende partners

gebracht om vervolgens gerichte antwoorden te

op de eilanden wanneer zij een

kunnen geven door de inzet van een missiegroep

hulptransport kunnen verwachten

en hulptransporten.

en kan het logistieke team in de
opslag van Stichting CRR tijdig

Op Chios zouden André en Jacolien Stam een

voorbereidingen treffen voor

hygiëneproject opstarten, maar dit project is

elk hulptransport.
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“De naamsbekendheid van
Stichting CRR is
in 2020 enorm
toegenomen.”

Bij het vullen van de hulptransporten is een impactvolle
verbeterslag doorgevoerd; Stichting CRR verstuurt
niet wat aan hulpgoederen beschikbaar is in onze
opslag, maar levert die hulpgoederen die nodig zijn in
het betreffende kamp! Er is een betere afstemming
met de samenwerkende partijen op de eilanden bereikt
en per transport is ook een vast investeringsbedrag
begroot zodat specifieke benodigdheden die niet
beschikbaar zijn in de opslag aangeschaft kunnen
worden. Bovendien is in februari 2020 met alle
inzamelpunten afgesproken om specifieker in te
zamelen en alleen die goederen aan te leveren, die
ook bruikbaar zijn.

9 SEPTEMBER 2020

MORIA
IN AS

Ook de communicatie van Stichting CRR is

Duizenden vluchtelingen
hebben dringend hulp nodig.
CRR komt in actie. Helpt u mee?

aangepakt. In het voorjaar is een nieuwe huisstijl-

www.stichtingcrr.nl

Verbetering communicatie

DONEER
NU
NL74 RABO 0306 6331 83
o.v.v. Noodhulp Moria

vormgeving uitgewerkt en deze is doorgevoerd in alle
communicatiemiddelen. In september is binnen deze
huisstijl ook de website geheel vernieuwd.

Dagelijkse leiding/ aansturing
Eén van de belangrijkste keuzes voor verdere

Dankbaar stellen wij dat de belangrijkste

De naamsbekendheid van Stichting CRR is in 2020

professionalisering van de activiteiten van Stichting

enorm toegenomen. De achterban die wekelijks via

CRR is de aanstelling van Daniël van der Leer als eerste

doelstellingen in 2020 zijn gerealiseerd. Wij

de sociale media kanalen op de hoogte blijft van

fulltime medewerker in juli 2020. In de functie van

onze activiteiten groeit in 2020. Berichten bereiken

directeur neemt hij de dagelijkse leiding en aansturing

pad. We weten ons ook gedragen door het

inmiddels gemiddeld 20-30.000 mensen. Ook de

van werkzaamheden voor zijn rekening die samen in

gebed en door de enorme ondersteuning

diverse advertenties die vanaf het najaar 2020 zijn

de maandelijkse bestuursvergaderingen besproken

geplaatst (noodfonds Moria en decembercampagne)

en besloten worden. In de column op de volgende

vanuit de achterban in goederen en

hebben bijgedragen aan de bekendheid, herkenning en

pagina verwoordt Daniël hoe hij deze belangrijke stap

financiële ondersteuning van Stichting CRR.

heeft ervaren.

danken God allereerst voor Zijn licht op ons

financiële ondersteuning.
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God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven,
maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 2
Timotheüs 1:7

Column

Daniël van der Leer
Juli 2020 is voor mij persoonlijk en voor de stichting een bijzonder
punt in de gezamenlijke historie.
In het afgelopen jaar is er veel op ons af gekomen. De

Na in juli te zijn gestart kwam er vrij snel extreem veel

hulpvragen werden en worden fors groter. Het aantal

op de stichting af. Nadat kamp Moria op Lesbos tot de

eindbestemmingen voor de hulptransporten wordt meer.

grond toe afbrandde kon er in korte tijd veel en dankbaar

Na een aantal maanden van onderzoek en brainstorm,

werk verricht worden. Door onze vrijwilligers op Lesbos

in combinatie met deskundigen van buitenaf wordt er

maar ook hier in Nederland waar ik juist recent fulltime

met het bestuur besloten dat CRR toe is aan een eerste

aangesteld was. Juist in de fase dat de humanitaire crisis

fulltime medewerker. In ditzelfde proces wordt voor mij

aan de grenzen van Europa op het dieptepunt belandde

persoonlijk meer en meer duidelijk dat de combinatie

konden we ons meer dan ooit inzetten voor de vele

met het werk bij Kobout (mijn vorige werkgever) en

duizenden ontheemden.

daarnaast zo juist mogelijk invulling geven aan de missie
van CRR niet meer te combineren is. Het verlangen naar

Er zijn veel momenten en situaties die bemoedigen, die ons

een fulltime invulling van mijn persoonlijke roeping - om

binnen Stichting CRR laten ervaren dat Gods rijke zegen

op deze wijze in Zijn wijngaard te werken - mocht zo

zo onmisbaar is. Het is bijzonder en gaaf om te zien hoe we

werkelijkheid worden.

keer op keer op weg geholpen worden, geleid worden door
een machtig God. Omdat Hij die roept ook zal voorzien!

Ik ben dankbaar en enthousiast over deze bijzondere en

“Door fulltime
actief te zijn kon
er veel en
dankbaar werk
verricht worden
in korte tijd.”

spannende stap. Waar we in september 2015 ons door God

Wilt u mijn werk, het werk van Stichting CRR en

geroepen voelden om de handen uit de mouwen te steken

de situatie rondom de vluchtelingen opdragen

zijn we nu 5 jaar verder en geeft God mij en het bestuur
vertrouwen dat we deze stap kunnen en mogen zetten. De
Bijbel spreekt over het voeden van hongerigen, het kleden

in gebed? Onze hulp en onze verwachting is
van God onze Heer!

van naakten en gastvrijheid bieden aan ontheemden.
(Matt. 25) Dit is voor mij een blijvende aansporing om te
strijden voor betere leefomstandigheden van mensen die
op de vlucht zijn. Mensen van vlees en bloed, zoals jij en ik.
6

“Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen
gevaar, want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf, zij
geven mij moed” (Psalm 23:4)

2. Brand in Moria
Kamp Moria barstte al tijden uit zijn voegen. In het kamp bevonden zich in
september 2020 ruim twaalfduizend mensen, terwijl het bedoeld is voor niet meer
dan drieduizend. Mensenrechtenorganisaties, artsen en de diverse hulporganisaties
slaan al tijden alarm omdat de leefomstandigheden voor de bewoners abominabel
zijn. In de eerste week van september werd het hele kamp in quarantaine geplaatst
nadat één van de bewoners positief getest was op het coronavirus. Daarna werd het
virus bij nog meer mensen aangetroffen. Maar nog is de climax niet bereikt ….

“In de nacht
van 8 op 9 september
verwoest een
hevige brand zo
goed als heel het
vluchtelingenkamp
Moria.”
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“Uiteindelijk zal dit in
het najaar van 2020
alleen voor Stichting
CRR al leiden tot negen
extra hulptransporten
naar Lesbos met
gerichte noodhulp.”

In de nacht van 8 op 9 september verwoest een

CRR veldwerkers André en Jacolien Stam zijn samen

hevige brand zo goed als heel het vluchtelingenkamp

met andere vrijwilligers in de eerste nachten na de

Moria. De Griekse regering roept de noodtoestand

brand druk in de weer met het uitdelen van voedsel

af op het hele eiland. Twaalfduizend vluchtelingen

en dekens/ slaapzakken. De vluchtelingen die op

en migranten zijn in één klap dakloos geworden en

straat bivakkeren worden in de nacht bezocht,

bivakkeren de eerste dagen op straat. Onvoorstelbaar

omdat lokale bewoners in hun woede en frustratie de

dat de situatie voor deze mensen zo nog schrijnender

hulpverlening overdag blokkeren. Al snel wordt door

wordt. Woorden schieten te kort.

de UNHCR en Griekse overheid een nieuwe kamp
opgebouwd en komen de gerichte noodhulpvragen

De brand en de hopeloze situatie van de vluchtelingen

op gang. Uiteindelijk zal dit in het najaar van 2020

gaat de hele wereld over. De Griekse overheid, de

alleen voor Stichting CRR al leiden tot negen extra

UNHCR, onze Griekse partner Eurorelief en alle

hulptransporten naar Lesbos met gerichte noodhulp.

andere lokale hulporganisaties slaan de handen ineen

Een groot bouwproject op het nieuwe kamp wordt in

om in korte tijd in nieuw onderdak te voorzien. Opvang

de maanden na de brand aangestuurd door André Stam

wordt gezocht in een veerboot, twee marineschepen

en voor een groot deel ook gefinancierd door Stichting

en in duizend tenten op een oud legerterrein. Vanuit de

CRR (vanuit het noodfonds Moria). U leest hier elders

hele wereld worden hulptransporten georganiseerd.

in dit jaarplan meer over.

De wereld is weer even verontwaardigd over wat
eigenlijk niet zo zou moeten zijn…
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3. Missies
We bemerken in de achterban in Nederland veel bereidheid om het vluchtelingenwerk op
allerlei wijzen te ondersteunen. Zeker ook door als vrijwilliger mee te gaan op missie naar
de vluchtelingenkampen. Begin 2020 vulde de CRR missieplanning zich voor de eerste zes
maanden al weer met vrijwilligers. De eerste vier vrijwilligersgroepen zijn ook nog ‘gewoon’
vertrokken naar Lesbos (3) en Samos (1) voordat de woorden ‘ Corona’ en ‘Lockdown’
wereldwijd onze woordenschat verrijkten.

Weerstand lokale bevolking

wordt met aangepaste dagplanning en meer ‘binnen

De problemen die de grote hoeveelheden vluchtelingen

blijven’ de confrontatie gemeden. Helaas leidde de

met zich meebrengen voor de lokale bevolking op

toename van de spanningen voor Missiegroep 23 tot

de Griekse eilanden leiden in 2020 tot steeds meer

een onverantwoorde situatie. Na intensief overleg

weerstand.

tussen Eurorelief en bestuurslid Jan de Zwart wordt
besloten om deze missiegroep direct terug naar huis

Waar deze weerstand zich eerder richtte tegen de

te halen. Tijdens een debriefing bijeenkomst met de

politiek, ervaren vluchtelingen én hulpverleners nu

missiegroepleden (direct na terugkomst) bleken veel

dat de agressie zich meer en meer tegen hen richt.

leden emotioneel in een spagaat te zitten; de angstige

Blokkades worden opgeworpen om vluchtelingen te

momenten maakten terugkomen naar Nederland voor

beletten om de dorpen te bereiken, hulpverleners

iedereen een juiste beslissing. Maar hoe moet het werk

worden verhinderd om naar de kampen te gaan, ze

nu doorgaan? Het was goed om elkaar daarover te

worden zelfs belaagd en hun auto’s worden beschadigd.

spreken en deze vraag ook samen bij God te brengen.

De weerstand wordt niet alleen harder maar lijkt ook
steeds meer georganiseerd plaats te vinden.

Lockdown bemoeilijkt missies
De eerstvolgende missie mocht toch weer doorgaan.

Ook de missiegroepen van Stichting CRR ervaren

Maar al snel volgen annuleringen van missiegroepen

de weerstand in deze periode. In eerste instantie

vanwege een andere tegenwind; strenge Corona-
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maatregelen brengen de Griekse eilanden in een

dankbaar kijken we terug op de periode mei t/m juli

Terugblik Jan de Zwart

lockdown. Veel vrijwilligers verlaten de kampen; de

waarin direct 4-5 missies gepland konden worden

“Negatieve ontwikkelingen tegen hulpverleners,

hulpverlening wordt voortgezet met een veel kleinere

met gemiddeld 5 missieleden die voor langere tijd

Corona, de lockdown, de brand in kamp Moria, onder

kern hulpverleners, aangevuld met de tolken vanuit

beschikbaar bleken. Maar ook voor de rest van 2020

protest meehelpen om het nieuwe kamp in te richten,

het kamp, vluchtelingen die voorheen slechts ingezet

bleek deze invulling nodig. Uiteindelijk zijn op deze

thuisquarantaine… het is nogal een opeenstapeling

werden om de communicatie te vergemakkelijken.

manier 12 longterm missiegroepen afgereisd naar

van tegenwind! En toch mochten door alles heen

Lesbos en 1 naar Chios.

zeer bijzondere, indrukwekkende reizen doorgang

Binnen een bestuursvergadering van Stichting CRR

vinden. Niets kon vrijwilligers tegenhouden om door

wordt snel een nieuw plan bedacht; we gaan op zoek

Missies in 2020:

te gaan. Stuk voor stuk mooie mensen. Onvoorstelbaar

naar vrijwilligers die voor langere tijd (4-6 weken)

• 15 missies naar Lesbos (114 vrijwilligers)

dankbaar aan onze Hemelse Vader die zoveel mensen

bereid zijn om mee te helpen. Zo kunnen zij na een

• 1 missie naar Samos (18 vrijwilligers)

op de been bracht om onze medemens te helpen.

quarantaineperiode direct bij aankomst alsnog een

• 1 missie naar Chios (4 vrijwilligers)

Hem zij alle eer!

goede bijdrage leveren aan de hulpverlening. Stil en

• In totaal ruim 420 FTE weken aan hulpverlening

Noot van de redactie:
Bestuurder Jan de Zwart heeft als organisator van
alle missiereizen een zeer intensief jaar gehad. De
hoeveelheid contacten met autoriteiten, de leiding
van het kamp, en de enorme hoeveelheid telefoontjes
en mailtjes van elke vrijwilliger met zijn/haar vragen.
Ze werden allemaal met geduld, volharding en passie
opgepakt. Jan - je zal zelf als eerste naar boven wijzen
- maar namens iedereen heel, heel hartelijk dank voor
deze enorme klus die je hebt geklaard in 2020!
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Opwekking 486:
Ga dan in Zijn naam, Verkondig Jezus’ naam.
Kinderen van God, sta nu op in Zijn kracht
En verkondig Jezus, Redder, Verlosser en Heer.

Column

Longterm Stam 2020
Door: Jacolien Stam

Ons doel voor 2020 was om als longterm vrijwilligers een douche/ kledingwas project op het Griekse eiland Chios op te
zetten. Echter door verschillende oorzaken kon dit niet doorgaan. Ondertussen bestond Covid-19 in de wereld en waren
er politieke onrusten op het eiland Lesbos waardoor veel vrijwilligers het eiland verlieten. In overleg met de organisatie
Eurorelief was het goed om hun basis op Lesbos te versterken en nog niet uit te breiden met een nieuw project op
Chios. We hebben toegezegd te blijven tot januari 2021
Mei 2020 startte ik (Jacolien) als teamleider voor het

coördinatie van de dagelijkse voedseldistributie.

mee in de lessen. André pakte het klussen en de

gedeelte new arrivals. Hier waren in deze drie maanden

Ondertussen werd er een nieuw kamp opgebouwd

bouwprojecten weer op waarbij verschillende dingen

niet veel nieuwe mensen die aankwamen. Wel was er

en verhuisden de mensen van de straat naar kamp

geregeld werden (Lees hierover meer in zijn eigen

de zorg voor ca 300 minderjarige jongens die niet in

Mavrovouni.

verslag).

worden opgevangen doordat dit vol zat. Naast de

Hier zag ik de nood voor educatie en activiteiten voor

We zijn dankbaar voor wat we hebben

dagelijkse taken startte ik projecten om dagbesteding

kinderen en tieners. Na wat onderzoek en plannen

aan de jongens te bieden. André werkte toen meer op

maken mocht ik een programma voor Engelse les,

kunnen doen. Voor 2021 is nog veel

de achtergrond. Hij stuurde het klusteam aan en deed

sportactiviteiten en tekenles organiseren. Al snel

voorbereidend werk voor grotere bouwprojecten in

deden er ca 500 kinderen en jong volwassenen

de meer beschermde omgeving van het kamp konden

onduidelijk, maar wij vertrouwen erop dat
Zijn licht daarop zal vallen.

het kamp.
Na ons drieweekse verlof in Nederland kwamen we
terug op Lesbos op 9 september. Die nacht was kamp
Moria afgebrand. De bewoners van het kamp leefden
tien dagen op straat en wij rolden in deze crisistijd
in een nieuwe rol. André werkte in een team welke
distributie deed van dekens, luiers, maandverband
en babyvoeding. Ook organiseerde hij mede de
logistiek wat betreft hulpgoederen. Ik hielp mee in de
11

4. Hulptransporten
De ondersteuning van Stichting CRR aan de diverse vluchtelingenorganisaties in
Griekenland is in 2019 sterkt gegroeid. Om die groeiende vraag ook in 2020 goed te
kunnen beantwoorden zijn een aantal zaken beter georganiseerd.
Inzamelpunten/ inzamelgids

verzoek is geweldig opgepakt door de inzamelpunten

In februari 2020 is een bijeenkomst georganiseerd

en heeft uiteindelijk geleid tot vier hulptransporten

in de CRR opslag in Nieuw-Lekkerland voor alle

waarbij de gevraagde hygiëneproducten uit eigen

inzamelpunten. Dankbaar is samen teruggekeken op

voorraad geleverd kon worden en er dus meer

de hoeveelheid hulpgoederen die tot dat moment

financiële ruimte overbleef om te investeren in andere

is geleverd en is een nauwkeurigere inzameling van

hulpgoederen op de ‘needs-list’.

“We zamelen niet
in wat mensen kwijt
willen, maar wat in
de vluchtelingenkampen nodig is!”

goederen besproken. Belangrijk daarbij is: we zamelen
niet in wat mensen kwijt willen, maar wat in de

Jaarplanning hulptransporten

vluchtelingenkampen nodig is!

Voor 2020 zijn tien hulptransporten in de jaarplanning

extra transporten volgen! Met André en Jacolien op

opgenomen. Voor Lesbos, Samos, Chios en het Griekse

Lesbos en Daniël full time beschikbaar in Nederland

Daarbij is aan de inzamelpunten gevraagd om zoveel

vaste land (Athene) zijn meerdere transporten

kon zeer snel geschakeld worden. Zowel op Lesbos als

als mogelijk kleding al soort bij soort in te pakken en

ingepland. Per transport is er eerst een afstemming met

in Nederland wordt bovendien de samenwerking met

aan te leveren. Dit helpt het logistieke team in de CRR

de samenwerkende partijen op het betreffende eiland

andere hulporganisaties geïntensiveerd. Dit leidde tot

opslag enorm bij het verder uitsorteren van kleding op

zodat specifieke benodigdheden die niet beschikbaar

meerdere extra transporten van mobiele units voor in

geslacht en maat. In de nieuwe CRR inzamelgids is alles

zijn in de opslag aangeschaft kunnen worden. Per

het nieuwe kamp, drie transporten met slaapzakken en

overzichtelijk onder elkaar gezet.

transport is hiervoor een investeringsbedrag van ca

enkele volledig gevulde hulptransporten met nieuwe

7.500 euro opgenomen in de begroting. Tot september

kleding, hygiëneproducten en andere noodhulp.

Halverwege 2020 heeft Stichting CRR een oproep

is alles geheel volgens deze planning verlopen, tot de

Ook de overige geplande hulptransporten naar Samos,

gedaan aan al haar inzamelpunten met het verzoek

brand op Lesbos.

Chios en Athene zijn ondertussen voorbereid en

om meer hygiëne producten in te zamelen. Er

Nadat kamp Moria geheel is afgebrand ontstaat een

vertrokken. Ook is er een hulptransport vertrokken

is een structurele grote behoefte aan hygiëne

grote noodhulp. Drie dagen na de brand vertrekt al

naar Jordanië. In totaal zijn er in 2020 uiteindelijk

producten en daarmee wordt een groot deel van de

een eerste extra CRR transport naar Lesbos. Er zullen

22 hulptransporten verstuurd.

investeringsruimte per hulptransport opgeslokt. Dit

in de erop volgende weken en maanden nog negen
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Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt
Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. (Mattheus 25: 35)

Opslag en logistiek team

Wij zijn alle inzamelpunten en vrijwilligers in de opslag

De opslag zelf is in 2020 uitgerust met palletstellingen

dankbaar dat er zo’n grote bereidheid is om Stichting

en een heftruck. In het najaar van 2020 wordt een

CRR in staat te stellen de zo nodige hulptransporten

extra opslagruimte gehuurd op de Veenweideweg

voor te bereiden!

19A (gehuurd van onze buren). Ook een bestelbus

“vrijwilligers om alle
ontvangen goederen
op een juiste wijze
te sorteren en
verpakken worden
wekelijks ingepland”

voor het ophalen van toegezegde hulpgoederen

Grote bereidheid voor inzamelen

wordt aangeschaft. Het vaste logistieke team

Naast een groeiend aantal inzamelpunten ontstaat in

bestaat inmiddels uit zeven personen en heeft

het najaar van 2020 een grote bereidheid vanuit heel

een steeds groter aandeel in de voorbereiding en

Nederland om ‘iets’ te doen voor de vluchtelingen

organisatie van de transporten. Extra vrijwilligers

op Lesbos. De brand op Lesbos maakt veel los en er

om alle ontvangen goederen op een juiste wijze te

ontstaan allerlei extra inzamelacties voor kleding,

sorteren en verpakken worden wekelijks ingepland op

hygiëne en financiële middelen.

dinsdagavonden en zaterdagen. Tijdens de lockdown

In goed overleg met het logistieke CRR team worden

is dit echter teruggeschroefd tot geen of slechts kleine

alle goederen op de juiste momenten aangeleverd aan

groepjes vrijwilligers. Wel worden in die periode de

de CRR opslag en verwerkt voor een eerstvolgend

mogelijkheden uitgebreid om overdag met kleine

transport.

groepjes vrijwilligers kleding uit te sorteren.

Hulptransporten in 2020:

Soort hulpgoederen:

22 transporten in totaal

Hulpmiddelen

Aantal pallets

• Lesbos (12),

Gesorteerde kleding

155

• Samos (3),

Slaapzakken

225

• Chios (3),

Hygiëne items

80

• Athene (3) en

Luiers

80

• Jordanië (1)

Overig

155

Totaal pallets

695
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Column

Vrijwilligers logistieke team
Door: Joëlle en Machteld
Wij zijn al jaren vriendinnen en maken deel uit van

Zoals verteld, was Joëlle al een keer op Lesbos

dezelfde vriendengroep. Vrienden vertelden ons over

geweest en we planden met nog wat andere vrienden

hun ervaring op Lesbos en dat motiveerde Joëlle om

een reis naar Lesbos in april/mei 2020. Naast ons

met een missie mee te gaan in december 2018. Dat

logistieke werk in Nederland keken we er ook naar

heeft ze als heel indrukwekkend ervaren en terug in

uit om vluchtelingen heel direct en van dichtbij te

Nederland wilde ze graag iets blijven betekenen voor

helpen in het kamp zelf. Helaas werd dit vanwege de

vluchtelingen op Lesbos.

maatregelen rondom het coronavirus geannuleerd en

Joëlle (link

heeft zich tot de dag van vandaag voor ons nog geen

M
s) en

ach

tel

d

c
(re

Een half jaar later, in de zomer van 2019, zijn we via

nieuwe mogelijkheid voorgedaan om naar een van de

Als we terugkijken op alle hulp die we op afstand

dezelfde vrienden allebei in aanraking gekomen met

Griekse eilanden te gaan. We hopen binnen nu en een

hebben kunnen bieden zijn we dankbaar dat God

het logistieke werk in de loods voor CRR. Er werd

jaar voor het eerst of voor de tweede keer praktische

ons daarvoor de kracht en motivatie heeft gegeven.

ons verteld dat er veel werk te doen was maar dat er

hulp te bieden in een vluchtelingenkamp.

Het lied ‘Maak Ons Hart Onrustig’ geeft helder weer

eigenlijk te weinig helpende handen waren. Zodoende

ht

waarom dit werk hard nodig is:

namen wij eens een kijkje aan de Veenweideweg en

Ik, Machteld, vond het lastig om te ontdekken wat God

‘Steek in ons Uw woede aan

sindsdien zijn wij er wekelijks te vinden. Eerst bleef het

voor plan had voor mij en hoe ik met mijn talenten kan

om het onrecht te weerstaan!

vaak bij een dinsdagavond te helpen maar dit werd al

meewerken aan de opbouw van Zijn koninkrijk. Toen

Geef ons moed om op te treden.

snel frequenter. In het begin bestond onze hulp alleen

dit vrijwilligerswerk op mijn pad kwam was het al snel

Laat ons vechten voor de vrede.

uit het uitsorteren van ingeleverde kleding en hygiëne.

duidelijk dat God het op mijn pad had geplaatst. Vanuit

Steek in ons Uw woede aan.

Hoewel dit nu nog steeds een belangrijk deel van ons

het oogpunt van liefde tot God en mijn naaste kan ik

werk is, maken we nu ook deel uit van het logistieke

niet anders dan hart hebben voor vluchtelingen en alle

Laat ons dwaas en koppig zijn.

coördinatieteam. Hierbij helpen we met verschillende

mensen in nood.

Laat ons doorgaan tot het eind.

activiteiten: het laden van transporten, brainstormen

Gaat het onze kracht te boven,

over nieuwe plannen over de inrichting van en werken

Ook voor mij, Joëlle, is het omkijken naar mijn naaste

laat ons dan in U geloven.

in de loods en het bedenken van plannen voor de

vanuit liefde voor God een belangrijke beweegreden

Laat ons dwaas en koppig zijn.’

toekomst van CRR. Bij het team staan we ook, met

om deze hulp te bieden. Daarnaast heeft mijn reis naar

een knipoog, wel bekend als ‘hoofd hygiëne’ omdat

Lesbos zoveel indruk gemaakt dat ik deze mensen niet

Ook uw en jouw hulp is hard nodig en jullie

wij zorgen dat alle tandenborstels, scheermesjes en

kan vergeten en ze graag vanuit Nederland ook een

shampooflessen die worden ingezameld op de juiste

helpende hand wil bieden.

zijn meer dan welkom in de loods om de

manier worden uitgezocht.

s)

handen uit de mouwen te steken!
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5. Projecten
ondersteuning
Plannen en doelen geven veelal richting aan het beleid. Op het gebied van projecten moeten we
echter constateren dat Stichting CRR veel beoogde plannen zag wegvallen. Bij hulpverlening in de
vorm van projecten wordt veel flexibiliteit en geduld van ons verlangd.

“Stichting CRR besluit
onder protest mee te
helpen bij de opbouw
van het nieuwe kamp.
Onder protest, want:
waarom geen structurele
oplossingen?!”

Hygiëneproject op Chios

Nieuwe kamp in opbouw

CRR Longtermers André en Jacolien Stam zijn in

Al snel na de brand wordt duidelijk dat overheid en

het voorjaar van 2020 vertrokken. Het doel was om

UNHCR het initiatief namen om een nieuw kamp te

enkele maanden te werken op Lesbos en daarna door

bouwen op Lesbos. De nood voor de vluchtelingen is

te reizen naar Chios. Op dit eiland zou onder de vlag

zo hoog, dat Stichting CRR onder protest besluit mee

van Eurorelief een hygiëneproject opgestart worden.

te helpen bij de opbouw van het nieuwe kamp. Onder

Het project werd door Corona al snel uitgesteld en is

protest, want: waarom geen structurele oplossingen?!

Athene?

daarna zelfs komen te vervallen.

En waarom opnieuw een kamp opbouwen met

In oktober 2020 wordt in het bestuur van Stichting

voorzieningen die wederom onder de maat zijn?!

CRR besloten om een verkenning te organiseren van

Bouwprojecten in kamp Moria

De ruimhartige donaties aan ons Noodfonds Moria

hulpverlening aan en projecten voor vluchtelingen in

In de eerste maanden van 2020 is het project Safe

maakten het mogelijk om alle benodigdheden die door

Athene.

Place for Women met financiële en personele

André Stam - vanuit zijn coördinerende rol in het

Het lijkt erop dat steeds meer vluchtelingen van de

ondersteuning vanuit Stichting CRR afgerond. Medio

nieuwe kamp – worden doorgegeven aan te schaffen

eilanden op het vaste land ondergebracht worden.

2020 besluit het bestuur van CRR bovendien om een

en te leveren. In oktober startte onder supervisie van

Hiermee verschuiven veel problemen en daarmee ook

structurele (financiële) bijdrage te leveren aan enkele

André bovendien een groot bouwproject om 19 grote

veel hulpvragen naar dit deel van Griekenland. Helaas

bouwprojecten ter verbetering van de hulpverlening

Rubb Halls in te richten in compartimenten. Een groot

verhindert Corona een uitgebreide verkenningsreis.

aan en huisvesting van vluchtelingen in kamp Moria.

deel van de Rubb Halls zijn inmiddels ingericht en in de

Enkele korte gesprekken in Athene van André en Jan

Echter, nog voordat deze bouwprojecten gestart

eerste maanden van 2021 zullen de laatste acht Rubb

de Zwart op de terugreis van Lesbos naar Nederland

konden worden, brandde op 9 september 2020 het

Halls omgebouwd worden. Door dit project vinden

maken al wel duidelijk dat een uitgebreidere

gehele kamp Moria af.

430 vrouwen, 1650 mannen en 55 kinderen een beter

verkenning zeer wenselijk is. Zie hiervoor ook

onderdak met meer privacy.

vooruitblik 2021.
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Sterk in Uw kracht gerust in Uw bescherming. Ik bouw op U en ga in Uwe naam”
(uit Opwekking 124: “ik bouw op U”)

Column

Partition project
Door: André Stam

In het nieuwe kamp Mavrouvouni op Lesbos staan grote rub-halls, (grote tenten) die worden gebruikt voor huisvesting. In
deze tenten verblijven gemiddeld 130 mensen. We (Eurorelief) kregen toestemming om kamers te maken in deze hallen.

“We bouwen in
totaal bijna 300
kamers waar
mensen worden
gehuisvest.”

Dit om leefomstandigheden te verbeteren en meer privacy en bescherming te bieden. Dit begint met plannen schrijven,
tekeningen laten maken en indienen bij diverse instanties. Dit plan is, ook tijdens de bouw, diverse keren aangepast. Dit hele
proces van toestemming krijgen gaat tot aan het Ministerie van Migratie in Griekenland. We zijn dankbaar dat we uiteindelijk
toestemming hebben gekregen om dit project uit te mogen voeren binnen het kamp!
In totaal betreft het 19 hallen die ingericht moeten

Op deze manier zijn er 4 hallen ingericht. Voordat we naar

worden. We bouwen in totaal bijna 300 kamers waar

de volgende fase gingen hebben we een nieuw voorstel

mensen worden gehuisvest. Dus snel aan het werk! Als

gedaan om de materiaalkeuze aan te passen naar het

eerste praktische proef en als voorbeeld hebben we een

gebruik van sandwichpanelen. Dit is een plaat die heeft

hal compleet met hout gebouwd. Het doel hiervan was het

metaal aan de buitenzijde en isolatie aan de binnenzijde.

laten zien hoe het bouwproces er uit zou kunnen zien en

Hiermee hadden we al ervaring vanuit het oude kamp.

het bewijs dat we in hoog tempo kunnen werken.

Daarnaast is het materiaal herbruikbaar en makkelijk te
installeren. Gelukkig kwam hier snel toestemming voor.

Nieuw ontwerp

We konden weer verder met het tempo van een hal

Nadat dit ontwerp werd besproken kwamen er

per dag!

brandveiligheidseisen op tafel. Vanwege deze eisen is
het ontwerp vanaf hogerhand gewijzigd naar het gebruik

Voor ons vertrek naar Nederland moesten er nog 5

van gipsplaten met daartussen isolatiemateriaal i.p.v.

hallen ingericht worden. Het project is voor vertrek naar

houtplaten. Een enkele gipsplaat was niet voldoende voor

Nederland overgedragen aan een andere vrijwilliger.

de brandveiligheid. Daarom zijn er in deze vier hallen

Medio maart 2021 is de rest van de hallen afgebouwd.

een dubbele gipsplaat toegepast aan beide zijden van de

We kijken dankbaar terug op dit project. Een van de

houten frames. Dat was wel een flinke tegenvaller voor

dingen die het voor mij extra mooi maakt is de kracht

ons. Het werk werd hierdoor verdubbeld en was fysiek erg

van samenwerking. Met 25 kampbewoners en zo’n tien

zwaar. Daarnaast zit er een nadeel aan dit bouwmateriaal.

vrijwilligers is deze klus geklaard!

Gips is namelijk niet vocht bestendig. Even wat feitjes, per
hal zijn er 750 gipsplaten gebruikt, 20.000 schroeven en
honderden houten balken voor de frames.
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6. Dienende rol CRR
Het is beleid van CRR om op elke plaats waar onze hulpverlening gevraagd en overwogen
wordt om eerst een goede verkenning te doen van de lokale situatie en aansluiting te vinden
bij lokaal opererende hulporganisaties. In goed overleg met deze lokale partners worden
vervolgens de nood en behoefte in kaart gebracht. Nadat voor onszelf de mogelijkheden
worden verkend begint ons ‘dienen’ door het organiseren van hulptransporten en het
ondersteunen van lokale projecten. Op deze pagina treft u een overzicht van de organisaties
waarmee CRR in 2020 heeft samengewerkt.

Nederland

Griekenland

• HRIF

• Eurorelief (Lesbos)

• GAIN

• Stichting Bootvluchteling (Lesbos)

• Interculturele Stichting Salaam

• Because we Carry (Lesbos)

• Mission & Relief

• Movement on the Ground (Lesbos)

• De Baanderij

• Watershed Foundation (Lesbos)

• The Present

• I58 (Lesbos)

• Take Care Of Your Neighbor

• Home4All (Lesbos)

• Waddinxveen helpt Lesbos

• The Hope Project (Lesbos)

• Stand By You Foundation

• Medical Volunteers International (MVI) (Lesbos)
• Refugee 4 Refugees (Lesbos/Samos)

Jordanië
• Global Hope Netwerk International (GHNI)

• We are One (Samos)
• Samos Volunteers (Samos)
• We for Kids (Samos)
• Med’EqualiTeam (Samos)
• Offene Arme (Chios)
• Pampiraiki (Athene)
• InterEuropean Human Aid Association (IHA)
(Thessaloniki)
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Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
(Filippenzen 4:6)

7. Sponsoring
en events

Events
Op veel manieren, groot en klein opgezet, worden in
2020 events georganiseerd ten behoeven van Stichting

Sponsoring en donaties

CRR. Soms goed gepland, soms bijna plotseling

In het volgende hoofdstuk zullen wij u een financiële verantwoording geven voor alle

in de schoot geworpen, worden ideeën omarmd

activiteiten. U zult hier een grote groei in donaties aantreffen. God voorziet bij onze

en uitgewerkt. Hieronder treft u slechts enkele

toenemende verantwoordelijkheden in bereidheid om te helpen, ook in financieel opzicht.
Voor ons werk is dit onmisbaar!

voorbeelden:
• De bloemenactie (april 2020)
• Luiers voor Lesbos (oktober 2020)

In 2020 is het aantal ondernemers dat CRR

worden. Het uiteindelijke totaalbedrag zal verdeeld

ondersteunt, flink gegroeid. Deze ondernemers

worden tussen Stichting CRR en longtermer

helpen CRR zowel met sponsoring van hulpgoederen

Hanneke Mauritz (Lesbos).

als financieel. Ook de maandelijkse stroom aan

• Koude douche (november2020)
Bloemenactie
De corona crisis met alle beperkingen van dien

binnenkomende donaties zonder link aan projecten of

Noodfonds Lesbos

zorgt voor een ophoping van onverkochte waar. Hun

missies groeit mee met de bekendheid van CRR en de

Na de brand op Lesbos is ook in Nederland de

export vervalt grotendeels en men blijft met grote

zichtbaarheid van haar hulpverlening. Dankbaar en stil

ontzetting groot. Er ontstaat een grote bereidheid om

hoeveelheden planten en bloemen zitten. Nadat

worden wij hiervan. Maar ook vastberaden en gesterkt

te helpen. Zowel in acties, goederen als donaties. Via

alle werknemers van ziekenhuizen en zorgtehuizen

om ons werk biddend voort te zetten!

het in allerijl opgezette Noodfonds Moria ontvangt

voorzien zijn van bossen bloemen, ontvangt CRR begin

Stichting CRR ruim 400.000 euro aan donaties. God

april de vraag of wij iets met overtollige Chrysanten

beloont uw giften die met het hart gegeven zijn!

kunnen doen.

Fundingactie Hoornbeeck
In 2019 heeft een groep leraren en leerlingen van
het Hoornbeeck College uit Rotterdam via Stichting

In een eerste van in totaal 4 actieweken worden 2.500

CRR enkele weken hulp verleend aan vluchtelingen

bossen bloemen verkocht via 10 verkooppunten. Vier

in kamp Moria op Lesbos. Daarna is een grote

weken later worden (in het weekend van Moederdag)

geldinzamelingsactie opgestart in 2020 die ook in 2021

op ruim 40 verkooppunten door heel het land ruim

nog zal doorlopen. Met diverse acties onder ouders,

15.000 bossen Chrysanten verkocht. De totale netto

familie en verdere achterban, is de actie, vanwege

opbrengst van de bloemenactie bedraagt 25.000 euro.

Corona, een schooljaar verlengd. Aan het einde van

Hiervan wordt 50% ingezet voor de financiering van

het schooljaar zal de uiteindelijke opbrengst bekend

Longtermers André en Jacolien Stam.
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Luiers voor Lesbos

Gelderland ertoe aan om een challenge te starten.

Zo maar een van de vele telefoontjes in het najaar van

Ze dagen iedereen online uit om een koude douche

2020; we willen wat doen voor de vluchtelingen. Wat

te nemen. Dit symboliseert de koude douche die

is er nodig? In de maanden erna organiseren Rineke en

vluchtelingen krijgen als ze in Griekenland ons Europa

André Gerritsen de actie ‘Luiers voor Lesbos’. Binnen

binnenstappen. De opbrengst van deze challenge is

no time hebben zij meer dan 100 inzamelpunten door

voor CRR en Stichting Bootvluchteling (medische &

heel Nederland bijeen en is ook de logistieke uitdaging

praktische hulp). In enkele weken tijd bleek een prachtig

om alle ingezamelde luiers op te halen georganiseerd

bedrag van ruim 18.000 euro te zijn opgehaald voor

met transportbedrijf Van Reenen. Het resultaat: zo’n

Stichting CRR.

450.000 ingezamelde luiers en daarnaast nog eens een
bedrag van 21.500 euro voor centrale inkoop van luiers.

In het vat

Veel van de komende transporten zullen nog dankbaar

In het bijzondere jaar 2020 zijn ook

gevuld worden met het resultaat van deze actie. Wat

meerdere events niet doorgegaan.

een prachtig resultaat!

“Een ander voorbeeld van
een actie die vanuit liefde én
verontwaardiging is
ontstaan is ‘de koude douche’.
Door de slechte condities in
het kamp en de zeer beperkte
aanwezigheid van goede
basisbehoeften als goede
douches en toiletten”

Het jaarlijkse CRR concert, een

Koude Douche

ondernemersavond, de vrijwilligersavond en

Een ander voorbeeld van een actie die vanuit liefde

de wintermarkt konden allen geen doorgang

én verontwaardiging is ontstaan is ‘de koude douche’.

vinden door Corona. We hopen dat deze

De slechte condities in het kamp, de zeer beperkte
aanwezigheid van goede basisbehoeften als goede

momenten in 2021 wel weer ingepland

douches en toiletten zetten enkele dames uit

kunnen worden.
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Maar wie roemt, laat hij roemen in de Heere!
(2 Korinthe 10:17)

8. Financiële
verantwoording
De financiële situatie van stichting CRR is in 2020 behoorlijk veranderd.
U treft op de volgende pagina’s de verantwoording hiervan.
Wij worden stil en zijn God dankbaar dat, vooruitlopend op elke nieuwe
verantwoordelijkheid die wij als stichting mochten en mogen aangaan, de
financiële grond hiervoor aanwezig is. Een belangrijk deel van de groei in donaties
in 2020 is terug te herleiden naar de fundingcampagne direct na de brand in
vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. U, onze achterban, heeft in die periode een
grote bereidheid getoond om financieel bij te dragen.

Dank u wel allemaal voor uw bijdrage en voor uw vertrouwen in Stichting CRR om
dit namens u om te zetten in gerichte hulpverlening aan vluchtelingen!
Op de volgende pagina’s treft u de balans, het overzicht van baten en lasten en het overzicht liquide
middelen van Stichting CRR.
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Balans per 31-12-2020

Formele toelichting op de financiën

Activa

Passiva

1 Algemene toelichting

Vaste activa

Reserves

1.1 Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De belastingdienst heeft de stichting aangemerkt

Materiële vaste activa

€-

Bestemmingsreserve

als ANBI, fiscaal nummer 8558.05.365. Dit betekent

€ 360.004,13

dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de
€ - Overige reserves
Continuïteitsreserve

inkomstenbelasting

€ 105.837,24

2 Grondslagen voor waardering van activa

€ 88.800,00

en passiva
€ 554.641,37
2.1 Algemeen
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en

Kortlopende schulden
€ 21.534,30

Vooruitontvangen
bedragen

€ 546.001,82

Overige schulden
€ 567.536,12

passiva (met uitzondering van het groepsvermogen)
worden in het algemeen gewaardeerd tegen de

€-

verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag

€ 12.894,75

is vermeld vindt waardering plaats tegen de
€ 12.894,75

verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-enverliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt
verwezen naar de toelichting.

€ 567.536,12

€ 567.536,12

2.2 Materiële vaste activa
Vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsof 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.
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Staat van baten en lasten per 31-12-2020
Baten
Baten tbv vrijwilligersmissies
Baten tbv hulptransporten

2020

2019

€ 198.695,14
€ 49.251,50

Lasten

€ 147.417,00 Kosten vrijwilligersmissies
€ 37.492,52 Hulptransporten/-goederen

2020

2.3 Vorderingen

2019

€ 151.374,69

€ 140.714,15

€ 115.910,92

€ 16.760,86

Vorderingen worden bij eerste verwerking
gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Voorzieningen wegens oninbaarheid
dienen in mindering te worden gebracht op de

Meerjarige projecten,
waaronder:
• Longterm Stam
• Rubhall-project
• Noodhulp Moria

Hulpgoederen algemeen

€ 583.487,50

€ 387.548,65

boekwaarde van de vordering.

€ 12.607,00

2.4 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en
direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter
€ 62.010,21

Baten tbv lediging kosten, t.w.:
• Personeelskosten

€ 21.161,93 Onkosten meerjarige
projecten

€ 17.025,05 Hulpgoederen algemeen

€ 146.074,85

dan twaalf maanden.

€ 124.973,20

2.5 Reserves en fondsen

Onkosten diverse zaken
€ 19.500,00

• Huisvestingskosten

€ 2.084,00

• Diverse kosten stichting

€ 1.215,00

• Personeelskosten
€ 7.650,00 • Huisvestingskosten
• Diverse kosten stichting

Het eigen vermogen van Stichting Christian Refugee

€ 24.271,25

2,68%

€ 26.235,36

2,90%

€ 9.208,25

2,83%

€ 24.586,69

2,72%

€ 6.364,61

1,96%

Continuïteitsreserve

4,79%

Een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de

Totale lasten stichting in %

0,00%

8,30%

Relief wordt ingedeeld in reserves.

dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te
Diverse acties vanuit
Nederland

€ 104.687,97

€ 79.487,22 Kosten diverse acties

Algemene giften

€ 337.893,55

€ 117.489,91 Aanschaf/onderhoud
vervoermiddelen

Totale baten

€ 14.563,39

stellen dat de fondsenwervende instelling ook in de
toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Eind

€ 1.358.824,87

€ 427.723,63 Totale lasten
Saldo baten -/- lasten per
31-12

€ 28.483,38

2020 heeft het bestuur besloten continuïteitsreserve
te stellen op € 88.800,00 te weten 1x de jaarkosten

€ 904.485,79

100,00%

€ 325.191,46

€ 454.339,08

€ 102.532,17

• Continuïteitsreserve

€ 88.800,00

€ 89.300,00

• Bestemmingsreserve
diverse acties

€ 360.004,13

€ 42.000,00

€ 5.534,95

€ -28.767,83

€ 454.339,08

€ 102.532,17

• Overige reserves

van de werkorganisatie. Dat is ruim binnen de
100,00%

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.
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3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat
3.1 Algemeen

3.3 Afschrijvingen op materiële vaste activa

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.

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

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het jaar. De resultaten

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

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

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

gerealiseerd worden zodra zij voorzienbaar zijn.

worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

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

4 Toelichting op de Balans

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

4.1 Materiële vaste activa
Er zijn geen vaste activa binnen de stichting.

3.2.1 Bijzondere baten en lasten
• Noodhulp Moria
Na de verschrikkelijke brand van 9 september 2020 is de stichting een actie gestart

4.2 Vorderingen
De vorderingen bestaan alleen uit de openstaande debiteuren.

“Noodhulp Moria”. Daarop kwamen vanuit het hele land vele giften binnen. Die
giften zijn ter plaatse gebruikt voor bouwmaterialen én hulpgoederen.
• Rubhall project

4.3 Liquide middelen
zie overzicht hieronder.

In het nieuwe kamp op Lesbos staan ook diverse grote veilige tenten, waarin circa 120 mannen
slapen/leven. Deze rubhalls zijn onder leiding van de stichting verbouwd tot hallen met kamers

Overzicht Liquide middelen

waarin de mensen meer privacy kregen en waar zeker ook meer veiligheid mee gecreëerd is.
Dit project van € 140.000,- is mogelijk gemaakt door een grote financiële bijdrage van EO
Metterdaad met wie we intensief contact mogen hebben. Ook onze partnerorganisatie GAiN

31-12-2020
Rabobank RC NL74RABO0306633183
Kasgeld

heeft hierin financieel bijgedragen. CRR is deze beide partijen enorm dankbaar en we hebben zo

€ 543.709,78
€

2.292,04

€ 546.001,82

31-12-2019
€ 153,367,81
€

31-12-2018
€ 43.470,01

342,28

€ 8.000,42

€ 153.710,09

€ 51.470,43

samen een heel mooi project mogen verwezenlijken. Alles onder leiding van André en Jacolien
Stam die op dat moment op Lesbos verbleven.
• Hulpgoederen
Zoals vermeldt in het kopje “noodhulp Moria” zijn er naast de vermelde hulpgoederen in de staat
van baten en lasten ook nog vele hulpgoederen aangeschaft ter lediging van de noden na de
brand. Dat is circa 60% van de uitgaven van dit project. Dat kan dus nog opgeteld worden bij de
hulpgoederen die over heel 2020 zijn aangeschaft.

4.4 Reserves
31-12-2020

31-12-2019

Continuïteitsreserve

€ 88.800,00

€ 89.300,00

Bestemmingsreserve acties

€ 360.004,13

€ 42.000,00

Overige reserve

€

31-12-2018
€ 1.447,88

5.534,95

€ -28.767,83

€ 50.022,55

€ 454.339,08

€ 102.532,17

€ 51.470,43
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Vooruitblik 2021
Wat is vooruitzien en plannen na een jaar als 2020 waard? Waar mag je wel of
niet op rekenen? Wat kan wel en wat kan niet in 2021? Is een nieuw normaal
dichtbij en hoe ziet dat eruit?
Veel vragen die we niet of nauwelijks kunnen

hebben worden in kaart gebracht. Een nieuwe planning

beantwoorden. Maar eigenlijk is dat niet anders dan

voor missiereizen staat al weer op de website en de

andere jaren. Elk jaar weer zijn aan Stichting CRR

eerste warme reacties stromen binnen. En natuurlijk

nieuwe hulpvragen gesteld. En voordat we ons maar

hopen we snel de verkenning van projecten in en rond

konden afvragen hoe we de vraag zouden kunnen

Athene te kunnen aangaan. We zullen u zeker over al

beantwoorden, werden deuren geopend en kwam

deze zaken informeren.

er Licht op ons pad. Met die hoop en verwachting
op Hem gaat Stichting CRR 2021 in. Met een grote

Stichting CRR is benieuwd wie wij in 2021

verantwoordelijkheid richting u allen die ons hielp

op ons pad zullen aantreffen, hoe wij de

en helpt aan goederen en financiële middelen. Maar
bovenal met liefde en aandacht voor de medemens in
nood die wij helpende handen kunnen bieden.

medemens in nood kunnen helpen en van
wie wij daarvoor hulp mogen krijgen. Wie
weet treffen wij u op één van de CRR events

Een nieuwe jaarplanning wordt gevuld en de eerste
hulptransporten staan al weer gepland richting de

aan die in 2021 hopelijk wel door mogen

diverse Griekse vluchtelingenkampen. Ook andere

gaan en kunnen wij met u hierover van

bestemmingen waar vluchtelingen onze hulp nodig

gedachten wisselen.
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