
 

Kort jaarverslag 2018 

2018 hebben we als een bijzonder jaar mogen ervaren. Allereerst het feit dat de stichting dit jaar haar 30 

jarig jubileum vierde stemt al tot grote dankbaarheid. Al die jaren zijn we gesteund geweest door 

allerhande sponsors van particulieren en bedrijven die ons zowel financieel als met hulpgoederen gesteund 

hebben. Het belangrijkste daarin is de hulp des Heeren die alles op deze aarde regeert en bestuurd, hierin  

zijn we ook nooit beschaamd uitgekomen. 

Er zijn dit jaar 3 transporten naar Roemenië gegaan, waarvan 2 in het voorjaar en 1 in het najaar. In Mei 

zijn er 3 mensen naar Roemenië geweest en hebben daar het onderkomen van de dokterspost in Capalna 

klaargemaakt voor gebruik, en geholpen bij het voorbereiden van de fair en tijdens de verkoop. In Oktober 

is er een groep van ongeveer 10 mensen wezen werken en hebben bij het eerder genoemde gebouw in 

Capalna een grote schuur gebouwd waar kleding en voedsel kan worden uitgezocht en vandaaruit op de 

juiste plaatsen gebracht kan worden in het achterland. Ook toen is er een fair gehouden waarbij deze 

groep hun aandeel heeft kunnen leveren. Tijdens dit bezoek is er ook gelegenheid geweest om de 

gevangenis in Gherla te bezoeken en er bijbels in de Roemeense taal uit te delen, dit was een zeer 

waardevol en indrukwekkend moment om mee te maken. De bekende projecten die we al hadden kunnen 

nog steeds hun voortgang hebben en blijven waardevol voor de hulpbehoevende mensen die er gebruik van 

mogen maken. Als nieuw project is er het medical project wat inhoud dat er in Capalna in de dokterspost 1 

maal per week een arts vrijwillig zitting neemt om hulpbehoevende mensen uit het achterland de zorg en 

medicijnen te verlenen die ze  nodig hebben maar niet kunnen bereiken dan wel betalen. Dit is een hele 

mooie aanvulling op het basic life project waar mensen van Elpis dan ook erg tevreden over zijn. We zijn als 

stichting erg blij dat we al dit goede nieuws van het afgelopen jaar aan u kunnen mededelen en hopen dat 

deze inkijk in de stichting mede u kan bewegen om het werk te steunen in wat voor vorm dan ook.  

Op onze website www.ecce-homo.com  vind u meer uitleg en foto,s van de  projecten. 

Gedane acties: 

Acties in Nederland. 

We zijn dankbaar met de gedane acties van de JV van de oud gergem van ‘s-Gravendeel. Ze hebben ook dit 

jaar weer een kledingbeurs gehouden met de prachtige opbrengst van 1500 euro. We willen de dames die 

dit mogelijk maakten hartelijk dank zeggen. 10 november is er door de zelfde JV weer pannenkoeken 

restaurant georganiseerd. Het was weer een drukte van belang en erg gezellig. Het restaurant heeft het 

prachtige bedrag van ruim 3200  euro opgebracht.  Geweldig dat  op deze manier ge jeugd hun  naasten 

willen ondersteunen en hiermee gehoor geven aan de Bijbelse oproep om onze naasten lief te hebben.  

Acties in Roemenië 

Ook in Roemenië zijn er verschillende activiteiten geweest ter ondersteuning van onze projecten. In mei is 

er een fancy-fair gehouden in het centrum van de stad DEJ. We hadden vergunning gekregen van de 

burgermeester om midden in het centrum onze fair te houden. Dit was een groot succes en voor ons 

ongelooflijk om mee te maken.  Was een leuke dag met de geweldige opbrengst van 14000 lei is  3000 

euro. In oktober mochten we dit weer doen Er was van alles te doen. Het resultaat was 1700 lei iets meer 

dan 3500 euro We zijn zeer dankbaar met dit resultaat. Met de opbrengst van de fair konden we 

verschillende projectkosten dekken. Deze fairs waren mogelijk door de 10 vrijwilligers (studenten) uit Dej.  

In samenwerking met 8 nederlanders van ons team. 

 

http://www.ecce-homo.com/


 

De lopende projecten: 

1* Basic-Live project 

2* Basic-Medical project  

3* Cup of milk project 

4* Happy-meal project 

5* Health and clean project 

6* Elpis kinthercarten project. 
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