
  

 

JAAR VERSLAG 2020                              

ST. PERSPECTIEF ZWOLLE 

 

 

Het creëren van mogelijkheden voor ouders van jonge kinderen om ze 

naar school kunnen laten gaan en zelf werk kunnen zoeken. Het bouwen 

aan de relatie ondanks de Corona tijd waar alles zo anders moet dan we 

zouden willen. Nood voedselhulp verlenen in zuid Afrika voor de 

Aidswezen en de allerkleinsten zodat ze 2x per dag eten krijgen en naar 

school kunnen. Het bieden van hulp bij het verkrijgen van stookhout om 

de winter door te komen en voedselpakketten in Oekraïne voor de aller 

armste. Dat zijn de primaire projecten van Stichting Perspectief Zwolle in 

2020. 
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Jaar verslag 2020                              

ST. Perspectief Zwolle 

  

VOORWOORD 
Juist in de tijd waarin de aandacht getrokken wordt door de wereldwijde Corona pandemie is 

het verdelen van je aandacht over de vele onderwerpen die binnen onze Stichting 

voorhanden zijn, is een hele klus gebleken. We kijken terug op een bewogen jaar waarin we 

met donaties en collectes van velen onze doelstelling voor 2020 hebben kunnen bereiken. In 

2020 hebben we aandacht kunnen besteden aan: 

 Project Oost Europa: 

o Studie ondersteuning in Roemenië 

o Kerstpakketten in Bereghovo, Oekraïne 

o Bieden van steun bij de kosten van gas en stookhout voor de winter 

o Ondersteuning van gezinnen met voedselpakketten 

o Aanbesteden van de verbouw van een gehandicaptenhuis 

 Project Zuid Afrika 

o Voortgang project MaHoBaC 

o Voedsel hulp bieden in Mafakathini 

o Gelden voor het draaiende houden van MaHoBaC 

We blijven de aandacht voor jonge kinderen in Zuid Afrika op de agenda te zetten. Dat is 

hard nodig, want het aantal Aids wezen stijgt ieder jaar nog steeds. En juist nu zijn de 

kwetsbare groepen nog meer aangewezen op hulp door de Corona crisis. Velen zijn zonder 

werk en zonder inkomen waardoor goede hygiëne en voedsel steeds moeilijker wordt.  

Door onze verbintenis met 2 Ngo’s in Zuid Afrika is ons bereik groter geworden. We kunnen 

meer hulp verlenen aan de meest kwetsbaren. Want juist deze mensen hebben uw hulp hard 

nodig. Ook zij hebben, net als wij, recht op een gezond bestaan in vrijheid en zonder geweld.  

Klaas de Lange Voorzitter, Stichting Perspectief Zwolle. 
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PROJECT OOST EUROPA 
De werkzaamheden van de Stichting in Oost Europa zijn als project ondergebracht bij 1 van 

de bestuursleden. Een kort verslag van alle zaken die in dit project aan de orde zijn geweest 

vind u hier onder in de onderwerpen: studie ondersteuning, kerstpakketten, kleine projecten. 

1. Bericht uit Tigau (Loránd Pastor) 

Het lijkt wel of de ontwikkelingen die zijn ingezet sinds de 

toetreding van Roemenië in 2007, weer tot stilstand komen. Ook in 

Tigau wordt dit gemerkt ondanks dat de nieuwe generatie meer en 

beter werk kan vinden binnen en buiten hun eigen land. Het is fijn 

te zien dat de ontwikkelingen in het dorp zelf door gaan en dat men 

beter in staat is om in eigen onderhoud te voorzien.  

In het werk met jongeren in de kerk zien we dat de scheiding tussen jong en oud steeds 

groter wordt. Jongeren willen graag aansluiten bij de vooruitgang in het zingen van moderne 

liederen en opwekking. Ouderen willen graag het bij het oude laten. Ook in 2020 hebben we 

een Bijbelstudie week voor kinderen gehouden samen met een andere gemeente. Samen met 

leden uit de gemeenten zorgden we voor het eten voor hen. Door met de jongeren samen 

plannen te maken weten ze zich gehoord en verbonden. De kerkenraad helpt mee de 

ontwikkelingen die we doormaken door mee te praten met de jongeren. 

Voor het eerst is Roemenië zes maanden voorzitter van de EU. Van 1 januari tot 1 juli 

bepaalt het in 2007 tot de EU toegetreden voormalige Oostblokland de agenda en stelt het de 

prioriteiten vast. Een spannende rol vinden de Roemenen. In mei van 2019 organiseerde 

Boekarest een speciale top in de stad Sibiu over de toekomst van de EU. De 27 leiders gaan 

er de politieke strategie voor de komende jaren bepalen. Roemenië zit overigens sinds het 

EU-lid is, in een toezichts-programma van de Europese Commissie vanwege tekortkomingen 

in de rechtsstaat, maar holt eerder achter- dan vooruit. Vicevoorzitter Frans Timmermans 

vindt de situatie ,,bedroevend.'' ,,Het is essentieel dat Roemenië onmiddellijk weer op het 

juiste spoor komt met de corruptiebestrijding en een onafhankelijke gerechtelijk apparaat 

garandeert’', zei hij in november. Ook wees hij op het belang van een vrije pers. 

2. Studiefonds 

Op het moment van schrijven zijn is er nog 2 studenten die een bijdrage ontvangen vanuit 

het studie fonds. Om nog voor een vervolg bijdrage in aanmerking te komen zal dan een 

nieuw plan en aanvraag worden ingediend. In 2020 zijn geen nieuwe aanvragen ingediend. 
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3. Kerstpakketten Oekraïne  

Eind 2020 hebben we contact gehad met Peter Bardos in Bereghovo, om te polsen of het team 

in staat was om voedsel pakketten voor de aller armste samen te stellen en uit te delen. 

Peter geeft aan dit graag te organiseren, bijna dagelijks ontvangt het team een noodkreet 

door middel van een brief of telefoontje van mensen in erge armoede. 

Door de corona pandemie is de hulpvraag alleen maar toegenomen, enkele redenen hiervoor 

zijn: 

a. De bazar waar veel mensen “goedkoper” boodschappen doen is gesloten. 

b. De prijzen van de dagelijkse levensmiddelen zoals brood, olie en meel zijn ook in 

2020 weer toegenomen met 7,6%. Dit betekend dat de prijs van een 

voedselpakket is gestegen naar € 25,00. 

c. Mensen verliezen hun werk en kunnen financieel moeilijk rondkomen. Gas en 

elektra wordt duurder en rekeningen kunnen niet meer betaald worden. 

Gezinnen kiezen er zelfs voor om toch de rekeningen te betalen in plaats van 

eten. 

d. Er is geen zorgverzekering, als mensen ziek worden moet de behandeling en 

medicijnen zelf betaald worden. 

Samen met Peter hebben we daarom besloten om naast de 40 voedselpakketten ook 10 

gezinnen te helpen met het betalen van de gas en/ of elektra rekeningen. Per gezin was een 

budget van € 50,- beschikbaar. 

Van het uitdelen en betalen van rekeningen zijn foto’s gemaakt. De pakketten zijn geen 

standaard maar op basis van wat er is en nodig is. Meel, suiker, rijst, olie, eieren, enz.  

Er is veel stille armoede in het oosten van Europa. Met onze hulp verschijnen glimlachen en 

dankbare woorden op de gezichten en lippen. 

Peter laat ons weten dankbaar te zijn, dat ondanks de lastige werksituatie toch gezinnen 

voedselpakketten mochten ontvangen en rekeningen betaald konden worden.  
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4. Incidentele hulp 

 

Stichting Perspectief had als doel voor 2020 om kortstondige hulp te bieden aan 

mensen/gezinnen in Oost Europese landen. 

Het gezin Bakker is één van onze contacten in Oekraïne. Hun project “Testify to Love” heeft 

als missie om vanuit de Liefde die God voor ons heeft, er te zijn voor kinderen met een 

handicap, hen te verzorgen, te ondersteunen en te leren. Kennis te brengen in de gezinnen 

waar de kinderen wonen en met praktische ondersteuning een betere leefomgeving voor deze 

gezinnen te creëren. Het gezin begeleid kinderen in het revalidatiecentrum Nefelejcs 

(“vergeet mij niet”). Doordat het gezin woont en werkt vlak naast de stad Bereghovo, 

ontmoeten ze gezinnen welke in armoede leven en waar extra hulp nodig is. We hebben 

samen in 2020 verschillende kleine projecten en individuele hulp mogen bieden. 

Stookhout 

Oekraïne en Rusland hebben al jaren onenigheid over gastransport en productie. Gevolg is 

dat gas steeds duurder wordt in Oekraïne. Om een hoge gasrekening te vermijden wordt er 

nog veel gekookt en verwarmt met stookhout, de gaskachel moet zelfs soms weer 

plaatsmaken voor een houtkachel. 

Met behulp van het gezin Bakker hebben we een gezin geholpen aan een vrachtwagen vol 

stookhout. De wagen vol hout bedroeg €300,- het gezin heeft hieraan genoeg voor de hele 

winter. 

  
 



 2/16/2020 

 5  

Voedselpakketten 

Door corona moest het revalidatiecentrum Nefelejcs sluiten. Het gezin Bakker zag dat veel 

gezinnen niet konden rondkomen en zijn gestart met het samenstellen en rondbrengen van 

voedselpakketten. Stichting Perspectief heeft 25 pakketten van €17,- per stuk mogen 

sponsoren. Er zijn foto’s gemaakt van de pakketten en het rondbrengen.    

   
 

Bouwproject 

Erszébet Tóth is een jonge vrouw van 30 welke via Testify to Love een elektrische rolstoel 

heeft gekregen. Om de rolstoel te kunnen stallen en opladen moest er een stukje bij het huis 

aangebouwd worden. Ook moest in de tuin een schuine helling met pad aangelegd worden, 

zodat ze met haar rolstoel vanaf de “weg” in huis kan komen. 

Het bouwproject wordt uitgevoerd door een lokale aannemer en ook de bouwmaterialen 

worden lokaal ingekocht. Op deze manier wordt niet alleen Erszébeth, maar ook de lokale 

middenstand geholpen.  

Stichting Perspectief financiert de verbouwing van ongeveer 30.000 grivna, ongeveer €900,-. 

Het bouwproject is gestart, maar nog niet geheel afgerond. De complete verbouwing is 

waarschijnlijk eind Maart 2021 afgerond. Er zijn foto’s van de oorspronkelijke situatie en van 

de lopende verbouwing. 

Erszébet en haar oorspronkelijke woning: 
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Voortgang van de verbouwing (februari 2021): 

  
 

PROJECT AFRIKA 
De werkzaamheden van de Stichting in Afrika zijn als projecten ondergebracht bij 2 van de 

bestuursleden. Een kort verslag van alle zaken die in dit project aan de orde zijn geweest 

vind u hier onder in de onderwerpen:  

 Voortgang project MaHoBaC 

 Voedsel hulp bieden in Mafakathini 

 Gelden voor het draaiende houden van MaHoBaC 

1 Voortgang project MaHoBaC ZA 

In het voorjaar van 2019 is voor het laatst een bezoek gebracht aan het MaHoBaC project. 

Het in 2007 gestarte project heeft intussen voldoende grond onder de voeten gekregen om 

zelfstandig te kunnen zijn. Tijdens het bezoek is met het team van MaHoBaC gesproken over 

het verder afstand nemen van de Stichting van het project zodat ze de handen meer vrij 

krijgt voor de beoordeling van een nieuwe project aanvraag in Zuid Afrika. 

De activiteiten binnen het gebouw hebben zich verder ontwikkeld.  

 70 kinderen in 3 klassen/5 dagen/week Dagverblijf/kleuterschool (Pré School). Kinderen 

van 3 maand tot en met schoolgaande leeftijd 

worden hier opgevangen en krijgen les in 

verschillende gradaties. Mede op advies van het 

bestuur van de Primary School is een lesplan 

ontwikkeld dat kinderen voor bereidt op hun 

doorstroming naar de school. De kinderen 

ontvangen naast de school lessen ook lessen in 

hygiëne (toilet gebruik en handen wassen). De 

kinderen ontvangen via de school een ontbijt en lunch.   

 60-100 kinderen 4 dagen/week warme maaltijd (Aids HIV weeskinderen) 

 Centrum wordt gebruikt voor culturele meetings/ begrafenissen en trouwerijen 

 Koren uit KwazuluNatal zingen hier samen 
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 Groentetuin op eigen terrein 

 Boeren in omgeving zorgen mede voor groenten/aardappelen en vlees 

 Twee organisaties uit Howick en PieterMaritzburg nemen verantwoording voor toekomst 

project 

2 Voedselhulp bieden in Mafakathini 

Op 26 maart 2020 starte in Zuid Afrika de Lockdown als gevolg 

van de oplopende Covid19 besmettingen. De Lockdown hield in dat 

je niet buiten mocht reizen en geen sigaretten en drank kon kopen. 

Het was een bizar beeld. Vanuit onze hotelkamer in Johannesburg 

zagen we de verlaten wegen waar anders, dagelijks een miljoen 

auto’s over rijden. De townships 

(sloppenwijken van de grote steden) 

werden afgesloten en boodschappen 

kon je alleen kopen buiten de wijken. 

Alles werd in het werk gesteld om de 

besmettingen in te dammen. Wat 

men vergat is dat mensen soms meer dan 48 uur in de rij 

moesten staan om eten te kopen voor hun gezin. Het was dan 

ook geen verrassing dat op 1 april een opstand ontstond 

waarbij hekken omver geworpen werden en mensen de 

supermarkt bestormden om eten te halen voor hun gezinnen. 

Pas toen werden de kleine lokale winkeltjes in de Town Ships 

weer van voedsel voor verkoop voorzien. Er zijn mooie dingen gebeurt in die zelfde tijd. In 

een van de wijken in Pretoria gingen mensen op zondag 29 maart de straat op en met 

gepaste Corona afstand zongen ze God lof en eer toe. Zou zo iets ook in Nederland kunnen 

vroegen we ons af? 

Ook in de gemeente van Ds. P. Sithole werd de invloed van corona zichtbaar. Velen werkten 

als dagloners die plotseling geen werk meer hadden. Geen werk betekent ook geen loon meer 

en dus geen geld voor het kopen van voedsel. In Zuid Afrika zijn 

geen voorzieningen om de mensen te ondersteunen dus ben je 

aangewezen op familie, vrienden of kerk. Als stichting en Ned. 

Geref. Kerk konden we geld inzamelen om bij te dragen in de 

voedselvoorziening. Op het dieptepunt moesten 18 gezinnen een 

beroep doen op de diaconie en konden voedselpakketten worden 

gemaakt en uitgedeeld.  

3 • Gelden voor het draaiende houden van MaHoBaC 

Zoals hiervoor werd gemeld moest ook het project gesloten worden voor 

langere periode. Hierdoor kon het uitdelen van voedsel aan aids wezen 

en het lesgeven aan de aller kleinsten niet door gaan. Door Ds Sithole 

werden korte lijnen onderhouden met de overheid en wanneer het 

maar even kon werd de voedsel verstrekking aan de jongeren weer 

opgestart. Wisselend tussen open en sluiten door het jaar heen kon dit 

werk doorgaan. Mede door de financiële steun voor het project konden 

kinderen tot 18 jaar 1 warme maaltijd krijgen per dag.  
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Er is een facebook side geopend om het MaHoBac project te kunnen volgen. 

De Link: Mahobac Projects - Startpagina | Facebook 

Everything you do for those who cannot help themselves is something you do for God. 

"Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and 
widows in their distress" James 1:27 
 

 

 

VOORLICHTING EN MEDIA 
In 2020 is aandacht besteed aan het informeren van de sponsoren door: 

 Een tweetal nieuws brieven te publiceren.  

 De website www.perspectiefzwolle.eu te updaten.  

 Financieel jaarverslag te publiceren voor het project Oost Europa en de Stichting. 

 PowerPoint presentatie voor sponsoring kerstpakketten. 

  

https://www.facebook.com/mahobac/
http://www.perspectiefzwolle.eu/
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ORGANISATIE 

Stichtingsgegevens 

Naam: Stichting Perspectief Zwolle 

RISN of fiscaalnummer: 8199.29.943 ANBI dossier 

Rekeningnummer: NL40INGB0005117990, t.n.v. Stichting Perspectief Zwolle 

 

Contact gegevens 

E-mail: info@perspectiefzwolle.eu 

Telefoon: 038-4601671 Voorzitter K. de Lange 

Bestuurssamenstelling Stichting Perspectief Zwolle 

 

Dagelijks bestuur(4) 

Voorzitter: K. de Lange 

Secretaris: H. van den Berg 

Penningmeester: R. Pierik 

Algemeen lid: B. de Jong 

Algemeen lid: D. Dekker 

 

Doelstelling 

De Stichting Perspectief Zwolle is opgericht op 24 oktober 2008 te Zwolle. Onze 

Stichting heeft zich als doel gesteld de levensomstandigheden van kansarmen (vooral 

jongeren) in de hele wereld te verbeteren. Dit willen we doen door het financieel en 

materieel ondersteunen van medische, educatieve en sociale projecten en voorts al 

het geen één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alle in de ruimste zin van het woord. 

mailto:info%40perspectiefzwolle.eu
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BIJLAGE 
Financieel jaarverslag 2020 vast gesteld in de vergadering van 9-2-2021 

Jaarrekening 2020 

Stichting en project OEC.pdf
 

Verslag te vinden op http://www.perspectiefzwolle.eu/anbi.html 


