Beknopt Jaaroverzicht “Stichting Krusha” 2014
GAiN
De samenwerking met GAiN verloopt bijzonder prettig. Het medewerkersoverleg wordt regelmatig bezocht
en met collega’s wordt de nodige ervaring uitgewisseld. Verder kan er veel thuis gewerkt worden via
computer en internet. “Stichting Krusha” is officieel een kleding- en goederen inzamelpunt geworden.
Mensen kunnen op afspraak of door gebruik te maken van de containers op het erf 24/7 hun goederen
inleveren. Via een ondernemer uit Nunspeet mag gratis een redelijke opslagruimte voor dit doel gebruikt
worden. Met een groep jongeren in februari kleding e.d. uitgezocht en gesorteerd om te verschepen naar
de Filippijnen. We konden 250 dozen vullen. Dit n.a.v. de natuurramp die daar in 2013 heeft
plaatsgevonden. De maand juni stond in het teken van de jaarlijkse conferentie ‘Opwekking”. Er was een
opvallende stand aanwezig en veel mensen hebben informatie opgevraagd. Regelmatig vertrekt er een
vrachtwagencombinatie richting Oekraïne. De goederen worden in Lutsk afgeleverd en daarna met kleine
vrachtauto’s over Oekraïne verspreid. De situatie in Oekraïne is zeer zorgelijk vanwege de oorlog in het
oostelijk deel. Hulpverlening is daardoor nog meer nodig. Kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen en
Roma hebben hier veel onder te lijden. Meer info over GAiN is te vinden op hun website www.gainhelpt.nu

Kinderwerkactiviteiten
In juli is een VBW in Oekraïne georganiseerd in samenwerking met partners uit Nederland en lokale
partners. In het dorp Csongor bevindt zich een klein Romadorp. Meer dan 100 kinderen hebben de
activiteiten bezocht. Met een klein team is veel werk verzet. Verschillende spullen zijn door sponsoring
vanuit Nederland overgedragen aan de mensen van het dorp. Het is een goede en waardevolle tijd geweest.
De bedoeling is om ook in 2015 en de komende jaren deze mensen te ondersteunen. In november gestart
met voorbereidingen voor de activiteiten van 2015.

Reizen
Er zijn drie reizen gehouden in 2014. In april is een reis gemaakt in samenwerking met een van de partner
stichtingen. Diverse projecten konden bezocht worden. In de zomer een reis met als doel het VBW
programma uitvoeren. In het najaar is een bemoedigingsreis georganiseerd. Verschillende nieuwe contacten
konden tijdens deze reis gelegd worden wat veel perspectief biedt.

Samenwerking
Door het verleggen van het werkterrein van India naar Oekraïne is in 2014 aansluiting gezocht bij diverse
partners en platforms. Deze zijn:
NEON (Nunspeet EN Ontwikkelingssamenwerking). Een lokaal platform gericht op algemene doelen
wereldwijd.
CPOE (Christelijk Platform Oost Europa). Dit platform richt zich specifiek op projecten in alle delen van Oost
Europa.
Romanetwerkgroep Een onderdeel van het CPOE. Stichting “Krusha” heeft er voor gekozen om zich
specifiek op Romagroepen in Oekraïne te richten. Vooral aan kinderen zal prioriteit gegeven worden. Een
netwerkgroep specifiek voor projecten in Oekraïne is in ontwikkeling. Zodra deze opgericht wordt, zal ook
hier aansluiting gezocht worden.
Diaconea Een werkgroep vanuit de NGK Nunspeet (kerkelijke gemeente). Diaconea houdt zich bezig met
hulptransporten, micro-kredieten, kinderwerk en voedselpakketprogramma’s

Presentaties
Er is een presentatie gehouden voor een Vrouwengroep. Het werk en projecten konden hier gepresenteerd
worden en er was gelegenheid om spullen uit zowel India als Oekraïne te verkopen. De opbrengst van de
verkopen zijn bedoeld om verschillende projecten financieel te ondersteunen. Daarnaast presentaties
gehouden voor kleine besloten groepen.

Activiteiten TFC
De TFC is een aantal keren bij elkaar geweest om op de hoogte te blijven van de activiteiten. De jaarlijkse
kerst- en nieuwjaarskaartenactie is gehouden met een mooie opbrengst van ongeveer € 190,--.
In November zijn de voorbesprekingen begonnen om een van de hoofdactiviteiten “Krusha Culinair” te
organiseren. De activiteit zal in januari 2015 gehouden worden.

Logistiek
Er komen veel hulpgoederen van uiteenlopende aard binnen. De goederen worden ook in een betrekkelijk
grote regio opgehaald. De goederen worden eerst opgeslagen in een opslagloods en daarna op afroep met
een vrachtauto naar de grote verzamelloods in Sleeuwijk gebracht. Een collega uit Nunspeet is eind 2014 bij
GAiN vertrokken en in Albanië neergestreken. Zijn contacten brengen nu de spullen allemaal bij ons. Het
werk is in 2014 flink uitgebreid, mede daardoor is besloten om een transportbusje aan te schaffen. In
oktober een VW Transporter Camperbus aangeschaft. Zowel privé als voor het werk is dit een uitstekende
oplossing. Er kunnen veel spullen in vervoerd worden en het is nu makkelijker om naar Oekraïne af te
reizen. We zijn nu niet meer afhankelijk van een huurbus en de kosten die dat met zich meebrengt. In 2015
wil “Stichting Krusha” bepaalde spullen gaan verkopen via Marktplaats en zogenaamde kofferbakverkoop.
De opbrengsten hiervan komen ten goede aan projecten onder Roma in Oekraïne.

Website
De website is begin 2014 online gegaan en ziet er mooi uit. Daarnaast is ook een Facebook profiel
aangemaakt. Hier wordt regelmatig wat op gezet en blijkt in de praktijk veel Likes te krijgen.

Sponsoring en Donaties
Er is weer voldoende geld binnengekomen van particulieren en organisaties zodat het werk doorgang kan
vinden. Het blijkt wel steeds moeilijker om aan financiële middelen te komen. Ook collega organisaties
hebben hier last van. Wanneer deze trend zich de komende jaren voort blijft zetten zullen goede
afwegingen moeten gaan maken in welke projecten we wel en in welke we niet moeten participeren.

