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GAiN
De samenwerking met GAiN is ook in 2016 uitgebreid. Het inzamelpunt van goederen in Nunspeet weten
mensen en organisaties steeds beter te vinden. De aanvoer van goederen blijft groeien. De opslag capaciteit in de opslagloods is in 2015 uitgebreid, maar constateren dat in 2016 regelmatig de maximale
capaciteit is bereikt. Mensen kunnen op afspraak- of door gebruik te maken van de containers op het erf
24/7 hun goederen inleveren. In mei werd de jaarlijkse conferentie ‘Opwekking” weer gehouden. De
coördinatie van opbouw, conferentie en afbreken van de stand van GAiN was ook dit jaar weer in handen
van Jan en een collega. In augustus ook deelgenomen aan de conferentie New Wine.
Regelmatig vertrekt er een vrachtwagencombinatie richting Oekraïne. De goederen worden in Lutsk
afgeleverd en daarna met kleine vrachtauto’s over een deel van Oekraïne verspreid. De situatie in Oekraïne
is nog steeds zorgelijk vanwege de oorlog in het oostelijk deel. Hoewel er niet dagelijks berichten over de
situatie in Oekraïne in de media verschijnen, is er allerminst sprake van een goede en veilige situatie.
Hulpverlening is nog steeds nodig. Kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen en Roma hebben veel te
lijden onder de instabiele situatie in Oekraïne.
GAiN bevindt zich in een situatie waar steeds nauwere samenwerking gezocht wordt met Agapè. Diverse
werkzaamheden en activiteiten vinden al gezamenlijk plaats. In oktober werd er een conferentie gehouden
waar nog meer ingezet is tot samenwerking. Voor 2017 liggen er plannen klaar om ook op bestuursniveau
elkaar te versterken.
Meer info over GAiN is te vinden op hun website www.gainhelpt.nu

Kinderwerkactiviteiten
In april zijn de werkers naar Oekraïne afgereisd om projecten in de Karpaten en Lutsk te bezoeken.
Verder zijn er voorbereidingen getroffen om de zomeractiviteiten te organiseren. Het was een
goede reis en het bezoeken van de projecten in Lutsk waren verhelderend.
In juli is de jaarlijkse VBW in Oekraïne georganiseerd in samenwerking met partners uit Nederland en lokale
partners. In het dorp Csongor bevindt zich een klein Romadorp. Meer dan 150 kinderen hebben de
activiteiten bezocht. Met een team uit Nederland en een aantal lokale werkers 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. Elk jaar zien we dat de mensen ter plekke steeds meer zelf
gaan doen .Dit is een verheugende constatering, temeer dat we op termijn kunnen kijken of ze het helemaal
zelf kunnen en we wellicht naar een ander dorp kunnen gaan om dit mooie werk daar voort te zetten.

Reizen
Er zijn vier reizen gehouden in 2016. In april is een reis gemaakt om projecten te bezoeken. In de zomer een
reis met als doel het VBW programma uitvoeren. Nieuw in 2016 is bezoek brengen aan vluchtelingenkampen in de regio Zuid/Oost-Europa. Verschillende keren is een groep mensen op reis geweest. Jan is
twee keer als reisleider meegegaan naar Thessaloniki (Griekenland). De bedoeling is, zolang het nodig is, om
elke maand een week lang een team uit te zenden naar gebieden waar zich vluchtelingenkampen bevinden.

Samenwerking
In 2016 diverse bijeenkomsten bezocht van platforms waar organisaties, die o.a. ook in Oekraïne werkzaam
zijn, elkaar ontmoeten. Deze zijn:
NEON (Nunspeet EN Ontwikkelingssamenwerking). Een lokaal platform gericht op algemene doelen
wereldwijd. Jan is voorzitter geworden van dit platform.
CPOE (Christelijk Platform Oost Europa). Dit platform richt zich specifiek op projecten in alle delen van Oost
Europa.
Thema Netwerkgroep Roma Een onderdeel van het CPOE. Stichting “Krusha” heeft er voor gekozen om
zich o.a. op Romagroepen in Oekraïne te richten. Vooral aan kinderen zal prioriteit gegeven worden.
Diaconea Een werkgroep vanuit de NGK Nunspeet (kerkelijke gemeente). Diaconea houdt zich bezig met
hulptransporten, micro-kredieten, kinderwerk en voedselpakketprogramma’s
Thema Netwerkgroep Oekraïne In 2015 is het initiatief ontstaan om vanuit CPOE een Netwerkgroep
Oekraïne op te starten. Dit initiatief kwam eind 2014 voort uit een gezamenlijk gehouden noodhulp actie
voor oorlogsslachtoffers in Oekraïne.

Presentaties
Dit jaar konden er twee presentaties verzorgd worden. Eén op een basisschool en één voor een
Interkerkelijke gespreksgroep.

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. In november is “Krusha Culinair” georganiseerd.

Logistiek
Hulpgoederen van uiteenlopende aard werden met regelmaat aangeboden. De goederen worden eerst
opgeslagen in een eigen opslagloods en daarna op afroep met een vrachtauto naar de grote verzamelloods
in Sleeuwijk gebracht. Het werk en aanbod is in 2016 alleen maar toegenomen. De vrachtauto is tien keer
op afroep naar Nunspeet geweest om goederen op te halen. Daarnaast is de VW Transporter regelmatig
gebruikt om goederen op te halen en te vervoeren.
Vijf keer konden we dit jaar meedoen aan zgn. “Kofferbakverkopen” De opbrengst van de verkochte spullen
zullen besteed worden aan verschillende projecten. Daarnaast worden ook spullen via Marktplaats
verkocht.
Een school in Nunspeet ging het schoolmeubilair vervangen. De oude, nog zeer goed bruikbare tafels en
stoelen, mochten door bemiddeling van Jan door GAiN opgehaald worden. Een mooi project want de
kinderen leverden hun oude spullen in en gelijktijdig stond het nieuwe meubilair klaar in hun klas.

Website
“Stichting Krusha” beschikt sinds 2014 over een mooie website en een Facebookprofiel. Hier worden
regelmatig artikelen opgeplaatst. Vooral FB wordt goed bekeken en artikelen regelmatig gedeeld.

Sponsoring en Donaties
Er is ook in 2016 voldoende geld binnengekomen van particulieren en organisaties om het werk op een
verantwoorde manier uit te voeren. Momenteel is de financiële situatie gezond te noemen. Wel is het
steeds moeilijker om aan financiële middelen te komen. Ook collega organisaties hebben hier last van.
Wanneer deze trend zich voortzet zullen goede afwegingen gemaakt moeten worden in welke projecten
geparticipeerd kan worden.

