
Beknopt Jaaroverzicht “Stichting Krusha” 2018 
 
“Stichting GAiN”: 
De samenwerking met “Stichting GAiN” bleek ook in 2018 van onschatbare waarde. Twee organisaties die 
elkaar op diverse terreinen aanvullen.  Het inzamelpunt van goederen in Nunspeet is inmiddels een begrip 
geworden. Dat blijkt wel uit de hoeveelheid goederen die aangeleverd worden. Inmiddels kan, door 
bedrijfsveranderingen van de eigenaar, over meer m2  beschikt worden. Een noodzakelijk gebeuren om de 
groei bij te kunnen houden. Van containers op het erf kan 24/7 gebruik gemaakt worden om goederen aan 
te bieden. In mei werd de jaarlijkse conferentie ‘Opwekking” weer gehouden. De coördinatie van opbouw, 
conferentie en afbreken van de stand van “Stichting GAiN” was ook dit jaar weer in handen van Jan en een 
collega. 
Regelmatig vertrekt er een vrachtwagencombinatie richting Oekraïne en naar andere bestemmingen in Oost 
Europa. De goederen in Oekraïne worden in Lutsk afgeleverd en daarna met kleine vrachtauto’s over een 
deel van Oekraïne verspreid.  Hulpverlening blijft nog steeds nodig. Kwetsbare groepen zoals ouderen, 
kinderen en Roma hebben veel te lijden onder de instabiele situatie in Oekraïne.   
In 2018 hebben “Stichting GAiN” en ”Stichting Agapè” besloten om samen op te gaan trekken en elkaar te 
versterken op de terreinen waar ze actief zijn. Een nieuwe ontwikkeling binnen “Stichting GAiN” is de 
samenwerking met Actie4Kids. In de volksmond bekend als de “schoenendoosactie”. Kinderen vullen een 
schoenendoos met hun eigen (dierbare) spullen om weg te geven aan een kind in een Europees-, Aziatisch- 
of Afrikaans land. Een prachtige activiteit die ook helemaal past bij de doelstelling van “Stichting Krusha”.  
Meer info over “Stichting GAiN” is te vinden op hun website www.gainhelpt.nu 

 
Kinderwerkactiviteiten: 
Dit jaar hebben de mensen in het dorp Csongor voor het eerst zelf hun VBW activiteit georganiseerd. De 
afgelopen jaren mochten we hen begeleiden om te groeien naar zelfstandigheid. Mooi  om te zien hoe ze 
het zelf allemaal opgepakt hebben. Door hen financieel te ondersteunen hebben ze  een mooie week voor 
de kinderen kunnen organiseren. Rond de 200 kinderen hebben de activiteiten bezocht. . Verschillende 
spullen zijn door sponsoring vanuit Nederland overgedragen aan de mensen van het dorp.  
Naast de ondersteuning die we kunnen bieden aan projecten in Oekraïne hebben we dit jaar ook  projecten 
in Servië kunnen ondersteunen.  
 

Reizen 
Er zijn aantal reizen gemaakt in 2018. In de periode april/mei  is een reis gemaakt om projecten te bezoeken.  
Ook zijn er reizen gemaakt om  vluchtelingen- kampen in de regio Zuid/Oost-Europa te bezoeken.  
Verschillende keren is een groep mensen op reis geweest. Jan gaat dan soms mee als reisleider. 
 De bedoeling is, zolang het nodig is, een team uit te zenden naar gebieden waar zich vluchtelingenkampen 
bevinden.  Jan heeft inmiddels de beschikking over het rijbewijs CE. Hierdoor is het mogelijk geworden om 
hulptransporten uit te voeren voor “Stichting GAiN”. Dit zal de komende jaren meer ingezet gaan worden. 
Hiermee is Jan, namens “Stichting Krusha” en “Stichting GAiN” nog meer betrokken bij het hele proces van 
het inleveren van goederen tot het uitdelen van goederen aan de mensen die het zo hoog nodig hebben.  
 

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 bleef ook in 2018 toenemen. De vrachtauto is gemiddeld eens in 
de zes weken richting Nunspeet gegaan om goederen op te halen. Daarnaast is de eigen VW Transporter 
regelmatig gebruikt om  goederen op te halen en te vervoeren.  De  groep vrijwilligers die in 2017 gevormd 
is, heeft in 2018 veel werk verzet. Mensen melden zich spontaan aan om ook mee te helpen  met het 
uitzoeken-, sorteren-  en verzend klaarmaken van hulpgoederen.  
Naast de twee Loodsverkopen worden ook met regelmaat spullen via Marktplaats aangeboden en verkocht.  
 
 



 
Samenwerking: 
In  2018 diverse bijeenkomsten bezocht van platforms waar organisaties, die o.a. ook in Oekraïne en Servië 
werkzaam zijn, elkaar ontmoeten.  Deze zijn:  
“Stichting NEON”: (Nunspeet EN Ontwikkelingssamenwerking). Een lokale stichting gericht op algemene 
doelen wereldwijd. Jan is voorzitter  van dit platform. Hier wordt intensief samengewerkt met de Burgerlijke 
Gemeente van Nunspeet. 
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 en Servië te richten. Vooral aan kinderen zal prioriteit gegeven 
worden.  
Thema Netwerkgroep Oekraïne:  Ook een onderdeel van het CPOE. Dit initiatief kwam  eind 2014 voort uit 
een gezamenlijk gehouden noodhulp actie voor oorlogsslachtoffers in Oekraïne. 
 “Stichting OpenDoorUkraine”:  In 2018 is Jan gevraagd om zitting te nemen in deze stichting. Het betreft 
hier een algemene stichting met aandachtspunten op het gebied van culturele zaken,  economische 
aangelegenheden en humanitaire vraagstukken. Wellicht dat in 2019 deze stichting  meer van zich kan laten 
horen omdat e.e.a. in 2018 nog prematuur is. 
“Stichting Diaconea”:  Een werkgroep vanuit  Samenwerkingsgemeente “De Brug” te Nunspeet (kerkelijke 
gemeente). “Stichting Diaconea” houdt zich bezig met ondersteuning van predikanten, verstrekken van 
microkredieten, kinderwerk en voedselpakketprogramma’s. 

 
Presentaties 
Ook dit jaar mochten er weer twee presentaties gegeven worden voor groepen kinderen in de 
basisschool leeftijd. Altijd mooi om te doen, omdat de kinderen na de presentatie vragen mogen 
stellen. De vragen van deze kinderen zijn zo puur. Geweldig. 

 
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 2018 konden twee keer de activiteit “Krusha Culinair” 
georganiseerd worden.  Dit levert elke keer een mooie opbrengst op. De activiteit “Grote Loodsverkoop” is 
inmiddels een begrip geworden. In het voor- en najaar is deze activiteit georganiseerd. Ook hier mooie 
opbrengsten 

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

 
Sponsoring en Donaties 
We zijn verheugd dat ook in 2018 voldoende geld is binnengekomen van particulieren en organisaties om 
het werk op een verantwoorde manier uit te kunnen voeren.  Momenteel is de financiële situatie gezond te 
noemen. Wel is het steeds moeilijker om nieuwe financiële bronnen aan te boren. Ook collega organisaties 
hebben hier last van. Wanneer deze trend zich voortzet zullen goede afwegingen gemaakt moeten worden 
in welke projecten geparticipeerd kan worden. 
 
 
 


