
Beknopt Jaaroverzicht “Stichting Krusha” 2020 
 
“Stichting GAiN”: 
De samenwerking met “Stichting GAiN”  heeft zich ook in 2020 gecontinueerd. Twee Stichtingen die elkaar 
prima aanvullen.  Het inzamelpunt van goederen in Nunspeet is inmiddels een begrip geworden. Dat blijkt  
uit de hoeveelheid goederen die steeds 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.  
Regelmatig vertrekt er een vrachtwagencombinatie richting Oekraïne en andere bestemmingen in Oost 
Europa. De goederen in Oekraïne worden in Lutsk afgeleverd en daarna met kleine vrachtauto’s over een 
deel van de regio aldaar 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: 
Op verschillende projecten in Oost Europa worden met regelmaat activiteiten georganiseerd die specifiek 
voor kinderen bedoeld zijn. Veelal organiseert men deze activiteiten nu zelf met eigen mensen. Een mooie 
ontwikkeling om te zien hoe deze mensen elk jaar weer steeds meer naar zelfstandigheid groeien.  Door 
hen financieel te ondersteunen kunnen ze kinderactiviteiten blijven organiseren. Verschillende spullen zijn 
door sponsoring vanuit Nederland overgedragen aan diverse projecten.  
Naast ondersteuning die we kunnen bieden aan projecten in Oekraïne hebben we dit jaar ook  projecten in 
Servië, Roemenië en Kenia  kunnen ondersteunen.  
 

Reizen: 
Vanwege maatregelen die genomen zijn betreffende Covid-19 was  het in 2020 niet mogelijk om af te reizen 
naar de landen om o.a. projecten te bezoeken. 
 

Presentaties: 
Ook het geven van presentaties was door Covid-19 in 2020 niet mogelijk 

 
Logistiek: 
Hulpgoederen van uiteenlopende aard werden ook in 2020 met regelmaat aangeboden en dat zal de 
komende jaren wel zo blijven. 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 2020 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 2020 veel werk verzet. Mensen 
melden zich spontaan aan om mee te helpen  met het uitzoeken-, sorteren-  en verzend klaarmaken van 
hulpgoederen.  
Door het uitbreken van Corona was het niet mogelijk om de activiteit “Grote Loodsverkoop” te organiseren. 
Wel konden we met regelmaat spullen via Marktplaats aanbieden en verkopen.  

 
 
 
 



Samenwerking: 
In  2020 diverse bijeenkomsten bezocht van platforms waar organisaties, die ook in Oekraïne, Servië en 
andere delen van Oost Europa 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”:  Sinds 2018 is Jan toegetreden als lid van deze stichting. Het betreft hier een 
algemene stichting met aandachtspunten op het gebied van culturele zaken,  economische 
aangelegenheden en humanitaire vraagstukken.  
“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. 

 
Activiteiten TFC: 
De TFC is een aantal keren bij elkaar geweest om op de hoogte te blijven van de activiteiten.  In 2020 kon in 
februari  de activiteit “Krusha Culinair” georganiseerd worden. Dit leverde een mooie opbrengst op. Door 
het uitbreken van Corona kon verderop in het jaar aan deze activiteit geen vervolg gegeven worden. De 
activiteit “Grote Loodsverkoop”  is om dezelfde reden niet georganiseerd. 
 

Kringloopwinkel: 
Door het uitbreken van Corona, wat grote gevolgen heeft gehad voor het organiseren van onze activiteiten, 
hebben we in samenwerking met GAiN een Kringloopwinkel kunnen opstarten. Voornaamste reden was dat 
we op termijn de opslagloods moesten verlaten. Ons werd geadviseerd om naar een ander locatie opzoek te 
gaan. Samen met de vrijwilligers het plan opgepakt om, ook in plaats van de “Grote Loodsverkoop”, een 
Kringloopwinkel te gaan starten. In januari 2020 een geschikte locatie gevonden en na enige maanden met 
de Gemeente Nunspeet overleg te hebben gevoerd kon per 1 augustus 2020 te sleutel van het gebouw in 
ontvangst genomen worden. In zes weken is met een geweldige groep enthousiaste vrijwilligers een 
Kringloopwinkel ingericht. Op 11 september konden we de winkel officieel openen. Helaas moest op 14 
december 2020 de winkel, vanwege de extra maatregelen door het kabinet genomen, gesloten worden.  

 
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 2020 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. 
 


