Meerjaren Beleidsplan Stichting Prothumia,

Zeewolde, 22 juni 2017

Beschrijving van het werk dat de Stichting doet.
Beschrijving hoe de Stichting aan haar gelden komt.
Beschrijving van de bestedingen.

Stichting Prothumia stelt zich ten doel christelijke naaste liefde te bewijzen aan allen,
volgens de opdracht in Galaten 6 vers 10. Dat kreeg handen en voeten in 1990:
“De grenzen zijn open! Komen jullie? Januari 1990.
Met dit bericht is een werk begonnen, die tot op de dag van vandaag nog steeds voortduurt.
Vanuit de kerk werd toen een actie opgezet om geld, levensmiddelen en kleding in te
zamelen. En zo vertrokken wij naar Oost Europa, niet wetend wat ons te wachten zou staan.
Vanaf december 1990 werden regelmatig transporten georganiseerd, waarbij een grote
hoeveelheid aan levensmiddelenpakketten werden meegenomen, die uitgedeeld werden aan
de allerarmsten in Tinca. Na een dramatische gebeurtenis in Tinca, (3 mensen vroren dood in
hun hutje) werd er besloten een andere weg in te slaan. De focus verschoof van
levensmiddelen en kleding naar… de bouw van een Verzorgingstehuis. In 1992 werd er
gestart met de bouw van dit tehuis en in mei 1994 werd dit gebouw geopend. Een enorme
prestatie van ds. Berke Sándor en zijn vrouw Katinka, 20 bejaarden konden gehuisvest
worden.
In de loop der jaren werd het gebouw verschillende keren gerenoveerd, wat mogelijk werd
gemaakt door onze trouwe sponsoren, die gezorgd hebben dat er altijd de nodige financiën
aanwezig waren. In ons laatste verslag november 2016 geven wij een beeld van het tehuis
met hun bewoners.
Hoe is de situatie op dit moment? Wel doordat de Roemeense overheid, de minimum
salarissen heeft verhoogd, ( wat op zichzelf positief is) zijn er voor tehuizen donkere wolken
verschenen. De grote vraag was hoe lang kunnen wij dit nog volhouden. In een vergadering
in Tinca, is besloten om alle activiteiten wat geld kost voorlopig te stoppen. Ook zijn er
inmiddels gesprekken gevoerd met kerkelijke vertegenwoordigers, maar ook met de
Roemeense en Hongaarse overheid. Ook werd duidelijk dat de aanschaf van incontinentie
materiaal, een groot bedrag liet zien op de begroting. Daarom heeft onze stichting
toegezegd deze dure materialen in Nederland bij elkaar te brengen. Nu kunnen we al melden
dat in augustus 6 m3 verstuurd zal worden naar Tinca.

We zijn in 1990 gestart, niet wetend wat ons te wachten zou staan, maar in al die jaren
hebben wij als stichting, en ook met onze trouwe sponseren, mogen werken om de minsten
in de samenleving een beter leven te geven. We zijn de Heere hier heel dankbaar voor.
Wilt u meer weten over onze Stichting, er is een boekje verschenen over ons werk getiteld
”Geef ze te eten”, wij sturen u het graag toe.”

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door,
a: subsidies en donaties;
b: schenkingen, erfstellingen en legaten;
c: het geen de stichting op enigerlei andere wijze verkrijgt.

De stichting heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen, om het Verzorgingstehuis in
Tinca- Roemenië te blijven ondersteunen.
G.Sijl
Voorzitter Stichting Prothumia.

