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Beknopt Jaarverslag 2016 

Wij kunnen terug blikken op een jaar waarin weer veel is gebeurd. 

Begin dit jaar waren er ernstige zorgen over hoe we onze activiteiten en financiële verplichtingen zouden kunnen 

afdekken en voldoen. 

Echter plotseling werd er begin dit jaar tijdens een overleg over samenwerking en aanvulling van doelstellingen met 

de stichting “Overbrugging” te Oud Beijerland een mogelijkheid geboden om in een oud schoollokaal een soort 

“Pop-up” winkel te starten met tweedehands kleding. 

Na intensief overleg werd deze uitdaging aangegrepen en met inzet van enkele vrijwilligers werd een lokaal 

omgebouwd tot een gezellige tweedehands winkel.  

Het was  een redelijk klus om een dekkend rooster voor de bezetting van de 

winkel in te vullen. Maar dat is gelukt zodat er vanaf 27 februari 2016  elke 

zaterdag de deuren werden geopend. 

 

Deze samenwerking resulteerde in enkele georganiseerde winkelavonden voor 

de clientèle uit het bestand van de Stichting Overbrugging in onze Pop-up Shop.   

Dit werd een  groot succes. Door de inkomsten die hierdoor werden gegenereerd 

werden wij in staat gesteld om de huur van onze sorteerlocatie te kunnen 

afdekken. Daardoor werd er ruimte gecreëerd om in combinatie met 

sponsorgelden de transportkosten naar Roemenië te kunnen opbrengen. 

Uiteindelijk hebben we dit jaar diverse transporten naar Roemenië  kunnen verwezenlijken en wel, een complete 

vrachtwagen met gecombineerde bestemmingen naar Cluj Napoca, Sighisoara en Pitesti. Een complete vrachtwagen 

naar Pitesti en nog een deeltransport naar Sighisoara.  

Echter zonder al die 

kleding, schoenen, 

dekbedden, dekens, 

fietsen, kinderbedjes 

etc. etc.  die door 

iedereen bij ons zijn 

ingeleverd, hadden we 

deze wagens niet 

kunnen vullen.   

Gelukkig wordt er nog 

steeds voldoende ingeleverd. Er zijn wel dips geweest tijdens de periode dat er veel bootvluchtelingen in de regio 

werden gehuistvest. Maar gelukkig is alles wel weer genormaliseerd. Wat wel structueel meer achter blijft is het 

inleveren van kinderkleding en schoenen. En juist daar is in Roemenië behoefte aan.                                            
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Mede, met dank aan diverse 

sponsoren, donaties en 

acties, zoals de rommelmarkt 

kon dit allemaal worden 

verwezenlijkt.  Waarbij zeker 

de samenwerking met de 

Hervormde Kerk en 

Gereformeerde Kerk in 

Heinenoord mogen worden genoemd. Want door hun steun zijn  diverse acties tot stand gekomen die uiteindelijk 

veel inkomsten hebben gegenereerd.                                                         

In Heinenoord is ook onze sorteerlocatie is gevestigd. Door verkoopplannen van de eigenaar staat het gebruik van 

deze locatie weer duidelijk op losse schroeven. En is ook weer een nieuwe zorg waar hard aan wordt gewerkt. 

Er is contact met mogelijke nieuwe locaties en verhuurders. Echter de prijzen matchen niet met onze inkomsten. 

Gelukkig hebben we  ondanks dit alles dit jaar wel weer een visitatiebezoek kunnen afleggen in Roemenië voor één 

van onze projecten. We hebben in samenwerking met de “Pentacostal Church” in Pitesti het Roma dorpje Momaia 

kunnen bezoeken, en de omstandigheden en behoeftes aldaar in kaart kunnen brengen. De contacten zijn verstevigd 

en er is een goede band opgebouwd en een overzicht van behoeftes.   

 

Tevens hebben we weer een nieuw bestuurslid ( Mevr. Melissa Meijst ) mogen verwelkomen in ons midden, zodat 

de “workload” voor al het geregel voor de bezetting van de winkel, de indeling in het sorteercentrum en het plannen 

van de vrijwilligers wat meer verdeeld kan worden. 

 

We zijn nog op zoek naar een financieel onderlegd persoon die de functie van penningmeester kan vervullen en 

hebben ook grote behoefte aan een “web designer” voor het completeren van onze website en het toevoegen van 

een blog en foto’s ter verantwoording van onze activiteiten.  

Uiteindelijk hebben we dit jaar ook kunnen afsluiten met een financieel positief saldo wat de uitgave voor het 

komende jaar waarschijnlijk wel zal dekken. 

Namens het bestuur van Hands of Mercy 

PS 

We kunnen ter geruststelling mededelen dat we inmiddels wel een nieuwe locatie hebben gevonden voor onze 

sorteeractiviteiten. 

 

 

   

mailto:secretariaat@handsofmercy.nl
http://www.handsofmercy.nl/
http://www.facebook.com/stichtinghom

