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U hielp: 

ORA in 2017

Beste mensen,

U mag weten dat ik het best wel lastig vind om u te laten zien 

wat we in het afgelopen jaar allemaal hebben bereikt. In 25 lan-

den konden we meer dan 70 projecten ondersteunen. Dit bete-

kent dat we meer dan 100 verslagen hebben ontvangen! 

Eind vorig jaar kregen we van een reclamebedrijf in Dedems-

vaart een enorme wereldkaart, inclusief een professioneel frame. 

Deze beslaat bijna een hele wand in de ORA-kantine in Nieuw-

leusen. Bij ieder projectland hangt een korte beschrijving van de 

activiteiten. Iedere keer wanneer ik naar de kaart kijk, word ik 

bemoedigd. Dan denk ik aan alle vrijwilligers, zendelingen, orga-

nisaties en gemeenten die we met elkaar mogen helpen met geld 

en goederen. Stuk voor stuk harde werkers in Gods Koninkrijk 

met een bewogen hart voor de mensen om hen heen. 

Zij hebben uitgewerkte plannen en ideeën en wij in Nederland 

schrijven donateurs als u aan, om hen te helpen bij het verwe-

zenlijken ervan. In dit Jaaroverzicht leest u een aantal versla-

gen. Geniet u van de hulp en oplossingen die u samen met vele 

andere donateurs hebt gegeven. 

Ik wil u hartelijk bedanken voor uw bijdragen in 2017. U heeft 

met uw donaties mensenlevens veranderd. Ook in 2018 stellen 

wij ons beschikbaar en helpen we tegen zo laag mogelijke kosten, 

zoveel mogelijk mensen in nood. Doet u weer mee?

Hartelijke groeten en Gods zegen,

directeur

P.S.: Bijgaand een  

brochure over groente- 

zadenpakketten.  
Een goede gelegenheid  

om een arm gezin  
praktisch te helpen!

Nieuwleusen, maart 2018

•  ORA is een interkerkelijke organisatie 
voor zending en hulpverlening. We  
ondersteunen meer dan 70 lokale  
initiatieven in 26 landen in Afrika, 
Azië en Oost-Europa. We verlenen  
noodhulp en organiseren hulp- 
transporten. 

•  ORA kent een platte organisatie- 
structuur. Dit vereenvoudigt de  
communicatie en zorgt ervoor dat we 
snel kunnen reageren op hulpvragen. 

•  Jaarlijks sturen we in maart een  
jaaroverzicht en in september een half-
jaaroverzicht. Deze overzichten zijn ook 
beschikbaar als pdf-document op onze 
website stichtingora.nl. 

•  ORA stuurt vijfmaal per jaar een 
nieuwsbrief. Wilt u de ORA-nieuwsbrief 
ontvangen? Wilt u meer weten over een 
van de werkgroepen of over een project? 
Neem gerust contact met ons op.

 2 3 
>6.500 41 165 >100 46 

GEZINNEN LOKALE ORGANISATIES KINDEREN  
NAAR SCHOOL met FIETSEN
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●  Jan Bakker                       
- Europees Coörd. Alpha Cursus

●  Jan Maarten Heideman      
- Marathonschaatser

●  Guurtje Leguijt    
- Kinderboekenschrijfster

●  Klaas Goverts       
- Hervormd predikant

●  Gert-Jan Segers        
- ChristenUnie Tweede Kamer

●  Dato Steenhuis      
- BijbelleraarC
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www.stichtingora.nl

PERSONEEL 
ORA heeft vier betaalde medewerkers (2,2 fte.) 
in dienst. vlnr: • Tirza Keesmaat - projectmanage-
ment  • Jelte Harmannij - administratie  • Joop 
Muis - computerbeheer  •  Erik Merx - directeur

In november jl. heeft Joop Muis afscheid geno-
men van ons. Nu verricht hij vrijwilligerswerk-
zaamheden voor ORA.

VRIJWILLIGERS
Zo’n tachtig vrijwilligers helpen ORA met al-
lerlei werkzaamheden. Vijftien vrouwen en 
mannen zijn elke week een dagdeel in Nieuw-
leusen aanwezig en helpen met het sorteren 
en inpakken van hulpgoederen, reparatiewerk, 
magazijnklussen en kantoorwerkzaamheden. 
Andere vrijwilligers helpen op afroep met het 
laden van een vrachtwagen en het verzendklaar 
maken van mailings. 

Vrijwilligers: 
enorm bedankt. 
Jullie trouwe en  
belangeloze hulp 
is onbetaalbaar!

Een vrijwilliger 
aan het woord: 
Tiemen: Ik ben al heel wat jaren 
vrijwilliger bij ORA. Om de week 
ben ik een ochtend bij ORA en 
repareer ik dames-, heren en 
kinderfietsen. Soms krijgen we 
zelfs nieuwe kinderfietsen! Af en 
toe krijg ik een foto van een blijde 
nieuwe eigenaar van een fiets die 
ik heb gerepareerd. Ik vind het mooi 
om te zien dat kinderen nu op een 
goede fiets naar school kunnen.   

Volgt u ons al?
ORA heeft een gestaag groeiende 
groep Facebook-volgers. We 
proberen alle belangstellenden 
wekelijks op de hoogte te houden 
van de activiteiten en het nieuws 
uit de projecten.  

GOOD    FOR THE POOR

mb

Kantoor & magazijn zijn geopend  
van maandag t/m DONDERDAG  
van 09.00 tot 17.00 uur

2 3

ORA jaaroverzicht 2017 ORA jaaroverzicht 2017

EVANGELISTEN & 
KINDERWERKERS

6.550

€ 1.130.773€ 1.130.773

21

8 70
 

26 >80

DONATEURS

PROJECT- 
LANDEN

GIFTEN

HULP-
TRANSPORTEN

VRIJWILLIGERS

PROJECTEN

WERKGROEPEN

8,5

% KOSTEN 
/ inkomsten

 €%

7
 

PUBLICATIES

Volg ORA  
op Facebook



      
ANBI

∆ Inkomsten
De inkomsten in 2017 bedragen € 1.130.773 aan donaties en 
waarde hulpgoederen. Dit is 28% meer ten opzichte van 2016. 
De reden hiervoor is de ontvangst van een aantal grote donaties 
met een specifiek doel. Alle giften zijn afkomstig van particuliere 
donateurs, kerken, diaconieën, fabrikanten en bedrijven en 
samenwerkende organisaties uit binnen- en buitenland.

∆ Uitgaven
De totale uitgaven over 2017 bedragen € 84.739. Verder hebben 
we in 2017 1,7% aan fondsenwerving besteed. In augustus 2017 
heeft ORA de hypotheek en leningen rond het ORA-pand volledig 
afbetaald. Dit betekent dat de huisvestingskosten tot een minimum 
gedaald zijn. 

∆ Jaarrekening 2017
Voor een volledig inzicht in de financiële positie en de staat van 
baten en lasten over 2017 verwijzen wij u naar de website van 
ORA. Daar is de Jaarrekening vanaf begin juni 2018 opgenomen. 
Accountantskantoor Stolk in de Bilt verzorgt de jaarrekening. 
Wanneer u nadere informatie wenst of graag een exemplaar wilt 
ontvangen, kunt u ons schrijven of bellen. Uw betrokkenheid 
wordt door ons op prijs gesteld! 

∆ Vermogensbeleid 

> Beleid reserves
Sinds 2016 is er een bescheiden weerstandsvermogen  
gereserveerd. Dit betekent dat we in perioden waarin de  
inkomsten mogelijk achterblijven, voldoende middelen  
hebben om aan onze verplichtingen te voldoen.   
 

> Beleggingsbeleid
ORA heeft geen beleggingen. Beleggen betekent risico’s nemen 
met gelden ten behoeve van de projecten. We zijn er dagelijks op 
gebrand en ingericht om donaties zo snel mogelijk te besteden. 
Wel is er een spaarrekening waar nog uit te keren fondsen wach-
ten op een tijdige besteding.  

∆ Salarissen
De bezoldiging van de directeur is als toelichting op de staat van 
baten en lasten opgenomen in de Jaarrekening. De ORA-stafme-
dewerkers ontvangen een bescheiden salaris. Het salarisniveau 
is een bewuste keus en is een van de pijlers van ORA: de kosten 
tot een minimum beperken. Dit betreft overigens ook de kosten 
van huisvesting en publiciteit.  
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor 
hun werkzaamheden, maar desgewenst een reiskostenvergoeding.  

∆ Raad van Toezicht & Bestuur  
Het bestuur heeft zes keer vergaderd, waaronder twee keer sa-
men met de Raad van Toezicht. Belangrijke thema’s die dan aan 
de orde komen, zijn de voortgang van de projecten, de fondsen-
werving, de boekhouding en de interne organisatie.  

Wilt u een project minstens vijf jaar steunen? Leg dan uw schenking vast 
in een periodieke schenkingsovereenkomst. Dit is een ondertekende 
overeenkomst tussen u en ORA. 
Hierbij maakt u maximaal gebruik van de aftrekmogelijkheden. De 
registratie van een periodieke schenking is eenvoudig. U kunt zelf de 
overeenkomst downloaden op www.belastingdienst.nl met de zoek-
woorden:  periodieke gift in geld. 
Zo werkt het: 
1.  U drukt de overeenkomst in tweevoud af en vult uw gegevens in
2.  U stuurt beide documenten per post (of als pdf) digitaal naar ORA
3.   Wij vullen de ORA-gegevens in en sturen één exemplaar per post 

ondertekend aan u retour
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      Gemakkelijk 
     U hoeft niet naar de notaris.   
     U kunt de schenkingsakte ook bij ons opvragen: 
E-mail: info@stichtingORA.nl   -  Telefoon: 0529 402 906
Het rekeningnummer van ORA is: NL55INGB0002331201
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Besteding giften

Feest!
In oktober vierden we het 25-jarig bestaan van ORA. Tijdens de jubileumbijeenkomsten keken 
we terug èn vooruit met vrijwilligers, donateurs en betrokkenen. We zijn dankbaar dat we 
samen zoveel mensen in nood wereldwijd kunnen helpen!

Bakkerijen bakken gratis brood
In oktober is John aanwezig op de jubileumbijeenkomsten van ORA en horen we uit de 
eerste hand over zijn bijzondere hulp aan Noord-Korea. Zes bakkerijen verspreid over 
Noord-Korea bakken 6 dagen per week broodjes en delen ze gratis uit aan kinderen in 
scholen en kindertehuizen. 

John: ‘Dit werk is 
afhankelijk van 
gebed. Bid mee 
voor de bakkerijen. 
Dat  ondanks de 
economische sanc-
ties en oplopende 
internationale 
spanningen de bak-
kerijen open kunnen 
blijven. Ze zijn van 
levensbelang voor 
duizenden kinderen 
in Noord-Korea!’
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25vermenigvuldigen
door te delen

1992 - 2017

ORA is een ANBI. Dit betekent dat u ruime belastingvoor-
delen kunt behalen bij erfenissen, schenkingen en giften 
aan ORA. Wanneer u het werk van ORA of een specifiek 
project wilt ondersteunen met een gift, dan kan dit voor u 
financiële voordelen opleveren. U kunt giften geven als 
periodieke gift of als gewone gift. (zie hiernaast)

> Gewone giften
Wanneer u eenmalig of af en toe een gift overmaakt,  
gelden specifieke voorwaarden om de gift in uw aangifte 
inkomstenbelasting te mogen aftrekken. 

> Periodieke giften
U mag een periodieke gift in uw aangifte inkomstenbelas-
ting aftrekken als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

1.  de gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke  
overmakingen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse 
bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in  
1 keer overmaakt

2.  u maakt uw giften minimaal 5 jaar achter elkaar over 
naar ORA.

Financiën

ORA is al sinds het begin van de ANBI-regeling 
geregistreerd bij de Belastingdienst. Dit zorgt  
ervoor dat u de donaties aan ORA kunt opvoeren 

als aftrekpost op uw aanslagbiljet. Lees op blz. 5 over het maximaal 
gebruik van de aftrekmogelijkheden van uw belastingjaaropgave. 

*  Een bedrag ad € 83.009 staat op 31 december 2017 gereserveerd  
voor diverse projecten en wacht op de geplande besteding. 

Oost-Europa
Azië
Afrika
Diversen

Inkomsten  &       kosten

2013       2014        2015        2016        2017    

Euro’s

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

vvv



na de bomaanslag
Een nieuw dak voor de daklozen 

Net voor de kerstdagen wordt de kerk in Pakistan opgeschrikt door een nieuwe 
bomaanslag. Bij de ingang van een kerkje in Quetta blaast een zelfmoordterro-
rist zich op met een bom. De kerk is overvol. Er vallen negen doden en tientallen 
gewonden. Dokter Rachid die we ondersteunen, behandelt samen met een lokaal 
medisch team de gewonden en zorgt ervoor dat zes zwaargewonden in een be-
trouwbaar ziekenhuis geopereerd worden. 

Levens redden
Birma is een land van grote tegenstellingen. Enerzijds zijn er provincies waar voor 
het eerst in zestig jaar gewerkt wordt aan de wederopbouw en waar kinderen 
gewoon naar school kunnen. Anderzijds zijn er provincies in het noorden waar de 
burgeroorlog blijft woeden en vooral de christenbevolking het zwaar te verduren 
heeft. Hele dorpen worden platgebrand. Hun akkers worden uiteindelijk verkocht 
aan buitenlandse investeerders. Deze zijn uit op het exploiteren van ertsen en 
teakbossen. De gevluchte bevolking komt in gebieden terecht waar landbouw niet 
mogelijk is en honger en ziekte levensbedreigend zijn. 

ORA jaaroverzicht 2017
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Rusland

Dit Kachin-meisje speelt met haar vriendinnetjes buiten 
als ze gewond raakt door een exploderende landmijn. 
Dankzij een jaarlijks medisch noodfonds kan ze naar een 
goed ziekenhuis en is ze inmiddels van haar verwondingen 
hersteld. 

In het opvanghuis Brug der Hoop in het noorden van Rusland kunnen 
zwervers en ex-gevangenen dagelijks terecht, zomer en winter. De 
gebouwen daar hebben zwaar te lijden onder de hevige sneeuwval in 
de lange en vrieskoude winters.  
Het dak was hard aan vervanging toe; het zou nog een winter niet 
overleven. Dankzij een eenmalige bijdrage van EO Metterdaad ver-
vingen plaatselijke werkers en vrijwilligers deze zomer het hele dak.  
Irina: ‘De daklozen zelf zijn natuurlijk geen professionele bouwvakkers, 
maar ze helpen mee met het slopen van het oude dak en het verzagen 
van de oude spanten tot brandhout. De vrouwen uit de plaatselijke kerk 
koken tijdens de bouwwerkzaamheden drie voedzame maaltijden per 
dag. Iedereen doet wat hij kan!’  
Ondanks de natte en koude zomer lukt het om binnen drie weken een 
nieuw en goed geïsoleerd dak te plaatsen. Irina: ‘Zo kunnen we weer 
jaren vooruit!’  

Met pensioen en drukker dan ooit!
Ruim een jaar geleden verloor Liuba haar man Sasha. Deze was ooit als klein 
jongetje van zes op straat beland en verbleef daarna jarenlang in gevangenissen. 
Daar kwam hij tot geloof. Als door een wonder werd zijn doodsstraf omgezet in 
levenslang en kwam hij daarna bij een amnestie vrij. Sindsdien zette hij zich in voor 
gevangenen en ex-gevangenen. Hij hielp arme gezinnen en eenzame ouderen in 
de wijde omtrek. Van de onveilige situatie zo dicht bij Tsjetsjenië en Dagestan trok 
hij zich niets aan.  

Liuba bleef na Sasha’s overlijden 
achter met haar dochter Dasha. Ze is nu met pensioen en richt zich fulltime 
op de hulp aan jong en oud om haar heen. Beide helpen ze kinderen aan 
schoolspullen en –kleding en organiseren zomerkampen voor kinderen uit 
kindertehuizen van wie de ouders in de gevangenis zitten. Ze  hebben een 
sponsorprogramma voor ouderen die van hun pensioentje niet kunnen 
rondkomen of meerdere kleinkinderen opvangen. Natuurlijk is iemand als 
Sasha onvervangbaar en missen ze zijn inzet en enthousiasme enorm.

Voor een peuter van pas anderhalf jaar oud komt de hulp maar net op tijd. De 
ernstige wond aan haar voet is gaan ontsteken en er ontstaat koudvuur. Alleen een 
amputatie van haar rechterbeen tot boven de knie kan haar leven redden. Zij zal de 
rest van haar leven met de gevolgen van deze aanslag moeten leven.  
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Bid mee voor bescherming van de 
christenen in Pakistan. Velen zijn op 
zoek naar rust en vrede. En velen  
komen tot geloof. Vaak betalen zij  
een hoge prijs voor hun bekering. 

Een van de kinderwerkers in Birma 
wordt in februari ernstig ziek. Ze blijkt 
zowel aan open tuberculose, malaria 
als knokkelkoorts te lijden. Dankzij het 
medisch noodfonds krijgt ze de juiste 
behandeling, onder andere een aantal 
bloedtransfusies. Inmiddels is ze hele-
maal hersteld. 

Filmen in Pakistan
In april slaagt een team van EO Metterdaad er na vele problemen rond de visa-
verstrekking uiteindelijk in om verschillende projecten te filmen. Hierna volgen in 
september drie televisie-uitzendingen. En eind 2017 begint een mooi nieuw project in 

de provincie Sindh, een van de minst ontwikkelde 
plattelandsgebieden van Pakistan. 

Onze lokale partner kreeg in 2011 na ernstige 
overstromingen ingang in dit gebied en zet zich 
sindsdien in voor de ontwikkeling van vrouwen en 
meisjes in achterstandssituaties. 

Dankzij de fondsen van EO Metterdaad krijgen 
afgelegen dorpjes nu voor het eerst toegang tot 
schoon drinkwater. Vrouwen en meisjes krijgen 

onderwijs op het gebied van economische ontwikkeling, hygiëne, goede voeding 
en preventie van veel voorkomende ziekten. Veel vrouwen kunnen niet lezen en 
schrijven. Daarom zijn er rollenspelen en toneelstukken, opgevoerd door professionele 
toneelspelers. De inwoners van veel dorpen kijken ademloos toe.  

praktische & medische hulp aan gezinnen op de vlucht 

Ru
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Sandra zet zich al meer 
dan tien jaar met hart en 
ziel in voor gevluchte en 
ontheemde kinderen van 
christenstammen in Birma. 
Kinderen en tieners in ge-
zinsvervangende tehuizen 

op verschillende locaties worden liefdevol 
door lokale werkers opgevangen. Ze krijgen 
traumabegeleiding en volgen een opleiding 
die bij hen past. En wanneer Sandra op 
bezoek komt, is er altijd iets bijzonders: een 
dagje naar het strand of hun gezamenlijke 
verjaardagsfeest.  

7
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Zaaien & 
oogsten 
We mogen best wel een beetje 
trots zijn op de groentezaden van 
Nederlandse bodem. De zaden 
hebben wereldwijd een uitste-
kende reputatie.  
In 2017 sturen we zaaigoed 
naar Rusland, Oekraïne, Servië, 
Hongarije, Kaukasus, Letland, 
Roemenië, en zelfs Kenia en 
Mozambique. De zaden blijken in 
vele landen en klimaatzones goed 
aan te slaan. 

Groente voor het hele gezin
Dzintra, ORA-coördinator in Letland, is erg enthousiast over de zadenactie: 
‘Dankzij onze samenwerking met de diaconieën van 15 kerken verspreid over het hele 
land kunnen we heel wat kansarme maar gemotiveerde gezinnen aan groentezaden 
helpen. Naast voedsel, kleding en huishoudelijke benodigdheden is het goed om de 
gezinnen ook op deze manier te helpen. 

Groente verbouwen is altijd wat riskant, we zijn erg afhankelijk van het weer. Soms 
valt er te veel regen en soms weer te weinig.

Maar als het oktober is, krijg ik van alle 
kanten positieve reacties van de lokale vrij-
willigers. Veel gezinnen zijn druk bezig met 
de laatste oogst. Veel kinderen helpen mee  
met  wieden, begieten en oogsten. Daarbij 
gaan ze ook nog eens in het bos op zoek naar 
eetbare paddenstoelen en maken ze groente 
in voor de lange winter. Zo wordt de groente-
zadenactie iets van het hele gezin.’ 

Komkommers in Russische gevangenis
De Russische gevangenisevangelisten in het hele land gaan voortvarend met de 
groentezaden aan de slag. De meesten hebben zelf een moestuin achter hun huis. 
En ze delen de groentezaden uit aan gezinnen in hun lokale kerken. Ze gaan naar 
de opvangcentra voor ex-gevangenen en daklozen, die dankbaar gebruik maken 
van de groentezaden.  

Igor heeft ingang tot een groot aantal gevangenissen in het district Perm: ‘Dit jaar 
is het voor het eerst gelukt ook de directie van een jeugdgevangenis warm te maken 
voor het kweken van groenten.’ 
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Rusland

Huiskerken op Java  
Voor de werkgroep GO-ON is 2017 een 
vruchtbaar jaar. Pionierende voorgangers 
op Java en Bali ontvangen vier jaar lang 

maandelijks ondersteuning voor hun levensonderhoud. Zo 
kunnen ze zich fulltime  inzetten voor de ontwikkeling van 
hun kerken in moslim- en hindoedorpen.  

Gevangenen
Care Ministries  
ondersteunt 9  

gevangenisevangelisten in Rusland. Zij reizen 
naar gevangenissen en werkkampen in de 
verste hoeken van Rusland. Christengevan-
genen zien uit naar deze bezoeken.  
Honderden gevangenen hoorden voor het 
eerst de blijde boodschap van het Evangelie.  
Ondanks strengere regelgeving krijgen de 
evangelisten nog steeds toegang tot de 
gevangenissen. 

Gevangenisevangelist Igor: `In een jeugd-
gevangenis mocht een groep jongens meedoen 
met een plaatselijke kookwedstrijd. Ik was 
betrokken bij de voorbereidingen. Er ontston-
den mooie vriendschappen. Langzamerhand 
gaan de jongens mij vertrouwen en vindt het 
Evangelie ingang in de harten van de jongens. 
Zo waardevol!´ 

Trots laat een gedetineerde jongere de enorme komkommeroogst zien. Met elkaar 
maken ze een deel van de komkommers in voor de winter. 

Letland
ORA jaaroverzicht 2017
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Duurzame & brede landbouw
Wiebe, projectcoördinator van de lokale organisatie ESPANOR (Hoop op nieuwe bloei), schrijft vanuit Mozambique: 
‘In samenwerking met de lokale kerken hebben we een project voor duurzame en brede landbouw opgezet. Nu leven de 
mensen voornamelijk van maïsmeel en lijden onder de gevolgen van de eenzijdige voeding. Ook maakt het kweken van 
alleen maïs het leven van de boeren heel kwetsbaar; een misoogst heeft meteen desastreuze gevolgen. Verder zijn de 
eerste boeren begonnen met het houden van bijen. Dit bevordert de biodiversiteit. De meeste zaden gedijen hier goed.  
Van twee gewassen onderzoeken we hoe we de opbrengst nog verder kunnen verbeteren. We zien uit naar een grote  
hoeveelheid groentezaden om dit project in 2018 fors uit te breiden!’ 

Voor Michel en Désirée Koning van 
de werkgroep Projeto Casa in Brazilië 
is 2017 een bewogen jaar. ‘Dit jaar 

openen we op 5 maart het 5e project in de wijk Vila Palmeira 
met een feestelijke inwijding van ons nieuwe wijkgebouw. 
Veel van de kinderen leven de hele dag buiten op straat en 
kennen geen regels. Maar zoals bij alle andere projecten zijn 
we ervan overtuigd dat dit helemaal goed gaat komen. 

Deze zomer zijn we op verlof in Nederland en vieren dat we 
25 jaar getrouwd zijn. Onze dochter Renée is aan de Univer-
siteit Leiden aangenomen en blijft in Nederland achter. 

In december houden we onze jaarlijkse verfactie. We geven 
dan in een paar wijken de hutjes een vrolijk kleurtje. Met 
zo´n 450 vrijwilligers hebben we een recordaantal helpers! 

Ten slotte worden we half december een aantal dagen ge-
volgd door de lokale televisie. Zij filmt vrijwilligers die zich 
belangeloos inzetten voor de maatschappij, ondanks hun  
drukke werkzaamheden. Het wordt een mooie uitzending 
en een enorme opsteker voor onze vrijwilligers.’

Maar dan krijgt Désirée een naar telefoontje vanuit 
Nederland. Haar moe-
der moet dringend een 
operatie ondergaan. 
Samen met hun dochter 
Jesse reizen ze meteen 
naar Nederland af. De 
operatie is gelukkig goed 
verlopen!

Trees Smit bezoekt in september 53 voorgangers: ‘Een van de 
voorgangers woont met zijn vrouw en twee kinderen op een berg 
ver van de bewoonde wereld. De weg ernaartoe is hobbelig en 
steil. Voorganger Paulus en zijn vrouw hebben speciaal voor deze 
plek gekozen. Ze ervaren heel wat tegenstand in hun omgeving. 
Maar door hun liefde voor de dorpsbewoners zijn ze daar nu 
geaccepteerd. Beide kinderen maken gemakkelijk vrienden en 
nemen hen mee naar de kinderdienst. Zo groeit de kerk ook. Met 
de kerstviering werden alle dorpelingen uitgenodigd. Dit is de 
gelegenheid bij uitstek om de blijde boodschap te verkondigen.’

134 pionierende voorgangers nu
12 voorgangers worden zelfstandig
27 voorgangers nieuw in het programma
18 voorgangers krijgen hulp uit het renovatiefonds
30 voorgangers maken gebruik van het Sociaal Fonds
Totaal 554 voorgangers sinds 1985 zelfstandig
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Projeto Casa: een bewogen jaar



tirza foto

We zijn niet zo gewend om grotere giften te 
vragen. Toch zijn er donateurs die meer dan een 
gewone gift ter beschikking kunnen en willen stel-
len. Heeft u mogelijkheden om ‘meer dan gewoon’ 
te geven? Wilt u zich gericht verbinden aan een 
project door middel van een fonds op naam?  
Bel of schrijf ons over de mogelijkheden. 

• Bent u binnenkort jarig?  
• Heeft u een jubileum?  
• Gaat u met pensioen?  
Uw gasten geven u graag 
een cadeau. Vraag een gift 
voor een ander. Dan is het 
dubbel feest! 

Regelmatig zijn er speciale aanvragen. Dan is er 
bijvoorbeeld een noodsituatie. Een aantal donateurs 
helpt ons hier praktisch mee. Zij maken maandelijks of 
jaarlijks voor dit doel een gift over, zodat we wanneer 
nodig urgente verzoeken meteen kunnen honoreren. 

ORA ontvangt collectes van enkele honderden 
kerken. Zij collecteren tijdens een zondagse of 
speciale kerkdienst voor een bepaald initiatief. 
Vraag uw diaconie of predikant of er in uw kerk 
een collecte voor een speciaal doel gehouden kan 
worden. 

geven

A

C

grote giften

een collecte

Enkele tientallen donateurs hebben een schenkings- 
overeenkomst met ORA. Zo’n overeenkomst lijkt 
misschien ingewikkeld, maar dat is het zeker niet! 
Het is een eenvoudige overeenkomst tussen u, de 
Belastingdienst en ORA. En heel praktisch: u hoeft 
er niet voor naar de notaris! Zie ook bladzijde 5.  

B    schenkings-      
overeenkomst

10 11
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... de ambulance in  
Afghanistan? 

Vorig jaar ging een lang gekoester-
de wens van een kliniek in een arme 
wijk van Kabul in vervulling: een am-
bulance! Hij is inmiddels een vol jaar 
in gebruik. Honderden patiënten  
die in een medische noodsituatie 
terechtkomen, maken dankbaar 
gebruik van deze ambulance. Dok-
ter Igul spreekt er enthousiast over: 
‘Vooral ’s nachts is deze ambulance 
letterlijk van levensbelang. Om vrou-
wen in barensnood op te halen die 
anders niet kunnen of mogen reizen. 
Om patiënten naar onze kliniek te 
vervoeren als er ’s nachts geen open-
baar vervoer is. En om gewonden  
na een verkeersongeval naar een  
specialistisch ziekenhuis te brengen’. 

Mede dankzij de ambulance kunnen 
de twee klinieken in de sloppen-
wijken dit jaar samen ruim 90.000 
patiënten helpen. Dit zijn groten-
deels vrouwen en kinderen die door 
toedoen van de Taliban zijn gevlucht 
en proberen in Kabul een nieuw 
bestaan op te bouwen. 

Bidt alstublieft voor bescherming 
van de twee klinieken, waar toege-
wijd personeel zich met gevaar voor 
eigen leven inzet voor hun ontheem-
de landgenoten. 

... de gestrande vluchtelingen in Servië? 
Het lot van de vluchtelingen in Europa is inmiddels van de voorpagina’s 
verdwenen. Dat neemt niet weg dat ruim 7.000 vluchtelingen uit vooral 
Centraal-Azië gestrand zijn in Servië. Daar ondernemen ze  vergeefse po-
gingen om de EU binnen te komen. Terugkeer naar hun land van herkomst 
is voor velen geen optie. Onder hen bevinden zich naar schatting 800 
kinderen zonder begeleiding van ouders of verzorgers!

... Mihai in zijn opgeknapte woning? 
In 2017 reisden handige vrijwilligers van de werkgroep Medgidia naar 
Roemenie. In twee weken tijd veranderden zij de bouwval van evangelist 
Mihai in een nette woning. Regelmatig is Mihai´s huis nu vol met tieners en 
jongeren. Ze zingen samen, er is tijd voor ontmoeting en getuigenissen en 
met elkaar leren ze uit de Bijbel. 

Hoe is het met...

Tibor is plaatselijk coördinator in Servië: ‘Samen met zendelingen 
uit Hongarije en vrijwilligers uit de plaatselijke kerken delen we 
3.500 dekens, warme kleding, hygiëneartikelen, brood en warme 
maaltijden uit aan de vele vluchtelingen. Zij bivakkeren in tenten 
en oude fabrieksgebouwen. Hier zijn geen basisvoorzieningen, 

zoals stromend water en in de winter is het ook nog eens 
twintig graden onder nul! De mensen stoken afval om het 
een beetje warm te houden. We maakten in ons hulp-
goederenmagazijn een provisorische wasgelegenheid. 
Daar wassen groepen vrijwilligers tweemaal per week de 
kleding van de vluchtelingen. Mede dankzij de  hulp uit 
Nederland hebben we honderden vluchtelingen maan-
denlang van voedsel en kleding kunnen voorzien. En we 
deelden traktaten met het Evangelie in verschillende 
talen uit.’  

... de gehandicapte kinderen  
in Tadzjikistan?

In een afgelegen gebied in Tadzjikistan krijgen vele gehan-
dicapte kinderen hulp. Ze worden liefdevol en deskundig 
begeleid. De kinderen gaan zienderogen vooruit en hun  
moeders krijgen zelfvertrouwen. Nu zijn er gehandicapte  
kinderen op straat te zien. En vaders helpen met het maken 
van hulpmiddelen, zoals looprekjes. Sociaal werksters  
bezoeken de gezinnen thuis.



WERKGROEPEN 
Aan ORA zijn zeven werkgroepen verbonden. 
Met actieve vrijwilligers die zich inzetten voor 
hun project. ORA faciliteert deze werkgroepen 
op publicitair, administratief, beleids- en  
communicatief gebied.  

●  hulp aan christengevangenen 
in Rusland

●  begeleiding van kinderen uit Turkse 
gezinnen in Roemenië

●  zorg & begeleiding voor gehandicapte 
kinderen in Oekraïne

●  ondersteuning van arme  
gezinnen in Oekraïne & Rusland

●  ondersteuning van kinderen in  
Braziliaanse sloppenwijken

●  ondersteuning van christelijke 
pleeggezinnen in Kenia

● gemeentestichting in Indonesië
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MedgidiaMedgidia
kinderen
uit kansarme gezinnen naar school

II
134 pioniers kregen maandelijks 

ondersteuning op Bali & Java

Gezinnen ontvangen praktische hulp  

Scholing blijft belangtrijk 

9 gevangenisevangelisten brengen het 

evangelie aan duizenden gevangenen

Tientallen kinderen genieten  

van de zomerkampen

Meer dan 40 kinderen met een 

beperking krijgen zorg op maat

Sponsorgezinnen ontvangen 

praktische hulp en aandacht

Kinderen door onderwijs kansen 

geven op een betere toekomst

O O S T - E U R O P A ● Rusland – ZonnigeZomerWeken, winterkampen, hulp aan chris-
tengevangenen en gevangenisevangelisten, hulp aan daklozen, zwerfkinderen, ge-
handicapten, arme gezinnen en bejaarden, schoolhulp, zaaigoed, gemeenteopbouw ● 
Letland – hulptransporten, diaconale hulp aan gezinnen en gaarkeukens, schoolhulp, 

vakantiebijbelscholen, zaaigoed ● Roemenië – hulp 
aan arme gezinnen en gehandicapten, schoolbe-
geleiding, ZonnigeZomerWeken, ondersteuning 
lokale werkers ● Albanië – hulp aan geïsoleerde 
ouderen en slachtoffers van bloedwraak, zaaigoed 
● Hongarije – hulpgoederentransporten, hulp 
aan vluchtelingen en gezinnen, zaaigoed ●  Ser-

vië & Slovenië – hulp aan vluchtelingen, zaaigoed ● Oekraïne – hulp aan kansarme 
en gehandicapte kinderen, hulp aan arme gezinnen in het oorlogsgebied, zaaigoed 
● Bulgarije – hulp aan bijbelschoolopleidingen ● A Z I Ë  ● Afghanistan – medische 
hulp, vluchtelingenhulp, ondersteuning lokale werkers, gemeentestichting ● Pakistan 
– gemeentestichting, ondersteuning lokale werkers, vluchtelingenhulp, medische hulp, 
ontwikkelingshulp, ● Birma & Thailand – hulp aan vluchtelingenkampen en –dorpen, 
vakantiebijbelclubs, medische hulp ● Z U I D O O S T - A Z I Ë  ● bijbelverspreiding. 
Kaukasus – evangelisatie, ondersteuning lokale werkers  ● Midden-Oosten onder-
steuning lokale werkers ● China – reïntegratie van weeskinderen, beroepsopleidingen, 
hulp aan gedwongen prostituees, vluchtelingenhulp ● Indonesië – hulp bij gemeente-
stichting, sociaal fonds voor lokale voorgangers en renovatie van huiskerkjes ● Siberië 
– opvang van straatkinderen, winterkampen, ZonnigeZomerWeken, ondersteuning 
van werkers ● Cambodja – vakantiebijbelsclubs in de jungle, ondersteuning zondags-
schoolwerkers ● Tadzjikistan – hulp aan dove kinderen, reïntegratie van sociale 
wezen, ondersteuning van gehandicapte kinderen en hun ouders ● Noord-Korea – 
bakkerijen, zaaigoed ● Georgië – gemeenteopbouw, beroepsopleidingen, ondersteu-
ning lokale werkers ● A F R I K A  ● Mozambique – opleiding van kerkelijk werkers, 
kleuteronderwijs, hulptransport, gevangenisevangelisatie, zaaigoed ● Kenia – opvang 
van weeskinderen, onderwijs voor kansarme kinderen, ondersteuning lokale werkers , 
vakantiebijbelclubs ● Z U I D - A M E R I K A ● Brazilië –  huiswerkbegeleiding, vakan-
tiebijbelclubs, vrouwenprojecten, opbouwwerk in krottenwijken●

HIER HELPT ORA

Oost-Europa  
•  Rusland   
•  Letland   
•  Albanië   
•  Hongarije   
•  Oekraïne   
•  Roemenië   
•  Servië   
•  Slovenië  
•  Bulgarije   

 Azië   
•  Afghanistan   
•  Pakistan   
•  Birma & Thailand   
•  Kaukasus   
•  China   
•  Indonesië  
•  Siberië   
•  Cambodja   
•  Noord-Korea  
•  Tadzjikistan   
•  Georgië

Afrika   
•  Mozambique   
•  Kenia Zuid-Amerika

•  Brazilië

Hartelijk dank 
voor uw steun en 
betrokkenheid bij 
het zendings- en 
hulpverlenings-
werk van ORA 
in het afgelopen  
jaar!

&waar mogelijk

waar nodig  

helpen

met jouw hulpblij


