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Beste mensen,

De wereld is aan alle kanten in beweging. Het lijkt wel 

of echt niets stilstaat. De wereldwijde media houden ons 

iedere minuut op de hoogte van de toestand in de verste 

uithoeken van de wereld. 

In het voorjaar bezocht ik de familie Marnis in Letland. 

Vader en moeder proberen van alles om voor hun drie 

kinderen iedere maand de eindjes aan elkaar te knopen. 

Zij hebben bij elkaar vier verschillende baantjes en nog zijn 

er onvoldoende inkomsten! “Voor ons lijkt het wel of  alles 

stilstaat, behalve onze dagelijkse uitgaven“, verzucht de 

moeder.    

We zijn iedere keer weer bemoedigd te zien dat veel  

gezinnen die we helpen daadwerkelijk in beweging komen. 

Door het zaaigoed te gebruiken, kerkleiders te trainen en 

op te staan tegen onrecht. 

Het is mooi om de zegeningen van ons werk te zien. En dat 

willen we samen met de donateurs en vrijwilligers a.s. okto-

ber uitgebreid doen, want dan bestaat ORA 25 jaar.U leest 

erover in dit magazine. Ik hoop u dan te mogen begroeten! 

Met vriendelijke groeten en Gods zegen,

 

directeur

Nieuwleusen, najaar 2017

Noord-Korea is regelmatig in het nieuws, en dat is eigenlijk altijd negatief. 
Dan gaat het over de oplopende politieke spanningen, nieuwe sancties en de 
ontwikkeling van langeafstandsraketten en kernwapens. Waar we niet zoveel 
over horen, is over de levensomstandigheden van de Noord-Koreanen zelf. 

Ondertussen stevent het land af op een nieuwe natuurramp. Door de aanhou-
dende droogte dreigt de oogst te mislukken. Dit betekent dat er meer dan 
veertig procent minder voedsel aanwezig is dan normaal voor de ruim 23 
miljoen inwoners. En zij moeten altijd al van heel weinig rondkomen.  
Dit betekent: een regelrechte hongersnood!
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Zo’n vijftig lokale initiatieven in Azië, Afrika en Oost-Europa konden hun 
droom verwezenlijken. Zij ontvingen geld en goederen.  

Zie ook blz 11 en de bijlage

A C T I E

P R O J E C T E N

Onze activiteiten in het afgelopen half jaar

Heel wat zendelingen en projectcoördinatoren 
werken jaar in, jaar uit hard om ter plaatse hun doel-
stellingen te bereiken. Hierover communiceren we 

uitgebreid met de lokale medewerkers. Maar het is ook goed om elkaar te ontmoeten en wat uitgebreider te spreken. 
Soms reist een ORA-medewerker naar een project, en een enkele keer komen lokale werkers naar ons in Nieuwleusen. 

B E Z O E K  I N  N I E U W L E U S E N

H U L P G O E D E R E N

V E R Z E N D I N G

F I N A N C I Ë N

B E S T U U R  &  R A A D  VA N  T O E Z I C H T

Vanuit Nieuwleusen stuurden we twee vrachtwagens met levensmiddelen, 
kleding en hygiëneartikelen naar Hongarije, één vrachtwagen naar de vluchte-
lingen in Servië en twee vrachtwagens naar Letland. Vele vrijwilligers hielpen 

ons in Nieuwleusen met het inpakken van alle goederen en met het laden van de vrachtwagens. En zowel uit Hongarije als uit 
Servië en Letland hoorden we iedere keer na een aantal dagen: alle goederen zijn goed aangekomen en voorzien duidelijk in 
een behoefte! 

Tientallen vrijwilligers uit Nieuwleusen en omge-
ving helpen ORA bij de verzending van nieuws-
brieven en magazines als deze. Zij komen op 

kantoor in Nieuwleusen (bij Zwolle) of verrichten de insteekwerkzaamheden thuis. Dit 
bespaart ORA op jaarbasis enkele duizenden euro’s!

Het eerste half jaar stond in het teken 
van de nieuwe adressensoftware en 
een nieuw boekhoudsysteem. De 
overgang vanuit het oude systeem 
was alles bij elkaar een hele klus.  
Met de nieuwe software besparen 
we tijd en geld. En we zijn meteen 
klaar voor de toekomst!

Het ORA-bestuur vergadert een aantal keer per jaar. De bestuursleden bespre-
ken de voortgang van de werkzaamheden en stellen het beleid bij. Zij hebben 
de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de verwezenlijking van de 
ORA-doelstellingen. De Raad van Toezicht bestaat uit vier personen en komt 
tweemaal per jaar bij elkaar, samen met het bestuur. 

• Begin juli maakten we kennis met Chris uit China. 
We hebben hem en de voorzitter van de  thuisfront-
commissie uitgebreid gesproken. We zien uit naar 
wat ORA voor hem en zijn vrouw Heleen – ze wer-
ken onder een minderheidsgroep in China -  kunnen 
betekenen. 

• In mei ontmoetten we Nik-
kie & Castro uit Kenia. Zij zijn 
betrokken bij de werkgroep 
Laboiyet. Nikkie verzorgt de 
communicatie en Castro is 
fotograaf/filmer. 

• In april kwam Adeel uit Pakistan 
onverwacht op bezoek. Hij staat aan 
het hoofd van een lokale organisatie 
die zich inzet voor noodhulp bij na-
tuurrampen, toegang tot onderwijs 
en schoon drinkwater in zijn land. 

• In februari was Mihai uit Roeme-
nië een paar dagen onze gast. Hij 
evangeliseert in het noorden van 
Roemenië op middelbare scholen 
en op straat. Hij organiseert de hele 
zomer door kinder- en jeugdkam-
pen voor kansarme kinderen. 

• In januari ontmoetten we 
Ana & Ovidiu, een echtpaar 
dat onder Turkse kinderen 
in Roemenië werkt en ver-
bonden is aan de werkgroep 
Medgidia.

Erik Merx

Bidden voor hen die 

in moeilijke omstan-

digheden leven

Zij hebben uw gebed 

hard nodig

Doelgericht fondsen 
inzamelen 
We besteden alle  
ontvangen donaties  
aan het doel waarvoor 
ze ingezameld zijn 

De kosten onder  
controle houden 
 Zowel hier in Nederland 
als in het buitenland   
letten we dagelijks op  
de kosten

Wat kunt u voor 
hen doen?

U laten informeren 

Lees het nieuws over 

mensen in nood en  

denk aan hen

Een gift overmaken 
Help mee met een 
donatie of bruikbare 
hulpgoederen

Alleen betrouwbare en 

doelgerichte projecten 

ondersteunen

We doen er alles aan om 

uw gift zo goed mogelijk  

te besteden

Wat doen wij voor u?
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met  • een korte terugblik  
• ORA-projecten  
• gasten uit het buitenland 
• ontmoeting 
• een heerlijk buffet 
• donateurs aan het woord 
• een verrassing!

20
vrijdag

oktober

We vieren het 

25-ja rig bestaa n 

va n ORA met  

personeel &  

v ri jwilligers 
We gaan het vieren!

25vermenigvuldigendoor te delen1992 - 2017
Ooit in 1992 vanuit huis begonnen als een organisatie 
voor het helpen van kinderen via een kindersponsorplan 
en wat losse projecten in Afrika.  
Nu, 25 jaar later, een brede organisatie voor de onder-
steuning van meer dan zestig lokale initiatieven in Azië, 
Afrika en Oost-Europa. 

Letland mag dan wel een van de landen van de Europese Unie zijn, maar 
hulp aan gezinnen is nog steeds van levensbelang.  
Dzintra, ORA-coördinator in Letland, neemt ons mee naar de armste 
gezinnen die zij samen met meer dan vijftien lokale coördinatoren helpt. 

     Speciale gasten

  Dzintra: actief, vrolijk, liefdevol, toegewijd 

  John: doorzetter, tactisch, stille kracht

• ontmoeten

• leren

• verbazen

• kennismaken

 • beleven

 • danken

 • lekker eten

• genieten

LET OP: 
• Er is betaald parkeren in de wijk 
• Er is geen kinderprogramma

John is in Zuid-Korea geboren. Hij heeft Noord-Koreaanse ouders en 
woont in Engeland. Een aantal keren per jaar reist hij naar Noord-Korea 
en omliggende landen om de zes bakkerijen, verspreid over heel Noord-
Korea, te voorzien van bakkerijmachines en bakingrediënten. Op deze 
manier krijgen duizenden Noord-Koreaanse kinderen dagelijks te eten.  

Op zaterdag 21 oktober 
doen we dit in  
Amersfoort met  
onze donateurs & 
belangstellenden 

21
zaterdag

oktober
Krimpen a/d IJssel 
1998

Een bevriende zaken-
relatie stelt gratis een 
kantoorruimte (boven 
een magazijn) ter be-
schikking. 

Gouderak 
2000

We huren een aantal 
jaren een kantoor en 
een magazijn. 

Nieuwleusen 
2003

We kopen kantoren en magazijn op een locatie net buiten 
het dorp en op zo’n acht kilometer van de A28 bij Zwolle. Met 
hulp van vrijwilligers is er het nodige verbouwd. Ondertussen 
gaan de hulpverleningsactiviteiten gewoon door.  
Vanuit deze locatie verzenden we meer dan honderd hulp-
transporten en helpen we jaarlijks meer dan zestig projecten 
en vele lokale organisaties, zendelingen en zendingsecht-
paren in Azië, Afrika en Oost-Europa. 
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ORA 25 jaar

Adres: 
Evangelische Hogeschool
Drentsestraat 1 
3812 EH  Amersfoort

Welkom
Donateurs en belangstellenden zijn van harte welkom op deze 
feestelijke bijeenkomst. Meld u nu aan op info@stichtingora.nl. 
U ontvangt dan meteen alle praktische informatie en de route-
beschrijving naar de locatie in Amersfoort. 

U wilt weleens zien hoe we werken? U bent welkom: de koffie staat klaar! 



• Servië 
  een hulptransport met levensmiddelen 
en hygiëneartikelen voor vluchtelingen; 
financiële hulp voor gestrande vluchte-
lingen

• Rusland 
 opvang van daklozen en straatkinderen;  
een winterkamp voor kansarme kinde-
ren; ondersteuning lokale medewer-
kers; hulp aan arme gezinnen, ouderen 
en gehandicapten; ondersteuning van 
gezinshulp en onderwijs in de Russi-
sche Kaukasus; praktische en financiële 
ondersteuning van gevangenisevangelis-
ten; literatuurverzending naar christen-
gevangenen

A z i ë

O o s t - E u r o p a

A f r i k a

L a t i j n s - A m e r i k a

 hulp verlening uitgelicht
Hier hielp u in het eerste half jaar van 2017 

• Birma  
opvang en begeleiding van slachtof-
fers van mensenhandel en voorlichting 
op scholen; medische hulp aan vluch-
telingen en ontheemden; opvang van 
ontheemde en gevluchte kinderen

• Thailand  
vluchtelingenhulp en bijbelverspreiding

• Cambodja  
ondersteuning zondagsschoolwerkers

• China  
opvang van weeskinderen in pleeg- 
gezinnen en onderwijs

• Centraal-Azië  
gemeentestichting en training van ge-
meenteleiders

• Indonesië  
voorgangersponsoring en kerstvieringen 
in pioniersgemeenten; renovaties van 
huiskerkjes; een sociaal fonds voor de 
voorgangers en hun gezinnen

• Zuidoost-Azië 
 bijbelverspreiding onder minderheids-
groepen

• Pakistan 
 medische hulp aan kansarme mensen; 
microkrediet voor een geitenfokker;  
hulp aan slachtoffers van slavernij

• Kenia 
  hulp aan weduwen en gezinnen met 
pleegkinderen; onderwijs voor de armste 
kinderen

• Brazilië 
  huiswerkbegeleiding van kinderen en hulp aan vrouwen in sloppenwijken;  
VakantieBijbelClubs voor kansarme kinderen

 

• Roemenië 
 onderwijs en begeleiding van straat-
kinderen in Medgidia en omliggende 
dorpen; ondersteuning lokale werkers

• Oekraïne 
 praktische en geestelijke hulp aan 

Ondanks vervolging
Zelfs in de meest gesloten landen in Azië zijn er evangelisten en kerkelijk werkers die 
het Evangelie verkondigen. Dappere gelovigen, die ondanks vele hindernissen en de 
hoge prijs die zij en hun gezinnen moeten betalen blijven volhouden. Verdrukking, 
bedreiging, pesterijen, kwaadsprekerij, ontslag, intimidatie, slaag, gevangenisstraf  
en verminking; zij hebben letterlijk alles over voor de voortgang van de evangelie-
verkondiging.

Samen met een bevriende organisatie ondersteunen we de activiteiten van 35 man-
nen en vrouwen in zeven landen in het Midden-Oosten, Oost-Europa en Azië. Zij 
ontvangen maandelijks een aanzienlijk bedrag, dat hen helpt dit werk vol te houden. 

Noord-Korea
In Noord-Korea heerst een schrikbewind. Tienduizenden kinderen 
krijgen dagelijks veel te weinig eten en missen de noodzakelijke bouw-
stoffen. 

Dwars door al het bureaucratisch getouwtrek heen coördineert John 
zes bakkerijen in heel Noord-Korea. De invoer van meel voor de bak-
kerijen liep door de economische sancties ernstige vertraging op, 
maar gelukkig is John er toch weer in geslaagd om meel in te voeren. 
En dankzij de financiële hulp van onze Engelse partnerorganisatie 
heeft hij ook grote hoeveelheden sojamelk kunnen invoeren en een 
degelijke nieuwere vrachtwagen kunnen aanschaffen, omdat de oude 
vrachtwagen door de slechte wegen niet meer inzetbaar was.

Roemenië 
Mihai is een actieve zendeling in het noorden van 
Roemenië. Zijn huisje was oud, lek en goed be-
schouwd onbewoonbaar.  
De werkgroep Medgidia uit Nieuwleusen heeft de 
klus geklaard. Hij woont nu in een compleet gere-
noveerd huis, dankzij vele enthousiaste klussers en 
vaklui uit Zwolle, Nieuwleusen en Dedemsvaart.  
Je kent het huis niet meer terug!

Letland
In Letland heeft ORA contact met vijftien lokale kerken en overheids- en semioverheids-
instellingen, zoals lokale sociale dienstkantoren. 

Dzintra, coördinator in Riga: “Een vrachtwagenlading met levensmiddelen, hygiëneartike-
len, kleding, rolstoelen, matrassen en allerlei andere spullen verdelen we in porties. Daarna 
komt iedere kerk of organisatie zelf haar deel van de lading ophalen. Ik heb dan meteen con-
tact met de coördinatoren. Zij delen de goederen hierna gericht uit aan kansarme gezinnen 
in hun omgeving. Het gaat bijvoorbeeld om gezinnen met werkloze ouders of gehandicapte 
kinderen, gezinnen die geen sociaal vangnet hebben.” 

Tijdens de 25-jaar ORA viering in oktober (zie ook blz 4 & 5) vertelt  
John over de praktische hulp aan kinderen en gezinnen in Noord-Korea. 

• Tadzjikistan 
  hulp aan jonge kinderen met een handi-
cap en hun ouders; ondersteuning van 
gebarentaal voor dove kinderen en hun 
ouders; reïntegratie van sociale wezen

• Afghanistan 
 ondersteuning van zo’n 60.000 ont-
heemden in twee klinieken met medi-
sche basishulp; hulp bij ondervoeding; 
begeleiding van zwangere vrouwen; een 
inentingsprogramma en onderwijs over 
hygiëne en het voorkomen van ziekten

• Georgië 
 hulp bij gemeentestichting, evangelisatie 
en beroepsopleidingen

• Noord-Korea 
 meer dan 15.000 kinderen ontvangen 
dagelijks een lunch

oorlogsvluchtelingen in Oost-Oekraïne; 
dagopvang van meervoudig gehandi-
capte kinderen; ondersteuning van arme 
gezinnen  

• Letland 
 diaconale hulp aan de armste gezinnen;  
ondersteuning van diverse hulpverlenende 
organisaties en initiatieven

• Albanië 
ondersteuning van gezinnen die het 
slachtoffer zijn van bloedwraak 

• Hongarije 
  winterhulp aan arme gezinnen: levens-
middelen, brandhout en kachels

• Mozambique 
  training van lokale kerkleiders; basisonderwijs; 
verbetering van landbouwmethodes
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Zaaigoed
In het vroege voorjaar stuurden we groentezadenpakketten naar honder-
den gezinnen in tien landen. Ieder pakket bevatte hoogwaardig zaaigoed 
voor vijftien verschillende groenten. In de reacties lazen we dat de ontvan-
gers erg dankbaar waren en dat het verbouwen van groenten de gezin-
nen heel wat dagelijkse uitgaven bespaart. En bij een overvloedige oogst 
helpen veel gezinnen op hun beurt weer anderen. 

We zijn niet zo gewend om grotere giften te vragen. Niet 
iedereen in Nederland heeft de beschikking over grotere  
sommen geld. Dat is duidelijk. 

Toch zijn er donateurs die meer dan een gewone gift ter 
beschikking kunnen en willen stellen. 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.  

• Op dit moment ligt er bijvoorbeeld een verzoek uit Albanië voor 
de financiering van 50 grote levensmiddelenpakketten. Vaders 
en volwassen zoons zijn daar vanwege dreigende bloedwraak 
de bergen in gevlucht. Hun gezinnen blijven achter en staan da-
gelijks onder grote druk. Zij kunnen niet in hun levensonderhoud 
voorzien. U helpt deze gezinnen met € 1.500. 

• Onlangs kwam er een noodkreet uit China, waar Dagmar 50  
weeskinderen begeleidt die in pleeggezinnen van hun eigen 
stam zijn opgenomen. Om te voorkomen dat ze als arbeids-
migranten een uitzichtloze toekomst krijgen, volgen ze nu een 
goede beroepsopleiding, U helpt deze kinderen aan degelijk 
onderwijs voor de toekomst voor € 3.500. 

 • Bent u binnenkort jarig?   
 • Heeft u een jubileum?  
 • Gaat u met pensioen?  
 

Uw gasten geven u graag een cadeau. Maar stel dat u 
alles al heeft? Vraag een gift voor een ander.  
Dan is het dubbel feest!  

Zo werkt het: 
1  Kies een project & vraag extra informatie aan
2  Vraag uw gasten een bijdrage voor uw project
3  Maak het bedrag over 
4  Wij sturen u later een verslag over het project

We zijn dankbaar voor alle giften die we ontvangen!   
Regelmatig zijn er echter ‘spontane’ project- 
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 in 
Nederland. 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. 

Distributie van bijbels en zangbundels 
Een paar honderd voorgangers van lokale kerken in Birma deelden gratis maar gericht 20.000 bijbels in 
een minderheidstaal uit. Er zijn zo’n 200.000 christenen in Birma die deze taal spreken. Slechts een  
enkeling bezat een bijbel of een deel ervan. ORA ontving stapels ontroerende bedankbrieven van dank- 
bare ontvangers. Sommigen hadden meer dan veertig jaar voor een eigen bijbel gebeden! Inmiddels 
wordt gewerkt aan de druk van zangbundels in dezelfde taal. 

Brazilië
Michel & Désirée Koning zijn zeven jaar geleden in het noordoosten van Brazilië 
begonnen met huiswerkbegeleiding van kinderen in sloppenwijken. Inmiddels helpen 
ze ook jonge moeders, organiseren ze VakantieBijbelClubs, betrekken Braziliaanse 
bedrijven bij de hulp in achterstandswijken en zijn er zelfs in geslaagd om de lokale 
overheid in beweging te krijgen. Zo houden ze elk jaar een verfzaterdag en schilde-
ren met 250 vrijwilligers tientallen hutjes, dit alles gesponsord door het Braziliaanse 
bedrijfsleven. Deze zomer zijn ze met verlof in Nederland, omdat de oudste van hun 
twee tienerdochters hier gaat studeren. 

ZonnigeZomerWeken
Deze zomer ondersteunt ORA tientallen zomerkampen en VakantieBijbelClubs in 
China, Letland, Roemenië, Brazilië, Birma, Rusland, Cambodja, Kenia, Israël en  
Siberië. Stuk voor stuk georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers uit lokale  
kerken. Veel van deze kinderen maken voor het eerst kennis met Bijbelverhalen. 

geven

Hoe kunt u extra geven?

A C

d

grote giften een collecte

dubbel feest

Enkele tientallen donateurs hebben een schenkingsovereen-
komst met ORA. Zo’n overeenkomst lijkt misschien inge-
wikkeld, maar dat is het zeker niet! Het is een eenvoudige 
overeenkomst tussen u, de Belastingdienst en ORA. En heel 
praktisch: u hoeft er niet meer voor naar de notaris! 
Druk het document ‘Overeenkomst in geld’ af vanaf belasting-
dienst.nl. Vul het formulier in tweevoud in en stuur het naar 
ORA. Wij doen de rest! 
U kunt ons ook bellen/e-mailen voor het document.   

B    schenkings-      
overeenkomst

Kunt u geen geld geven, maar wilt u toch 
graag helpen? Kijk dan op blz 10.8 9

 hulp verlening uitgelicht



Inkomsten & uitgaven
De inkomsten over het eerste half jaar bedroegen  
€ 528.146. De uitgaven waren:

• doelstelling stichting € 465.745 
• kosten organisatie € 66.710

Zoals u van ons gewend bent, doen wij er alles aan 
om de kosten zo laag mogelijk te houden. Op deze 
manier kunnen we meer financiën naar de projecten 
sturen. Dit jaar zal het kostenpercentage, zoals voor-
zien, uiteindelijk uitkomen op ongeveer 10%. 

Hypotheek
Augustus was een mooie maand voor ORA. We 
konden de laatste lening voor het ORA-pand afbe-
talen. Er zijn nu geen leningen meer en er rust geen 
hypotheek meer op het pand. Nu er nog minder 
kosten zijn, kunnen we nog meer helpen waar nodig 
en mogelijk is! 

DROOGTE
IN NOORD-KOREA

Help een gezin in Noord-Korea met drinkwater & etenMaak uw gift over op NL55 INGB 0002331201 t.n.v. Stichting ORA te Nieuwleusen. Vermeld: hulp na droogte.

Enkele maanden geleden waren er nog 
overstromingen in het noorden van Noord-
Korea. Complete dorpen en toegangswegen 
werden toen door de plotselinge regenval 
weggevaagd. Duizenden mensen raakten 
hun woning kwijt en dorpjes in de bergen 
waren langere tijd onbereikbaar. 

En nu valt er helemaal geen regen! Nu 
zorgt extreme droogte in het midden van 
Noord-Korea ervoor, dat de ingezaaide 
gewassen niet of slechts mondjesmaat 
opkomen. Na het inzaaien is er drie maan-
den lang geen enkele regen van betekenis 
gevallen. Dit is de kritieke periode voor 
de ontwikkeling en verdere groei van de 
gewassen.  

“Zelfs wanneer er nu nog wat regen zou vallen – en dat is niet de verwachting – dan nog is dit waar-
schijnlijk te laat voor een redelijke oogst”, zegt Li. Hij is een van de boeren van een landbouwcoöperatie in het Peakam district. “In de vroege herfst die voor de deur staat, heeft dit desastreuze gevolgen voor de oogst van rijst, maïs, aardappelen en sojabonen. We hebben al van alles geprobeerd. We hebben naar grondwater gegraven en een kleine rivier tijdelijk omgelegd, maar niets heeft geholpen. De akkers zijn erg stoffig en als het waait, zie je helemaal niets meer.”    

Lees ook bijgaande folder  
“Extreme droogte in Noord-Korea”. 

Van april tot en met juli is er geen regen gevallen in de provincies Taehongdan en het Peakam district  in de provincie Ryanggang. 

FINANCIËN

Wilt u kinderen  
& gezinnen  
in nood helpen?  
Dit kunt u vanuit huis doen:

10 11

EXTREME REGEN

EXTREME DROOGTE

SCHENK uw 
oude smartphone
of digitale camera

Er liggen heel wat oude, maar toch nog werkende smartpho-
nes in kastjes en laadjes. Vraagt u maar eens rond! U kunt er 
een vluchteling mee helpen, of  een contactpersoon in een 
project. Verzamel de smartphones, inclusief oplaadkabels, en 
stuur ze aan ons op. 
Heeft u ook nog een digitale camera die u niet meer gebruikt? 
U kunt er een coórdinator blij mee maken! Stuur hem aan ons 
op en wij zorgen ervoor dat hij goed terechtkomt.

INZAMELEN
Iedere zomer sturen we vele tientallen schooltassen gevuld 
met schoolmateriaal naar kinderen in Letland. Zij kunnen 
daardoor wel naar school. Verzamel stevige schooltassen en 
schoolmateriaal en maak een kind blij! 

PROMOTIE
Laat uw omgeving de ORA-activiteiten ontdekken! Vraag een sta-
peltje ORA-magazines aan en doe ze in de bus in uw straat of wijk.

NIEUW

HANDWERK
Brei of haak sjaals, mutsen, sokken en wanten voor een warme 
winter voor arme kinderen.

1

2

3

4

Personeel & vrijwilligers
ORA heeft vier medewerkers voor 2,2 fte. Aan ORA 
zijn meer dan 80 vrijwilligers verbonden. In de regio 
Nieuwleusen helpen zo’n 30-40 mannen en vrou-
wen ons regelmatig met de vele werkzaamheden 
vanuit huis, in het magazijn, op het kantoor. 

We zijn blij met alle vrijwilligers!

minimale 
kosten 
maximale  

hulp 

Geld heeft pas waarde 
als het goed is besteed



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

Care MinistriesCare Ministries

hulp aan Russische gevangenen

MedgidiaMedgidia
kinderen
uit kansarme gezinnen naar school

II
135 pioniers kregen maandelijks 

ondersteuning op Bali & Java

Zo’n 150 kinderen op zomerkamp!  

Scholing blijft belangtrijk 

9 gevangenisevangelisten brengen het 

evangelie aan duizenden gevangenen

Tientallen kinderen genieten van de 

alle 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
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!

Vrolijk Verfmet

Schilderen voor ORA
Marlinde van den Brink is vrijwilligster bij ORA. Ze maakt  
kleurrijke schilderijen waarvan de helft van de opbrengst  
bestemd is voor ORA.

Op haar facebookpagina  
VrolijkmetVerf kunt u haar  
volgen. Heeft u belangstelling  
voor een schilderij? Stuur een e-mail 
naar vrolijkmetverf@gmail.com

Dit is ORA
ORA is een interkerkelijke organisatie voor zending en hulpverlening. 
We ondersteunen meer dan zestig lokale initiatieven, verlenen nood-
hulp en organiseren een aantal hulptransporten per jaar. 

Ieder jaar sturen we in februari een 
jaaroverzicht en in september een 
halfjaaroverzicht. Deze zijn ook 
beschikbaar als pdf-document op  
www.stichtingora.nl.

Vijfmaal per jaar sturen we een  
nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen  
of meer weten over een project?  
Bel ons of stuur een e-mail. 

Westeinde 102 
7711 CN  Nieuwleusen
Open: ma-do van 9.00-17.00 uur
0529-402 906

● Jan Bakker - Int. coördinator Alpha Cursus 
● Jan M. Heideman - Marathonschaatser
● Guurtje Leguijt - Kinderboekenschrijfster
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● Klaas Goverts - Hervormd predikant 
● Gert-Jan Segers - ChristenUnie Tweede Kamer
● Dato Steenhuis - Bijbelleraar

Comité van 
Aanbeveling

      
ANBI

info@stichtingora.nl
www.stichtingora.nl

Like ons op 
Facebook

Eindredactie: 
Tirza Keesmaat 
Erik Merx


