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JAAROVERZICHT
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BESTE MENSEN

Wat een bewogen jaar was dat: 2019. Een jaar met veel veranderingen.
Ook voor ORA. Elders in dit jaaroverzicht leest u dat ORA is gestopt met de
inzameling van hulpgoederen. We hebben hierbij afscheid moeten nemen van
heel wat trouwe vrijwilligers. Dit betekent overigens niet dat we nu minder
te doen hebben!
Dankbaar zijn we voor de vrijwilligers in Nederland, maar zeker ook in de
meer dan zeventig projecten die ORA financieel ondersteunt. Het is heel
bemoedigend om te zien en te horen dat de vele ORA-donateurs mensen in
nood een warm hart toedragen. Hun betrokkenheid bij praktische hulp aan
kinderen, gezinnen die niet rond kunnen komen, gevangenen, gehandicapten
en eenzame ouderen is hartverwarmend.
Geniet u van de verhalen in dit magazine. En van de dankbaarheid van de
ontvangers van uw hulp.
Wat voor jaar zal 2020 uiteindelijk zijn? Hoe dan ook, wij gaan ervoor! Samen
met u kunnen we op de juiste manier, op de juiste plaats, de juiste mensen helpen.
Hartelijke groeten en Gods zegen,

directeur

Wilt u de nieuwsbrief van een van deze werkgroepen ontvangen, bel of schrijf ons.

Care Ministries

• Geestelijke & praktische zorg
voor gevangenen in Rusland,
Israël en Indonesië.
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Laboiyet

• Begeleiding en talentontwikkeling van straatjongeren in Kenia

GO-ON

• Evangelieverkondiging en
pastorale zorg door pionierende voorgangers in Indonesië

Planting & Sowing

•E
 vangelieverkondiging
vanuit een ontmoetingscentrum in Israël

ORA IN 2019
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We merken dat het overmaken van fondsen steeds moeizamer gaat.

FORUM

in 2019 konden we dankzij een sponsorprogramma 48 werkers in negen verschillende
landen structureel helpen. Het gaat hierbij om een groeiend aantal gemeentestichters en
evangelisten die in gesloten landen werken. Alle deelnemers werken met gevaar voor eigen
leven. We helpen hen financieel, maar bieden ook een luisterend oor en geven advies.

Nieuw in 2019

ORA is doorlopend op zoek naar gelijkgestemde initiatieven in Azië, Afrika en Oost-Europa. Met medewerkers
en vrijwilligers die een hart hebben voor gezinnen in nood. In 2019 zijn we begonnen met het ondersteunen van
nieuwe activiteiten in Turkije en Israël. Meer hierover leest u in dit jaaroverzicht.
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GROENTEZADEN
Een ongelofelijk grote
oogst
Veel gezinnen in landelijke gebieden hebben een
aantal vierkante meter grond om hun huis. Deze
ruimte kan uitstekend gebruikt worden voor het
kweken van gewassen. Dankzij een speciale actie
in het voorjaar konden we enkele duizenden
groentezadenpakketten opsturen naar Malawi,
Mozambique, Rusland, Oekraïne, Hongarije,
Israël, Roemenië, Albanië, India, Servië, Slovenië,
Letland en zelfs naar Noord-Korea.
Na verloop van tijd ontvingen we foto’s van
florerende groentebedden, het oogsten en het
inmaken van groenten. Alle ontvangers van
groentezadenpakketten zijn enthousiast!
Inge uit Oekraine: “Ongelofelijk wat een oogst uit
deze zeven zakjes groentezaad komt. We moesten
er hard voor werken, maar we konden zomer en
winter gratis groente eten!”

Tomatenplantjes voor
de buren
In het vroege voorjaar ontvangen zo’n 150 gezinnen op het platteland een flink pakket groentezaden en wat bloemenzaad. In de droge zomertijd hebben de ouders en ook hun kinderen heel
wat afgesjouwd met gieters water. En dan blijkt
dat er ondanks alle weersextremen van de zomer
van 2019 toch een goede oogst kan worden
binnengehaald. En mensen met een kas kunnen
zich gelukkig prijzen; hun oogst is overvloedig!
Aivija heeft zoveel tomaten in potten gezaaid,
dat ze genoeg planten heeft om aan buren en
mensen van de kerk uit te delen. Een paar van
haar zaailingen planten we bij de kerk, samen
met wat komkommers die we weer van Vizma
krijgen. Dat is een van de manieren waarop
mensen hun dank tonen voor de zaden die ze
ontvangen hebben.
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GEVANGENISEVANGELISATIE
Rusland
Je zal maar in Rusland gevangen zitten. In de zomer is het
veel te heet en in de winter veel te koud in de cel! Negen
gevangenisevangelisten bezoeken maandelijks honderden
gevangenen. Ze reizen vele tienduizenden kilometers per
jaar. Ze organiseren bijeenkomsten in de gevangenissen,
delen evangelisatiemateriaal uit, bezoeken familieleden thuis
en maken gebruik van iedere mogelijkheid om het Evangelie
te verkondigen, zowel in groepen als individueel.

Israël

Indonesië

Een voedzame lunch
In 2019 konden tienduizenden kinderen
zesmaal per week genieten van een voedzame lunch. John, onze contactpersoon,
bedankt u hartelijk: “Mijn hart stroomt over
van dankbaarheid wanneer ik zie hoe trouw
u de kinderen in Noord-Korea helpt. Op de
foto’s hebben de kinderen misschien wel
mooie kleding aan, maar ze lijden echt
allemaal honger!”
Na klachten over de slechte kwaliteit meel
uit China zijn ze op een andere leverancier
overgegaan. Het prijsverschil is klein, maar
de kwaliteit is zoveel beter. In een van de
bakkerijen liet John werkkleding, laarzen,
handschoenen en een nieuwe mixer achter.
In verband met de VN-sancties staan de
nieuwe bakplaten en mixkommen nog in
China. John: “Maar die zijn echt hard nodig
om het oude materiaal te vervangen”!

NOORD-KOREA

“We geloven dat Jezus Christus het antwoord is voor iedere
situatie in ons leven. Er is vergeving voor elke zonde. Ook voor
gevangenen”. Aan het woord is Anis, gevangenisevangelist
in Israël. Dit jaar bezocht hij met meerdere teams van acht
tot tien personen wekelijks een aantal gevangenissen. Ze
spraken met gevangenen onder vier ogen, organiseerden
bijeenkomsten en zochten familieleden van gedetineerden
thuis op. Gevangenen kunnen Anis dagelijks appen voor
advies en praktische hulp.

Twee gevangenisevangelisten op Java bezoeken regelmatig
christengevangenen in verschillende gevangenissen. Beiden
zien het als hun roeping om er als christen te zijn voor mannen en vrouwen die gevangen zitten. In december mogen
ze in de gevangenissen een grote kerstviering houden en
bereiken ze ook de bewakers en de hindoe- en moslimgevangenen met het Evangelie.
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KENIA

Jongeren uit sloppenwijken
ontwikkelen hun talenten
In Kenia ondersteunt ORA met de werkgroep Laboiyet het werk van
Castro & Nikkie in Kenia. Kipawa is een ontmoetings- en trainingscentrum in Nairobi. Jongeren uit een van de sloppenwijken ontwikkelen
hun talenten onder leiding van enthousiaste leraren. Niet op straat rondhangen
en anderen tot last zijn, maar dagelijks werken aan je talenten en je geloof in God. Jongeren van 18 tot 25 jaar
leren dansen, zingen, toneel, filmen, enz. Maar ook: hoe ga je om met geld, vriendschappen en relaties?
Er zijn zang- en danswedstrijden, vuilnisopruimdagen in de wijk, straatinterviews en stevige discussies over
alledaagse onderwerpen. Wekelijks zijn er verschillende momenten waarop de Bijbel wordt geopend en de
jongeren aangemoedigd worden om God in hun leven centraal te stellen.

ISRAËL

Nieuwe initiatieven
• Nieuw in 2019 zijn onze contacten in Israël. De organisatie House of Hope
geeft training aan zondagsschoolwerkers en organiseert zomerkampen.
Er is een landbouwproject speciaal voor kinderen en jongeren waar zij
leren groenten en fruit te verbouwen. En met vrijwilligersteams van
kerken in de wijde omgeving bezoeken zij gevangenen in meer dan
twintig gevangenissen. Ze organiseren bijeenkomsten in de gevangenissen,
met muziek, zang en een Bijbelwoord. Ook is er meestal gelegenheid om
gevangenen persoonlijk te spreken.
• In de buurt van Bethlehem staat een ontmoetingscentrum met
fruitbomen en een grote moestuin. Het is een heerlijke, rustige ontmoetingsplaats voor kinderen, jongeren, gezinnen en hele gemeenten.
Het echtpaar Rami en Sandy (van Planting & Sowing) verzorgt samen
met vele vrijwilligers zomerkampen, weekeinden en vakanties op het
rustig gelegen terrein. Er is een basketbalveld, in de zomer een zwembad en er zijn dieren. Rami: “We hebben deze plaats van God gekregen.
Onze gasten gaan versterkt in hun geloof weer terug naar huis!”
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TURKIJE

INDONESIË

huisgemeenten

Pionierende voorgangers

In Turkije verslechtert het politieke en
geestelijke klimaat. De afgelopen jaren
zijn tientallen buitenlandse zendelingen
en voorgangers het land uit gezet. Van
de tachtig miljoen Turken zijn slechts
zevenduizend christen.

De werkgroep GO-ON heeft een zegenrijk en actief jaar achter de rug. Dankzij
de inzet van twaalf veldwerkers op Java en Bali konden we 135 pionierende
voorgangers ondersteunen. Van hen werden 31
voorgangers na vier jaar sponsoring zelfredzaam, hun
gemeenten zijn nu sterk genoeg om op eigen benen te
staan. En 56 voorgangers kregen voor het eerst maandelijkse ondersteuning.

Het is belangrijk om lokale evangelisten en leiders van huisgemeenten, die
van weinig moeten leven, te ondersteunen bij hun moeilijke werk. Anders
houden ze het niet vol. Sinds ruim een
jaar ondersteunen we twee evangelisten
met een groeiende bediening die op
verschillende plaatsen huisgemeenten
stichten.

Daniel: ‘De hulp kwam net op tijd. Nu hebben we geld
om brandstof voor de brommer te kopen en gemeenteleden thuis op te zoeken en het schoolgeld voor onze
kinderen te betalen. En misschien kunnen we binnenkort
het dak van ons huiskerkje vervangen, dat lekt tijdens de
moessonregens aan alle kanten.”

ZONNIGE ZOMERWEKEN
Cambodja • Israël • Jordanië • Myanmar • Rusland • Letland • Thailand • India • Georgië • Brazilië • Roemenië • Oekraïne

13.000 kinderen op kamp

ook in de winter

Zomerkampen en VakantieBijbelClubs zijn schitterende
gelegenheden om kinderen van dichtbij te leren kennen
en eens gewoon kind te laten zijn. Samen een paar dagen
of soms wel twee weken met elkaar optrekken, spelletjes
doen, zingen, naar bijbelverhalen luisteren, knutselen en
nog veel meer.

In Rybinsk ondersteunden u een zomer- en winterkamp
van de lokale gemeente. Ruim honderd kinderen hadden
de tijd van hun leven.

Dit jaar ondersteunde u zo’n 13.000 kinderen uit gebroken
en kansarme gezinnen in twaalf landen.
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PAKISTAN
OEKRAÏNE

niet zonder risico
Pakistan staat in de ranglijst christenvervolging van
Open Doors op de vijfde plaats. We ondersteunen
lokale werkers verspreid over het hele land die niet
zonder risico onder de moslimmeerderheid evangeliseren. Zij leiden op hun beurt jonge evangelisten op
die er ook weer op uittrekken. Zo ontstaan duizenden
huisgemeenten waarin God op een machtige manier
aan het werk is.
lees ook
bijgaande
brochure

Nog steeds oorlog

AFGHANISTAN

Het is nauwelijks meer in het nieuws, maar de separatistische oorlog in het oosten van Oekraïne gaat al
vijf jaar dagelijks door. In de koudste maanden van
het jaar helpen lokale gemeenten de kwetsbaarste
mensen. Het gaat om de mensen die niet kunnen
vluchten, die te oud of te ziek zijn of nergens heen
kunnen.
Met gevaar voor eigen leven zoeken vrijwilligers deze
Oekraïners thuis op en voorzien hen van levensmiddelen, brandstof, kacheltjes, kleding en medicijnen.
Ook repareren ze de flats van deze mensen wanneer
ze door raketinslagen beschadigd zijn.
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levensreddende Medische
zorg
In de krottenwijken van Kaboel verlenen twee lokale artsen
samen met een gedreven staf medische basiszorg aan
vrouwen en kinderen die door de Taliban zijn verdreven. Er
is hulp voor ondervoede kinderen, een inentingsprogramma
voor kinderen en zwangere vrouwen, een kraamkliniek en
voorlichting over veel voorkomende ziekten, preventie en
hygiëne. Ondanks de voortdurende dreiging van de Taliban
en een corrupte regering gaan zij moedig door met hun
levensreddende werk.

In de buurt van Lahore ondersteunen we een christenarts die gratis medische basiszorg verleent aan de
allerarmsten. Vaak zijn dit christenen die met hun
hele gezin al generaties als slaven in baksteenfabrieken moeten werken. Dankzij zelfhulpgroepen
voor vrouwen en meisjes wordt deze vicieuze cirkel
doorbroken. Zo kunnen de eerste gezinnen nu aan
een uitzichtloos leven in slavernij ontsnappen.

LETLAND
een bewogen jaar
Voor coördinator Dzintra en de vrijwilligers in Letland
was 2019 een bewogen jaar. Zoals u op bladzijde 3
in dit Jaaroverzicht kunt lezen, zijn we gestopt met
de inzameling en distributie van hulpgoederen. Alle
projecten in Letland waren georganiseerd rondom
hulpgoederen.
“In de zomer is het pand (kantoor en magazijn) in Riga verkocht. We gaan ons nu richten
op financiële ondersteuning van
lokale diaconieën en andere
christelijke initiatieven. Dit betekent een heel andere manier
van werken voor ons”, zegt
Dzintra. “We zijn benieuwd
hoe het allemaal zal gaan!”

Zonnige Zomerweken

tes ta men t

Nadenken over uw testament is niet gemakkelijk. Toch leggen steeds meer
donateurs vast dat (een deel van) hun nalatenschap naar een goed doel
gaat. Het is belangrijk dat ook na uw overlijden wordt doorgewerkt aan
het doel waar u nu zo om geeft. (Het is overigens ook mogelijk om
bijvoorbeeld uw sieraden, huis of aandelenportefeuille na te laten.)

P ERIODIEK E S CHEN KING

FINANCIEEL
HELPEN

U kunt, net als een groeiende groep ORA-donateurs, ruime belastingvoordelen
behalen bij erfenissen, schenkingen en giften. Wanneer u ORA of een specifiek
project wilt ondersteunen met een gift, dan kan dit voor u financiële voordelen
opleveren.

Nalaten kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een eigen handgeschreven verklaring is niet voldoende. De
notaris adviseert over de mogelijkheden en legt uw uiteindelijke wil
vast in een notariële akte.
Wanneer u overweegt ORA op te nemen in uw testament, wilt u ons
dan hierover bellen of schrijven?

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 zoekwoorden:
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 ondertekend per
post aan u retour

v
v
v

Gemakkelijk

U hoeft niet naar de notaris
U kunt een blanko schenkingsakte ook bij ons opvragen:

E-mail: info@stichtingORA.nl - Tel.: 0529 402 906
IBAN: NL55 INGB 0002331201

ANBI

ANBI zorgt ervoor dat u donaties aan ORA kunt
opvoeren als aftrekpost op uw aanslagbiljet
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FINANCIËN

• Inkomsten

• Salarissen

De inkomsten in 2019 bedragen € 963.222 aan
donaties en waarde hulpgoederen. Alle giften zijn
afkomstig van particuliere donateurs, kerken,
fabrikanten en bedrijven en samenwerkende
organisaties uit binnen- en buitenland.

De vier ORA-stafmedewerkers (2,5 fte)
ontvangen een bescheiden salaris. De
bezoldiging van de directeur is als toelichting op de staat van baten en lasten
opgenomen in de Jaarrekening.
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.

• Uitgaven
We hebben in 2019 € 809.093 besteed aan de
doelstelling. De totale kosten bedragen € 86.985. We
hebben bijna 2% aan wervingskosten besteed. En het
kostenpercentage over de totale uitgaven is bijna 9%.
Dit wil zeggen dat van iedere € 1 die we als gift
ontvangen € 0,91 besteed wordt aan de doelstelling.

• Jaarrekening 2019
Voor een volledig inzicht in de financiële positie en
de staat van baten en lasten over 2019 verwijzen wij
u naar de website van ORA. Daar is de Jaarrekening
vanaf begin juni 2020 opgenomen.
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!

inkomsten
& kosten
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• 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 erop
ingericht en dagelijks op gebrand
om donaties zo snel mogelijk te
besteden. Wel is er een (spaar-)
rekening waar nog uit te keren
fondsen wachten op een tijdige
besteding.

• Raad van Toezicht
& Bestuur
Het bestuur heeft zeven keer vergaderd,
waaronder twee keer samen met de
Raad van Toezicht. Belangrijke thema’s
die dan aan de orde komen, zijn de
voortgang van de projecten, de fondsenwerving, de financiele situatie en de
interne organisatie. De vijf leden van de
Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar
desgewenst een reiskostenvergoeding.

Dit is ORA
Een interkerkelijke organisatie voor zending en hulpverlening.
We ondersteunen meer dan 70 lokale initiatieven in 26 landen
in Afrika, Azië en Oost-Europa.

Dit willen we oplossen
Armoede en sociale uitsluiting zorgen voor instabiele gezinnen. Daar
leggen wij ons niet bij neer. We dragen bij aan een blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. We ondersteunen gezinnen
in noodsituaties met praktische hulp, zo mogelijk in samenwerking
met lokale kerken. We zijn gedreven door Gods liefde voor de mens.

Dit is waar we trots op zijn

• Dit gaven we uit in 2019			

€ 912.478

Maatschappelijk doel
		
Wervingskosten
Kosten administratie & beheer

€ 809.093
€ 16.400
€ 86.985

89%
2%
9%

• Dit besteedden we in 2019
aan het maatschappelijk doel		
(Directe) dienst- en hulpverlening
Voorlichting en bewustwording

98%
2% 		

• Dit waren onze inkomsten in 2019		
Particulieren & kerken		
Bedrijven & instellingen 		
Subsidies 		

€ 809.093

€ 963.222

60%
40%
0%

Snelheid 		

• Dankzij een platte organisatiestructuur
kunnen we direct reageren.

Betrouwbaarheid

• Afspraken zijn afspraken, we zullen iedere
euro verantwoorden.

• Dit waren onze reserves en fondsen
in 2019 ten dienste van de doelstelling

€ 295.390

Flexibiliteit

• We reageren snel op wijzigingen en
noodsituaties.

Continuïteitsreserve 		

€ 40.000

• We onderhouden intensief contact met lokale
initiatieven die de situatie ter plaatse het beste
kunnen inschatten.

Bestemmingsreserves 		

Lokaal 		

Dit willen we bereiken
We ondersteunen lokale initiatieven om kansarme gezinnen een
menswaardig bestaan te bieden. We richten ons op mensen in de
marge, ongeacht geloof, geslacht, leeftijd of afkomst.

Zo bereiken we ons doel
• Ondersteunen ontwikkelingsprojecten
• Lokale wederopbouwprojecten
• Noodhulp

14%

Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.

27%

Bestemming, door het bestuur bepaald.

Bestemmingsfondsen 		

60%

€ 78.493
€ 176.895

Bestemming, door de gevers bepaald.

• Medewerkers

4 / 2,5 fte

• Vrijwilligers

20

• Sector		

Internationale hulp

• Actief in

26 landen

Alle cijfers zijn afkomstig van de ORA-boekhouding. Deze
wordt jaarlijks gecontroleerd door een accountant.
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Jaargang 28 • nummer 1
ORA Effect is een gratis magazine dat zes
keer per jaar verschijnt en is ook beschikbaar als pdf op onze website.

Een collecte
in uw kerk
of gemeente

Met dit magazine willen we inspireren en
informeren met verhalen van donateurs
en de voortgang van hulpverleningsprogramma’s.

Regelmatig ontvangen
we voor speciale acties
collectes van kerken en
gemeenten in Nederland.
Wilt u ook een collecte
in uw kerk of gemeente?
Vraag dan nu de speciale collectebrochure aan.
Deze keer met als onderwerp Groentezaden voor
gezinnen.

� Teksten � T. Keesmaat, M. van den Brink,
E. Merx (eindredactie)
� Concept & vormgeving � Studio Emmix
� Drukkerij � FA-Amsterdam
� ISSN � 1388-5278
� Koninklijke Bibliotheek � TD-4329
© Het kopiëren of overnemen van
artikelen is toegestaan, mits met
bronvermelding.

Wilt u meer weten over een van de programma’s of werkgroepen?
Neem gerust contact met ons op.
Westeinde 102
7711 CN Nieuwleusen
0529-402 906
info@stichtingora.nl
www.stichtingora.nl

Open van maandag t/m
donderdag van 9 tot 17 uur

● Jan Bakker
- Europees Coörd. Alpha Cursus
●G
 uurtje Leguijt
- Kinderboekenschrijfster
●K
 laas Goverts
- Hervormd predikant
●G
 ert-Jan Segers
- ChristenUnie Tweede Kamer
●D
 ato Steenhuis
- Bijbelleraar

NL55 INGB 0002331201

ANBI
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helpen
waar nodig

waar mogelijk

