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In een verzorgingshuis overlijden zeer regelmatig 
mensen. Dit is de trieste bijkomstigheid van een derge-
lijke instelling en dit geldt ook voor ons verzorgingshuis 
Rehoboth. Voor zowel de bewoners als de medewerkers 
is dit altijd een verdrietige gebeurtenis, want vooral bij 
een kleinschalige woonvorm als Rehoboth leven de 
mensen er als een groot gezin waarin de onderlinge 
band sterk is. 

In deze Onderling Contact (OC) maken we melding van 
een aantal ouderen die overleden zijn. Lege plaatsen 
worden ook weer ingenomen, want er is een wachtlijst 
van mensen die in Rehoboth willen komen wonen. Van 
een aantal predikanten ontvingen we foto’s van het voed-
selproject. We zijn dankbaar dat, ondanks corona en de 
oorlog, ook dit project weer mogelijk is en doorgang kan vinden.  Tijdens het afgelo-
pen werkbezoek interviewden we de burgemeester van Nagydobrony nadat hij met 
ons een rondgang langs de diverse schuilkelders gemaakt had. Een weergave van 
dit gesprek leest u verderop in deze OC. 

Tijdens de afgelopen jaarvergadering keurden we de jaarrekening goed over 2021. 
We maken u graag deelgenoot van deze cijfers en de toelichting van de penning-
meester. De vraag vanuit de polikliniek om een desinfecteerapparaat, konden we 
honoreren. Via Dental Health International Nederland, een organisatie die onder 
meer zorgt voor tandheelkundige ontwikkelingshulp, kregen we een desinfecteer-
apparaat (stoomautoclaaf). De organisatie gaf aan dat ze ons graag nog meer ter 
wille kunnen zijn. Een aanbod dat we natuurlijk dankbaar aanvaarden. Een aantal 
weken geleden vroegen we één van onze directieleden in Oekraïne zijn beleving 
van het afgelopen driekwart jaar aan het papier toe te vertrouwen. Een emotioneel 
verhaal, maar zeker geen verhaal zonder hoop! Ik spreek de hoop uit dat ook deze 
OC uw betrokkenheid bij ons werk zal vergroten.

Albert van Holten, voorzitter

Van de voorzitter

Voor de boerderij, die een onderdeel is van het werk van Stichting OZO in Oekra-
ïne, was 2022 tot nu toe een goed jaar. Ondanks de oorlog en de slechte econo-
mische omstandigheden is er geen reden tot klagen. Evenals in Nederland is er 
ook daar weinig regen gevallen. De opbrengst van de maïs is daardoor niet hoog. 
De geoogste tarwe ligt nu opgeslagen en de prijs stijgt gestaag.

De boerderij bestaat nu uit ongeveer 100 hectare landbouwgrond en daarom was 
er behoefte aan een andere tractor. Hidi Jenö en Balog János, die de leiding over de 
boerderij hebben, gaven aan dat er een zo goed als nieuwe tractor te koop was. Het 
OZO-bestuur gaf toestemming voor de aankoop, zodat onlangs de tractor (blauw) 
kon worden aangeschaft. Er zijn nu twee goede tractoren op de boerderij en men 
is er al druk mee aan de slag want na de oogst moet het land bewerkt worden en 
moet er gezaaid worden. Gelukkig heeft men nog de beschikking over voldoende 
brandstof voor de machines, al is de prijs wel hoog.

Nieuws van het boerderijproject

De nieuwe aanwinstAankomst in Rehoboth
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Interview burgemeester
Nagydobrony

Tijdens het werkbezoek dat in mei werd gehouden, heeft Stichting OZO een 
interview gehouden met burgemeester Nagy Ferenc van Nagydobrony. Hij maakt 
drukke tijden mee voor zijn gemeente nu er zoveel vluchtelingen moeten worden 
opgevangen. Het interview werd al even geleden gehouden daarom kan de hui-
dige situatie in de tussentijd gewijzigd zijn (zie kader). 

De micro-regio Nagydobrony is te vergelijken met de gemeenten in Nederland. 
Het dïstrïct bestaat uït vïjf dorpen: Nagydobrony, Kïsdobrony, Dïmïcső, Tïszaágte-
lek en Csongor.

Hoe is de algemene situatie?
Burgemeester Nagy legt uit dat er continu 580 vluchtelingen in Nagydobrony zijn. 
Een groot deel van deze vluchtelingen wordt bij privé-gezinnen ondergebracht. 
Verder zijn er in Bergeszas, een plaats in de buurt, vluchtelingen ondergebracht, 
evenals in het gymnasium en in een andere school in Nagydobrony. De wat meer 
vermogende vluchtelingen hebben een huis gehuurd in de regio. Degenen die 
minder gefortuneerd zijn, zitten bij kennissen. De armste mensen zitten in de scho-
len.

Kan iedereen geholpen worden?
We proberen iedereen te helpen. Iedere dag worden er twee keer 500 maaltijden 
bereidt. Dit zijn ontbijt en diner. Het is voor mensen die in de school wonen, maar de 
meesten die in andere plaatsen wonen, komen ook eten halen. Tijdens het afhalen 
van het eten, worden ook was- en schoonmaakmiddelen verdeeld. Maar dit is wat 
aantal betreft niet zoveel.

Waar komen vluchtelingen vandaan?
Zij die hier verblijven, zijn echt mensen die in het oorlogsgebied wonen. Zij die een 
paspoort hebben, gaan naar het buitenland. Zonder paspoort blijven ze hier. Een 
deel van de vluchtelingen komt uit Mariopol en Kiev, maar ook uit andere delen van 
de oorlogsgebieden. Vluchtelingen ondergebracht in een school

Wat voor gevolgen heeft de vluchtelingenstroom en de oorlog voor uw gemeente?
Van de belastingen die hier geïnd worden, waren wij bezig om de dorpen op te 
knappen. Maar toen de oorlog kwam, is dit gestopt en dat is jammer. Maar het kan 
niet anders want het geld moet nu voor de opvang van de vluchtelingen gebruikt 
worden. Dit jaar is er daarom niets aan het opknappen van dorpen gedaan. Daar 
komt nog bij dat we door de oorlog wel een paar miljoen Grivna minder hebben 
ontvangen van de centrale overheid. En er is geen zicht op dat deze situatie binnen-
kort gaat veranderen. Een andere bijkomstigheid is dat we minder geld van belas-
ting binnen krijgen doordat er de laatste maanden veel inwoners zijn vertrokken 
naar het buitenland.

Zijn er veel mensen vertrokken?
Ja, best wel. Vooral veel dienstplichtigen, mannen tussen de 18 en 60 jaar, zijn ver-
trokken naar het buitenland. Eerst vertrekken de mannen en later de vrouwen en 
kinderen. Veel mensen zijn bang voor de oorlog.

Is er genoeg hulp?
Ja, gelukkig wel. Er is voedsel genoeg omdat er veel humanitaire hulp is gekomen. 
De hulp is afkomstig uit een zustergemeente in Hongarije en ook een Slowaakse 
zustergemeente helpt hierbij. Verder zijn ook veel kerken en stichtingen zoals Stich-
ting OZO actief met het aanbieden van hulp.

De voedingsmiddelen die binnenkomen, worden niet verdeeld onder de vluchte-
lingen. Het eten wordt klaargemaakt in een schoolgebouw en dan verdeeld. De 
keuken van die school kan zo’n 1.100 maaltijden per dag aan. Verder krijgen we 
ook veel van particulieren: gisteren hebben we 17 dozen handwasmiddel gekregen 
en dat is al uitgedeeld aan de vluchtelingen.

Komt er ook hulp van Kiev?
Ja dat wel, vanuit sociale zaken krijgen we ook een bijdrage. Iedereen die hier heen-
vlucht wordt geregistreerd en ook het adres waar ze wonen. In de toekomst zal deze 
registratie digitaal gebeuren via de overheidssite. Als ze geregistreerd zijn kunnen 
ze een uitkeringen krijgen van € 120 per maand.
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Sperling
Ouddorp, Molenweg 4

Noodhulp uit Holland

Is er nog evenveel hulp als in het begin?
Toen de oorlog begon, is er heel veel hulp geboden maar dat wordt, hoe langer het 
duurt, langzamerhand minder. Het hulpteam streeft er naar één week reserve voed-
sel aan te houden.

Hoe staat het met de medische verzorging?
Dat is hier goed geregeld. Zeven huisartsen nemen de medische zorg voor hun 
rekening en dat gaat goed.

Zijn er nog andere problemen in uw gemeente?
Deze streek is een echte landbouwstreek en op dit moment zijn veel boeren aan het 
werk op de akkers. Maar het grote probleem is: het gebrek aan brandstof voor de 
landbouwmachines. Boeren die al vroeg een voorraad dieselolie hebben aangelegd 
kunnen hun werk nog doen, maar wie dat niet heeft gedaan komt in de problemen 
want de landbouw krijgt absoluut geen extra brandstof en dit geldt ook voor stich-
tingen en andere bedrijven. Het brandstoftekort geeft ook voor de boeren die vol-
doende voorraad hebben nog grote onzekerheid, want hebben de handelaren nog 
wel voldoende brandstof om de producten bij de boeren op te halen…?

Er is wel een uitzondering. Twee mannen hebben toestemming van de regionale 
overheid om in het buitenland hulpmateriaal te gaan halen. De overheid ziet er 
streng op toe wie er naar het buitenland gaat. Zij maken een trip naar Boedapest 
bijvoorbeeld en halen daar materialen op. Ik zorg in dit geval voor brandstof. Aan het 
eind van het interview verzekert de burgemeester alles te doen voor de mensen die 
aan hem zijn toevertrouwd. Stichting OZO vraagt tenslotte of zij nog iets kunnen 
betekenen in de zorg voor de vluchtelingen. Burgemeester Nagy Ferenc geeft aan 

dat er voorlopig behoefte blijft aan eten en geld om eten te kopen voor de vluchte-
lingen. Nog tijdens het gesprek besloot het OZO-bestuur om een paar varkens van 
‘de farm’ beschikbaar te stellen. Dat is praktischer dan bijvoorbeeld 20 kg kipfilet te 
schenken. Het aanbod werd dankbaar aanvaard en na de zomer zullen de varkens 
worden overgedragen.

Medicijnen, verbandmiddelen en hulpgoe-
deren t.w.v. € 3000,- worden overgedragen 
aan het leger. Rechts burgemeester Nagy 
Ferenc, links OZO medewerker Hidi Jenö.

Succesvol zomerconcert in Ouddorp ten 
bate van hulp voor Oekraïne
Zaterdag 2 juli werd er in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente in 
Ouddorp Een zomerconcert gehouden. Dit was een benefietconcert waarvan de 
opbrengst bestemd was voor drie stichtingen: Stichting Kom Over en Help, het 
Doopsgezind Wereldwerk en Stich-
ting OZO. De vele bezoekers van het 
evenement, waaronder burgemeester 
Grootenboer, waren getuige van dit bij-
zondere concert waaraan verschillende 
topmusici meewerkten. Onder hen ook 
pianiste Hanna Manokina uit Kiev die 
met haar dochtertje Solomiia als vluch-
telinge tijdelijk in Dirksland woont. Aan 
het concert werkten verder de uit Oud-
dorp afkomstige harpiste Joline Sperling, 
blokfluitiste Tabea Lanzke en de wereld-
beroemde Nederlandse fluitist Thijs van Foto: Eilanden Nieuws

6 7



Leer. Het werd een mooie avond met verschillende hoogtepunten. De opbrengst 
van het zomerconcert werd verdeeld over de drie stichtingen. Het totaalbedrag was: 
€ 2621,25 Stichting OZO dankt allen hartelijk die aan de organisatie van de avond 
en het bijeenbrengen van het mooie resultaat hebben meegewerkt.

Verkooptafel fotokaarten
Leuni van Doeland is leerkracht op een 
school buiten het eiland. Zij maakt zelf 
fotokaarten of bewerkt bestaande kaar-
ten op een creatieve wijze. Vervolgens 
verkoopt ze deze kaarten privé of via 
een verkooptafel op ouderavonden van 
haar school. Dit doet Leuni al meerdere 
jaren en daarom heeft ze al een mooi 
bedrag overgemaakt aan Stichting OZO. 
In afstemming met bestuurslid Tanja 
Troost zoekt ze altijd een gericht project 
van Stichting OZO. Meestal heeft dit -in 
verband met haar werk- met kinderen te 
maken. Eerder had ze een project voor de maaltijden in Kisdobrony en nu verkoopt 
ze kaarten ten bate van eten voor de vluchtelingen en Bijbelverspreiding (KleurBij-
bels). Een mooi initiatief waar OZO natuurlijk heel blij mee is.

Wisseling binnen het OZO-bestuur
Na het vertrek van Teun Bakker uit het stichtingsbestuur van OZO, twee jaar gele-
den, was de vacature van voorzitter vacant. Penningmeester Albert van Holten was 
sinds die tijd waarnemend voorzitter. Het bestuur heeft onlangs besloten dat Albert 
nu ‘officieel’ voorzitter wordt. Bestuurslid Michel Koppenaal die technische en mate-
riële zaken van Stichting OZO behartigt, is nu ook penningmeester geworden.

Albert van Holten Michel Koppenaal

Balog Janós is één van de twee mensen 
die leidinggeven aan het werk van Stich-
ting OZO in Oekraïne. Samen met Hidi 
Jenö zorgt hij ervoor dat het verzor-
gingshuis, de projecten en de boerderij 
op een goede wijze functioneren.

Het afgelopen half jaar is heel ingrijpend geweest voor de mensen in het werkge-
bied van Stichting OZO. Janós wil hierover graag iets met de lezers van OC delen. 
Hierbij toont hij ook hoe sterk zijn geloof in de levende God is. Jánós vertelt dat hij 
48 jaar is en een gezin heeft dat naast zijn vrouw uit drie dochters bestaat. Hij geeft 
aan dat zijn leven, materieel gezien, niet gemakkelijk is. “Ik heb er altijd voor moeten 
vechten om mijn gezin te onderhouden”. Maar hij benadrukt dat hij hierover niet wil 
klagen, “dat zware leven is juist in mijn voordeel geweest, want ik ken een geheim 
dat ik graag wil delen: In alle moeilijkheden die ik heb gekend was de Heere altijd bij 
mij. En daarom werden de zwaarste lasten voor mij als lichte strobalen. En daarom 
kan ik zeggen dat ik de rijkste man op aarde ben. “Want wie God heeft, heeft uitein-
delijk alles”.

Graag wil Janós nu iets vertellen over ruim een half jaar geleden -24 februari- toen 
de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uitbrak. “Net als iedereen was ik bang. Ik kon 
niet geloven dat dit echt gebeurde. We kregen enorm veel nieuws over ons heen 
en we lazen ook verslagen over de oorlog. Ik vroeg en vraag me nog steeds af of -in 
deze 21e eeuw- wapens en geweld de oplossing van het conflict kunnen brengen.”

“Waar zijn de politiek en het gezond verstand? We kiezen elke vier jaar een regering 
die ons land en de samenleving beter moet maken, maar het tegenovergestelde 
gebeurt”. Janós vertelt dat in het begin de mensen in het dorp en in Transkarpatië 
doodsbang en verbijsterd waren. “Velen vluchtten naar Hongarije of nog verder weg. 
Zelf heb ik veel mensen naar de grens gebracht die vertrokken vanuit Nagydobrony. 
Mijn familie is hier gebleven want wij geloven in de kracht, grootheid en almacht 
van God. Jezus is veel groter dan de problemen om ons heen”, aldus Janós.

Balog János over de
eerste dagen van de 
oorlog, zijn geloof en 
de stand van zaken op
de boerderij
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2021 2020 2021 2020
ACTIVA PASSIVA
Inventaris -€                 -€                 Algemene reserve 45€              45€              
Vorderingen 3€                Algemeen fonds 27.995€       63.879€       
Liquide middelen 39.580€       64.022€       Langlopende schulden 11.500€       -€                 

Kortlopende schulden 40€              101€            

39.580€       64.025€       39.580€       64.025€       
 

2021 2020 2021 2020
BATEN LASTEN
Donaties 105.747€     110.611€     Projectkosten Oekraïne 136.418€     70.604€       
Rentebaten 3€                3€                Mutatie Algemeen fonds 33.388€       
Mutatie Algemeen fonds 35.883€       kosten werkbezoeken 250€            300€            

Publiciteitskosten 2.946€         5.382€         
Algemene kosten 2.019€         940€            
Afschrijvingen -€                 

141.633€     110.614€     141.633€     110.614€     

BALANS PER 31 DECEMBER  2021

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

 

Financieel verslag 2021
Onderstaand de verantwoording van de financiën over 2021 van Stichting OZO.

De jaarrekening 2021 is samengesteld door 
Visser & Visser Accountants B.V. 
Hierbij is d.d. 4 juli 2022 een samenstellings-
verklaring verstrekt. 

Toelichting van de penningmeester
 
We hebben een lastig jaar achter de rug. Het jaar 2021 stond voor het grootste deel 
nog in het teken van corona, daarom konden we alleen in oktober een werkbezoek 
naar Oekraïne maken. De rest van het jaar hielden we elkaar wekelijks op de hoogte 
via WhatsApp en Skype. Ongelofelijk dankbaar zijn we dat het werk allemaal door-
gang kon vinden. Dankbaar zijn we ook met bovenstaande cijfers. De inkomsten 
waren een fractie minder dan het jaar ervoor. We hebben betrokken donateurs, die 
ons standvastig blijven steunen. Het doet ons goed om dat eens neer te schrijven. 
De besteding aan de projecten steeg tot bijna het dubbele. Voor het grootste deel 
wordt dit veroorzaakt door de aanschaf van de combine van € 25.000,-, waarbij we 
opmerken dat deze in het onderhavige boekjaar tot volle tevredenheid in gebruik 
is genomen.

De combine was voorzien van een tarwevoorzetstuk, omdat dit ongeschikt is voor 
mais werd voor de tijd van het dorsen van de mais een maisvoorzetstuk gekocht. De 
aanschaf van € 14.000,- werd aan de stichting geleend door een zeer betrokken do-
nateur. In het boekjaar werd daar ook alweer op afgelost. De intentie is om in 2023 
deze lening geheel afgelost te hebben. Ook een renovatie van het watersysteem, 
het verzorgingshuis wordt door grondwater ‘gevoed’, moest nodig uitgevoerd wor-
den. Sinds 2008 leverde dit systeem continu uitstekend drinkwater, maar de pom-
pen raakten langzamerhand versleten. Ook het koolstoffilter moest met kunst- en 

Hij vervolgt: “Ik begin mijn dag met Jezus en leef bij de dag want wat er morgen 
gebeurt dat weten we niet. God heeft mij hier in Nagydobrony gesteld en ik moet 
hier Gods zegen uitdragen. Daarom ben ik toen hier gebleven en zo denk ik er nog 
over want ik zou het niet anders doen; ook nu nog niet. Hiervoor heb ik de kracht 
van Boven gekregen”. Verder wijst hij erop dat hij ook de manager is van de boerde-
rij en daar moest ondanks de oorlog in het oosten, het werk gewoon doorgaan. “We 
hebben een aantal vaste krachten en ook veel seizoenwerkers die helpen bij het 
rooien van aardappelen en andere zaai- en oogstwerkzaamheden”. Op de boerderij 
worden ook tarwe en maïs verbouwd. De meeste producten worden geproduceerd 
voor de handel en een klein deel komt ten goede aan de varkensstapel.

Volgens Janós was het begin van de lente  voor iedereen moeilijk. Er waren veel 
vragen en onzekerheden. De vaste arbeiders waren vertrokken naar een ander land 
en hadden dus het dorp verlaten. „De mensen leefden in onzekerheid en hebben 
daarom hun land niet ingezaaid omdat het niet mogelijk zou zijn om het te verko-
pen. Ze bleven ook niet om te vechten want er waren hierover nogal wat verschil-
lende meningen”. Janós dacht er anders over, want in het Woord van God staat, dat 
zolang de wereld bestaat er gezaaid en geoogst zal worden. Hier hebben wij ons 
aan vastgehouden want we weten dat er niets gebeurt zonder medeweten van de 
Heere. Het is mijn ervaring dat mensen die met God wandelen niet bang hoeven 
te zijn. Maar veel mensen zijn wel bang; ze zijn geestesziek, depressief en hebben 
professionele hulp nodig. In dezelfde tijd waarin de oorlog begon, zaaiden wij onze 
oogst en vochten we tegen een ernstige droogte, we bevloeiden de aardappelen en 
verzorgden andere gewassen.

We hebben gedaan wat we moesten doen en ik moet zeggen dat we een intensief 
jaar hebben gehad. We moesten bijna 100 hectare grond bewerken en daarnaast 
telen we nog radijs en later tomaten in vier enorme kassen. Op dit ogenblik zijn we 
bezig de velden te bewerken, zodat de tarwe op tijd kan worden gezaaid. Naast God 
wordt al ons werk ook mogelijk gemaakt door Stichting OZO, zonder hen zouden 
we hier niet kunnen functioneren. We zijn hen dankbaar voor de hulp en de advie-
zen die we van hen krijgen. „Dit is hoe ik mijn leven in goede hoop leef, en ik wil dat 
doen zolang God mij het leven geeft”.

In broederlijke liefde verbonden, János Balog

We hebben gedaan wat we moesten doen
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 Project: Polikliniek

 Project: Voedselhulp

 Project: Verzorgingshuis

 Algemene gift:

(*) Het incassomoment vindt plaats rond de 5e van de maand. Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 56 dagen de tijd 
om uw bank of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Datum  _____-_____-_________          Handtekening ______________________   

 éénmalig(*)      per maand(*)       kwartaal(*)       per jaar(*)

  Ondergetekende:

  Naam     .................................................................................   Postcode     .........................

  Adres     .......................................................    Woonplaats    .................................................

  Telefoon ................................. IBAN

                
  Verleent hierbij machtiging aan St. OZO, om het bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven;

Adres
St. Onderlinge Zorg Oekraïne
Oost Voorgors 79 
3241 KD Middelharnis
Nederland

E-mail
info@stichting-ozo.nl

Telefoon
0187-486572

Internet
www.stichting-ozo.nl

Inschrijving KvK
23411775

Incassant ID
NL29ZZZ243117750000

Wilt u deze machtiging opsturen naar bovenstaand adres?   (links boven)

 éénmalig(*)      per maand(*)       kwartaal(*)       per jaar(*)

 éénmalig(*)      per maand(*)       kwartaal(*)       per jaar(*)

 éénmalig(*)      per maand(*)       kwartaal(*)       per jaar(*)

IBAN NL71RABO0341636851

vliegwerk draaiend gehouden worden. Al met al een reparatie van bijna vijfduizend 
euro. De publiciteitskosten zijn een stuk lager en de algemene kosten zijn hoger. 
Enveloppen en acceptgiro’s laten we uit kostenoogpunt in grote aantallen druk-
ken, zodat deze meerdere jaren gebruikt kunnen worden. In het afgelopen boekjaar 
hoefden qua publiciteitskosten deze kosten niet gemaakt te worden. Daarentegen 
moesten er wel nieuwe enveloppen gedrukt worden. De meeste lezers is het vast 
wel opgevallen dat we dit samen hebben laten vallen met een update van ons logo. 
De overheadkosten van Stichting OZO zijn laag voor 2021 was dat slechts 4,5%. Van 
iedere euro die u geeft gaat dus 95,5 cent naar het goede doel. Een bewijs dat uw 
donaties goed besteed worden.

We zijn u zeer erkentelijk voor de trouw waarmee u ons voorzag in financiële 
middelen. Deze dank geldt ook aan hen die ons met materiaal ondersteunden. Har-
telijk dank! Naast u als donateur danken wij onze trouwe God die ons de midde-
len, de wijsheid en de gezondheid gaf om ook dit jaar het werk voor de stichting 
uit te kunnen voeren. Het jaar 2022 is opnieuw met grote zorgen aangevangen 
door de oorlog met Rusland. Wilt u ook dit jaar het werk van Stichting OZO niet al-
leen met uw giften gedenken, maar boven al met uw gebed om vrijheid en vrede?! 

Michel Koppenaal, penningmeester


