AANVRAAG FINANCIËLE STEUN

St. OZO project 2020
Combine voor Rehoboth boerderij (Oekraïne)
Korte omschrijving St. OZO
Stichting Onderlinge Zorg Oekraïne is een christelijke hulporganisatie die vanuit bijbels perspectief de
geestelijke en materiële nood van de allerarmsten in Oekraïne in het algemeen en ouderen in het
bijzonder op het oog heeft. Bij het verwezenlijken hiervan wordt niet gekeken naar ras, religie,
geslacht of politieke achtergrond. Motief en drijfveer voor het humanitaire werk ligt besloten in het
Bijbelwoord: ”en vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zodanige
offerande heeft God een welbehagen” (Hebreeën 13:16). Tevens vinden wij selfsupporting heel
belangrijk (geen vis geven maar een hengel). Ook overdracht van kennis uit Holland is belangrijk
binnen St. OZO. Het team van St. OZO bestaat uit 7 medewerkers (5 in Holland en 2 in Oekraïne).
Daarnaast is er ook personeel voor het verzorgingshuis en de boerderij.
Aanleiding voor het starten van het combine project:
Verzorgingshuis ‘Rehoboth’ in Nagydobrony is een zorginstelling. Zij wil hulp bieden voor die
ouderen, die niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Aan het hoofd staat directeur Hidi Jenö,
geholpen door zijn steun en toeverlaat Balog János. Daarnaast werken er gediplomeerde
verpleegkundigen, keukenpersoneel en schoonmaaksters. De 28 bewoners ontvangen liefdevolle
verzorging en/of verpleging tot het levenseinde en krijgen daarna een waardige begrafenis in het
dorp/de stad van herkomst. Verzorgingshuis Rehoboth is financieel volledig afhankelijk van donaties
en opbrengsten van de boerderij. Er is geen enkele financiële ondersteuning van de regering.
Om te zorgen dat het verzorgingshuis financieel zelfstandig kan bestaan (selfsupporting), worden de
volgende stappen ondernomen om dit te realiseren.
1)
2)
3)
4)
5)

Financiële bijdrage van donateurs uit Holland en uit Oekraïne.
Giften van bezoekers in Rehoboth, Oekraïne.
Inkomsten van verkoop onroerend goed of gift van de bewoners (vrijwillige schenking).
Adoptie project in Holland
Maandelijkse bijdrage van 75% van de pensioenen van de bewoners uit Rehoboth.

De landbouwactiviteiten op de Rehoboth boerderij worden onderverdeeld in een aantal deel
sectoren, zoals radijs en tomaten teelt in foliekassen en de teelt van vroege aardappelen. Deze
neemt een zeer belangrijke plaats in van het teeltplan. Op bescheiden schaal worden er ook varkens
gefokt. Maar het grootste deel van het land (ongeveer 50 ha) wordt gebruikt voor tarwe en
maisteelt. De teelt van tarwe en mais zijn relatief makkelijke teelten, die niet arbeidsintensief zijn en
dus kostenbesparend zijn. De mais en tarwe worden opgeslagen in de schuur, zodat het later
verkocht kan worden als de prijs gunstig is. Deze grote opslag schuur is recent gebouwd met hulp
van donateurs uit Nederland.
De bestaande combine die nu ingezet wordt voor de oogst is in zéér slechte conditie. Recent heeft
St. OZO besloten geen grote reparaties meer te laten uitvoeren en geen loonwerk meer te verrichten
voor anderen. St. OZO verwacht dat de combine op korte termijn niet meer bruikbaar zal zijn.
Omdat het dorsen van de mais en tarwe door een loonwerker ongeveer € 100,- per ha kost, is dit een
te grote kostenpost voor de genoemde teelten. Recent heeft St. OZO daarom besloten om in een
andere combine te investeren. Gedacht wordt aan een goed werkende occasion, die zowel voor
tarwe als voor mais kan worden ingezet. Tevens kan loonwerk worden verricht bij andere boeren in
de omgeving.
Waar zal de combine worden gekocht?
Nog niet bekend. Voorkeur is Duitsland, Nederland
of Hongarije.
Wat is er precies nodig?
Combine inclusief een mais voorzet stuk om
de mais te dorsen.
Wat zijn de kosten van de combine?
Omdat het een occasion betreft is het moeilijk te zeggen.
St. OZO heeft de occasion markt onderzocht. Aan de hand van deze informatie zal de prijs zo rond de
€ 35.000,- zijn. Hierbij is inbegrepen het vervoer naar Oekraïne en import kosten.
Wanneer wordt de combine aangeschaft?
Zodra er genoeg geld is zal St. OZO tot aanschaf overgaan. De planning is om in 2021 de combine in
te zetten op de boerderij.
Hoe wordt de besteding achteraf verantwoord?
Door middel van verslag en foto`s.
Begrote kosten:
Begrote bedragen bij derden:
Begrote eigen bijdrage:
Gevraagde donatie:

€ 35.000,Nog niet bekend
€ 3.000,€ 32.000,-

De combine van St. OZO enkele jaren terug

Planning:
1)
2)
3)
4)

Zoeken naar een goed werkende occasion Combine (vanaf april 2020)
Zoeken naar fondsen die dit project willen helpen financieren (vanaf april 2020)
In 2020 aanschaf occasion combine (indien er genoeg financiële middelen zijn)
Evt. vervoer naar Oekraïne (winter 2020/2021)
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Mais in de opslag schuur van Rehoboth

IBAN (rekeningnummer):
NL71 RABO 0341636851

In het seizoen 2019 werd gebruik gemaakt
van een combine van een loonwerker om de mais te
dorsen van de Rehoboth boerderij. De kosten
bedroegen € 100,00 per ha.

De oude combine (1978) die
nu ingezet wordt voor de
oogst is in zéér slechte
conditie. Regelmatig moeten
onderdelen worden
vervangen. Ook is deze
combine niet geschikt om
mais te dorsen.

De mais wordt klaargemaakt voor de verkoop

