
Verslag van de uitgevoerde activiteiten van Mehoro in 2020 

Hieronder in het kort een verslag van de uitgevoerde activiteiten van Mehoro 

Ondanks de corona pandemie heeft MeHoRo op een goede wijze haar werkzaamheden kunnen 

uitvoeren. Door de maatregelen die werden opgelegd, ter bestrijding van het virus, moesten er 

regelmatig aanpassingen worden gedaan. Zo konden de bezoeken aan de projecten in het voor- en 

najaar niet plaatsvinden. Ook kon niet elke maand kleding worden ingezameld.  Wel was er veel 

aanbod van goederen die door vrijwilligers werden opgehaald. Vooral de mensen die de inzameling 

van de goederen en het transport organiseren was het een druk jaar.  

 

Inzameling van goederen: 

• Voor zover mogelijk vindt er maandelijks  een inzameling plaats van (gebruikte) kleding. Deze 

kleding wordt door vrijwilligers ontvangen en gesorteerd. De kleding wordt opgeslagen in 

afwachting van transport. Incidenteel wordt er ook nieuwe kleding ontvangen welke wordt 

opslagen  voor transport. Zoals al aangegeven zijn er een aantal aanpassingen geweest in de 

organisatie om alles goed te laten verlopen.  

• Afhankelijk van de vraag worden er ook andere goederen ingezameld. Het gaat daarbij om 

gebruikte meubels, wasmachines, koelkasten, fietsen en alles wat door de contacten in 

Hongarije en Roemenië gebruikt en verkocht kan worden.  Met de opbrengst van de 

goederen worden de projecten gefinancierd. De afspraak is bij de verschillende projecten 

gemaakt dat minimaal 50% voor diaconale doeleinden wordt gebruikt en 50% voor de eigen 

gemeente. 

Transport van goederen : 

• In 2020 hebben er verschillende transporten plaatsgevonden: Er hebben 7 transporten van 

goederen plaatsgevonden. Een deel van de transporten hebben plaatsgevonden door 

chauffeurs die hun vrije tijd beschikbaar hebben gesteld.  Een deel van de transporten zijn 

gesponsord door bedrijven. 

Voor- en Najaarsreis 

• Door corona hebben er geen bezoeken plaatsgevonden aan de projecten.  Hopelijk zal dat in 

2021 weer een keer kunnen plaatsvinden.  

Vergaderen, Communicatie en Verantwoording:  

• Het bestuur vergadert gemiddeld 10 x per jaar. Van alle vergaderingen wordt een verslag en 

actielijst gemaakt. Een aantal vergaderingen zijn in het afgelopen jaar vervallen. Op dit 

moment vinden er online vergaderingen plaats 

• Ook de vergaderingen een afvaardiging van de diaconieën van de deelnemende kerken uit 

Meerkerk zijn dit jaar komen te vervallen. Wel ontvangen de kerken het financiële overzicht.   

Een overzicht van de financiële situatie met inzicht in de ontvangsten en uitgaven wordt 

jaarlijks door hen beoordeeld.  Een verslag is als bijlage opgenomen. 



• In januari 2020 is het financieel verslag over het jaar 2019 besproken en goedgekeurd. Ook 

hebben de diaconieën van de deelnemende kerken het financieel verslag goedgekeurd.   

 

Meerkerk, 25 januari 2021  

 

 


