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INLEIDING 

 

Dit is het beleidsplan van de Stichting MeHoRo. 

 

De naam van de stichting is ontstaan uit de eerste letters van Meerkerk, Hongarije en 

Roemenië (MeHoRo). Van oorsprong is eind jaren ’80 gestart met het leggen van contacten in 

enkele gemeente in Hongarije en Roemenië. Op dit moment worden in verschillende kerkelijk 

gemeenten projecten financieel en/of met hulpgoederen ondersteund.  

 

De Meerkerkse activiteiten van de stichting worden verricht op vrijwillige basis. Er zijn 

enkele tientallen vrijwilligers regelmatig actief in allerlei activiteiten van de stichting. Er 

wordt 10 keer per jaar vergaderd, waarvan 3 maal met de vertegenwoordigers van de 

verschillende deelnemende kerken te weten:  

- PKN Hervormde Gemeente,  

- PKN Ichthuskerk,  

- Christelijk Gereformeerde Kerk.  

De statuten van de Stichting zijn op aanvraag bij de secretaris van de stichting inzichtelijk.  

Het streven is om iedere 2 jaar een gemeenteavond te houden, waar de activiteiten van de 

Stichting worden toegelicht. In het voor- en najaar wordt afgereisd naar de plaatsen waar de 

stichting een project ondersteunt of vriendschapsbanden onderhoudt. De opslag van de 

ingezamelde en te verzenden goederen vindt plaats bij gemeenteleden die deze gratis ter 

beschikking hebben gesteld. 

 

Dit beleidsplan richt zich primair op de activiteiten die vanuit Meerkerk plaatsvinden.  De 

projectactiviteiten worden in afzonderlijke project rapportages in detail uitgewerkt en verslag 

over uitgebracht.  

  

 ONZE MISSIE: 

 

 “DE STICHTING MEHORO WIL MENSEN, ZOWEL IN MEERKERK 

ALS IN DE ONDERSTEUNDE PLAATSEN, KANSEN GEVEN ZICH 

TE ONTPLOOIEN.  

 DE STICHTING MEHORO DOET DIT DOOR ZICH IN TE ZETTEN 

VOOR HET LEGGEN VAN CONTACTEN TUSSEN MENSEN IN 

HONGARIJE, ROEMENIE EN ANDERE OOST-EUROPESE 

LANDEN EN, DOOR UITWISSELING VAN MENSEN EN STEUN 

AAN PROJECTEN OP BASIS VAN DIACONALE 

UITGANGSPUNTEN. ” 

 

 

Toelichting bij deze missie: 

 

De Stichting MeHoRo ontleent haar ontstaan aan contacten vanuit de 3 kerkelijke gemeenten 

in Meerkerk met diverse kerkelijke gemeenten in Hongarije en Roemenië. De Stichting 

MeHoRo heeft meerdere projecten opgezet die kenmerkend zijn voor de huidige organisatie. 

Deze projecten worden primair ondersteund door donatie van gebruikte kleding en 

gebruiksgoederen. Deze worden getransporteerd vanuit Meerkerk naar Hongarije en 

Roemenië. De inkomsten uit verkoop van deze goederen zijn voor de ondersteunde kerkelijke 

gemeente en worden voor minimaal 50% ingezet voor diaconale doeleinden. Naast materiële 
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steun zijn ook de contacten tussen de Meerkerkse gemeenten onderling en met de gemeenten 

in Hongarije en Roemenië een belangrijk onderdeel van het werk van de stichting. De 

Stichting MeHoRo ziet haar kracht vooral in de combinatie van onderlinge verbondenheid en 

materiële hulp. 

 

 

 

VISIE 

 

Het werk van de stichting heeft ons tot het inzicht gebracht, dat niet alleen projecten in 

Hongarije, Roemenië en andere Oost-Europese landen onze steun verdienen, maar dat het ook 

de moeite waard is om te werken aan de bewustwording in onze eigen gemeenten in 

Meerkerk.  

 

In de plaatsen waar we een project aangaan willen wij de gemeenten aldaar ondersteunen. 

Ondersteuning vindt primair plaats door middel van transport van goederen naar de projecten. 

De ontvangende gemeente is verantwoordelijk voor de verkoop van de goederen. Dit zorgt dat 

bijvoorbeeld kleding en huisraad toegankelijk wordt voor de allerarmsten, anderzijds worden 

afspraken gemaakt over de opbrengst van de goederen. Een deel van deze opbrengst mag 

besteed worden binnen de kerkelijke gemeente, een ander deel moet besteed worden aan 

diaconale doeleinden. Vanuit de projecten moet minimaal eens per jaar verantwoording 

worden afgelegd over de baten en besteding hiervan. 

 

 Het werk van de stichting zorgt ook voor contact en samenwerking tussen de verschillende 

gemeenten in Hongarije, Roemenië en andere Oost-Europese landen. Hierdoor wordt contact 

ondersteund met medemensen van een andere culturele achtergrond. 

We gaan ervanuit, dat mensen in Meerkerk en in de gemeenten in Hongarije, Roemenië en 

andere Oost-Europese lande wederzijds iets van elkaar kunnen leren. 

 

Tenslotte is het voor de Meerkerkse medewerkers van de stichting een grote stimulans dat de 

opbrengsten van hun activiteiten maximaal worden ingezet voor de projecten in Hongarije en 

Roemenië.  

 

Grondslag en doelstelling. 

 

Deze zijn vastgelegd in de oprichtingsakte van de Stichting en luiden als volgt: 

 
Grondslag 
Artikel 2 a 

Bij al haar handelen stelt de stichting de Heilige Schrift en de Belijdenis centraal zoals die 

vastgesteld in de drie Formulieren van Enigheid. 

 
Doel 

Artikel 2 b 
De stichting heeft ten doel: 
a. hulpverlening in de ruimste zin op basis van diaconale uitgangspunten aan projecten, 

instellingen, natuurlijke personen en kerkelijke gemeenten; 
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 

Afgeleid van de grondslag en de doelstelling heeft de Stichting MeHoRo het volgende 

werkterrein met elk eigen doelstellingen. 
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Op gebied van sociale activering:  

a. Het aanbieden van activiteiten om uit het sociale isolement te komen middels het 

stimuleren van economische activiteiten waardoor mensen hun capaciteiten (verder) 

kunnen ontwikkelen.  

b. De stichting transporteert goederen naar projecten in Hongarije, Roemenië en andere 

Oost-Europese landen, o.a. (maar niet beperkt tot) Roemenië, Hongarije en Oekraïne.  

c. Deze goederen, op dit moment voornamelijk bestaande uit kleding, meubels en overige 

gebruiksgoederen worden ingezameld door vrijwilligers van de Stichting, en in 

afwachting van een transport, tijdelijk opgeslagen in Meerkerk. Hierdoor wordt, naast 

de samenwerking van vrijwilligers van de drie deelnemende kerken, ook het hergebruik 

van goederen bevorderd.  

  
ONTWIKKELINGEN VAN DE STICHTING 

 

De stichting is in 2006 opgericht. Door de toegenomen activiteiten in de betreffende landen, 

maar ook door de wil om meer professioneel te werken, is de commissievorm met instemming 

van de deelnemende kerken omgezet naar een Stichtingsvorm. Hierdoor kunnen ook de 

risico’s beter worden afgedekt, maar biedt het ook de mogelijkheid om actiever aan 

fondsenwerving te doen, terwijl de continuïteit van de hulpverlening wordt gegarandeerd. Het 

bestuur is mede daarom ook verder uitgebreid naar 9 bestuursleden, 1 adviseur met daarnaast 

3 afgevaardigden waarvan 1 per deelnemende kerken.  

 

Er is een functiebeschrijving voor elke rol in het bestuur. 

 

DE BELEIDSLIJNEN OP LANGERE TERMIJN 

 

Jaarlijks stellen wij de vraag: ”Is hulp nog daadwerkelijk nodig?” Binnen de bestaande 

projecten zien we dat de predikant (van de projecten) alles organiseert. De vraag naar 

hulpgoederen wordt over het algemeen gesteld om nood binnen de eigen gemeente (lees: 

kerk) te ledigen. Belangrijk is om in de contacten ook te kijken of we in gesprek kunnen 

komen met andere gemeenteleden. (Ouderlingen of diakenen). Zonder direct een bestemming 

aan de goederen te geven streven we ernaar dat de opbrengst gedeeltelijk voor diaconale 

doeleinden worden gebruikt.  Vanaf 2013 hebben wij de diaconale bestemming 

nadrukkelijker onder de aandacht gebracht en dit blijft het doel voor de toekomst. We gaan uit 

van een bestemming van 50% voor eigen gemeente en 50% voor diaconale ondersteuning, al 

dan niet binnen eigen gemeente of elders in het dorp. 

 

Binnen onze huidige projecten wordt geïnformeerd naar mogelijkheden om nieuwe projecten 

te starten. Daarnaast is periodiek contact met Stichting Hulp Oost Europa welke nieuwe 

projecten kan aanreiken.  Als er voorstellen komen, worden deze beoordeeld binnen het 

bestuur. Als besloten wordt om een project te starten, is dit voor 36 maanden. Halverwege het 

3e jaar wordt het project geëvalueerd en wordt er besloten om maximaal 36 maanden te 

verlengen of het project af te sluiten.  

 

Een belangrijk punt is om de gedragenheid binnen de verschillende kerken te vergroten. 

Daarom is het belangrijk om bij elke reis 2 mensen mee te nemen die nog nooit (of langere 

tijd terug) de projecten hebben bezocht. Het blijkt namelijk dat bijna iedereen enthousiast 

terugkomt van een reis.  
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Ook is het belangrijk om te realiseren dat door de jarenlange ondersteuning een vorm van 

gemeentecontact is ontstaan. Uit de gesprekken blijkt dat dit zeer wordt gewaardeerd. Wel 

kunnen de gesprekken nog verder verdiept worden. Maar voor de verdieping is het 

noodzakelijk om ook aandacht voor elkaar te hebben en elkaar te leren kennen.  

 

Binnen het bestuur is het belangrijk om maatregelen te nemen om de continuïteit te 

waarborgen. Verjonging binnen het bestuur is daarvoor noodzakelijk, om deze reden gaan 

bestuursleden een termijn van 3 jaar aan welke na 3 jaar verlengd of opgezegd kan worden. 

Daarnaast zal het bestuur een afspiegeling moeten zijn van de samenstelling van de 

deelnemende kerken.  

 

   

 

HET BESTUUR 


