
Kort jaarverslag 2020 van Ecce-Homo Nederland 
 
Ondanks alle maatregelen en zorgen rondom het coronavirus mogen we terugzien op een 
mooi gezegend jaar. 
 
Transporten 
In 2020 mochten we 2 keer een transport versturen naar Roemenië. In totaal werd er 36 ton 
aan goederen verzonden naar Roemenië. Het vele voedsel en kleding werd uitgedeeld door 
onze sociaalwerkers in Roemenië. Maar ook andere materialen vonden hun weg naar 
Roemenië. 
Sponsor projecten 
De sponsorprojecten zoals basic live, basic-medical, cup of milk en happy meal mochten we 
ook dit jaar weer doen. Dankzij giften en donaties kunnen we deze projecten blijven doen. 
Het is voor velen een zegen dat er naar hen werd om gezien en dat ze kleding en voedsel 
mochten ontvangen. 
Voor 2021 hopen we ook weer voldoende financiële middelen te ontvangen om deze 
projecten te continueren.   
 
Uncesti Moldova (RO) 
Begin 2020 ontvingen we een Romney loods (13,5 x20) van Snoei. De plannen en 
tekeningen zijn definitief. In februari starten de voorbereidingen voor de bouw van deze 
loods. Begin augustus wordt er gestart met grondwerk. Eind augustus is de fundering klaar. 
De bedoeling was dat dit jaar de vloer gemaakt zou worden, vanwege coronamaatregelen 
kon dit niet door gaan. 
In november is een tweedehands heftruck gekocht. De heftruck wordt gebruikt voor de bouw 
van de loods en voor het lossen van transport en opslag. De heftruck kan worden 
aangeschaft uit de opbrengst van de pannenkoekendrive en wordt opgeknapt door Hans. 
 
Acties in 2020 
Er zijn verschillende activiteiten geweest in 2020 maar door de coronacrisis minder dan 
normaal.   
 
Fair in Dej Roemenie 
Door de corona crisis zijn er geen fairs geweest in Roemenië. 
 
Kledingbeurs ‘s-Gravendeel 
In het najaar was weer de kledingbeurs in ‘s-Gravendeel. De dames hebben er weer veel 
werk aan gehad. De verkoop mogen we weer een succes noemen. Het bracht €1050,- op, 
de opbrengst is weer geheel voor het werk van onze stichting. De verkoop vond plaats bij de 
fam. Vat op de boerderij waar we ook de kleding sorteren. 
 
Verkoping beenmode 
Eind september is er een verkoping van beenmode geweest. Door de aangescherpte 
maatregelen op dat moment kon er alleen besteld en opgehaald worden. Het bracht het 
mooie bedrag op van €352,80. 
 
Pannenkoeken restaurant ‘s-Gravendeel 
In november werd er een actie georganiseerd door de JV van O.G.G. in Ned. te ’s-
Gravendeel. Dit keer geen pannenkoeken restaurant maar een pannenkoekendrive.   
Naast pannenkoeken, was er ook fruit te koop en aardappeltwisters. Via Whatsapp werd de 
veiling georganiseerd. Alles was 100% gesponsord: de producten om de pannenkoeken te 
bakken, de aardappels, het fruit (groothandel uit Barendrecht) en de bloemen en 
plantstukken door de Snijbloem. Wat een trouwe achterban!! 



Doordat de bloemenveiling per WhatsApp ging waren er i.p.v. beperkingen juist 
mogelijkheden. Mensen uit Leerdam en Nederhemert konden nu ook meedoen.  
15 bloemstukken werden in vlot tempo geveild. En ook hier werden alle records verbroken 
met de opbrengst. De veiling heeft 5750,00 euro opgebracht.  De totale opbrengst van deze 
actie is €11.210,20. Geweldig wat de JV en leiding mochten doen.   
De opbrengst wordt deze keer opgedeeld voor twee projecten.  Eerste is het Basic live 
project in Dej district en het andere deel voor het Uncesti Moldova (RO) project. 
U ziet dat we terug mogen zien op een zeer bijzonder gezegend jaar 2020 ondanks de crisis.  
We hopen dat ook 2021 een gezegend jaar voor onze projecten maag zijn. 


