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Inleiding 
 
Het jaar 2017 is het jaar van de orkaan Irma die een spoor van vernieling achterliet in Cuba. Maar 
2017 is ook het jaar waarin een start werd gemaakt met het oprichten van vrouwengroepen. 
Bijzonder om te zien hoe crea�ef de vrouwen op Cuba zijn. Met heel weinig middelen maken ze de 
mooiste producten om te verkopen. Er komt weer een glimlach op hun gezichten. Ze krijgen meer 
zelfvertrouwen en eigenwaarde. Ze voelen de betrokkenheid vanuit Nederland. We bidden dat God 
het werk van de s�ch�ng wil blijven zegenen, ook in 2018. 
 
 
Bestuurlijke aangelegenheden 
 
Het bestuur vergaderde 4 keer in 2017. En wel op 15 februari, 16 mei, 5 september en 8 december. 
De vergaderingen werden gehouden bij de bestuursleden thuis of op loca�e in een wegrestaurant.  
 
Eind 2017 was de vacature voor een nieuw bestuurslid nog niet ingevuld.  
 
 
Activiteiten 
 

a. Reizen 
Twee keer per jaar vindt er een reis naar Cuba plaats. Tijdens deze reis worden de sponsorgelden 
overhandigd en diverse voorgangers en projecten bezocht. Ook worden er koffers vol 
hulpgoederen, brieven, medicijnen en presentjes meegenomen. 
Eind maart is Ron Omvlee alleen op Cuba geweest en in september hee� Ron de reis met 
Annelies Deij en Tine van Toor gemaakt. 
De reizen worden geheel door de deelnemers zelf bekos�gd. 

 
b. Projecten 

1. Ondersteuning kerken. 
- Opbouw huisgemeente zendeling Geovanis Mendoza. 

Er is een bedrag van € 1050 gegeven voor het opbouw van de huiskerk. Door de 
orkaan Ma�hew is zijn huis en huiskerk verloren gegaan. Er is een nieuw houten huis 
van dit geld gebouwd. 

- Huis Caracusey. 
De bouw van het huis van voorganger Leonel in Caracusey is voor ons als s�ch�ng dit 
jaar afgerond. De voorganger hee� het huis in 2017 in gebruik genomen.  

- Kerk van Los Pinos. 
Ook dit jaar is er een financiële bijdrage gegeven. 

- Kerk Asambleas de Dios 
Er is een financiële bijdrage gegeven ter ondersteuning van de zendelingen van de 
kerk van voorganger Jorge.  

 
2. Hulp voor Serafin Roza.  

Serafin Roza is een man met een dwarslaesie. Deze hee� hij ruim 15 jaar geleden 
opgelopen bij een ongeval.  Sindsdien krijgt hij geen medische- en financiële hulp van de 
staat. Hij wordt verzorgd door zijn hoogbejaarde moeder en een zus. Tijdens een bezoek 
van ons een aantal jaren geleden is besloten om financiële hulp te bieden, zodat de 
familie een wasmachine kon aanschaffen voor het wassen van katoenen luiers. Door de 



slechte medische verzorging had hij ook dringend verzorgings- en verbandmiddelen nodig 
voor het verzorgen van doorligwonden. We proberen om �jdens Iedere reis bij Serafin op 
bezoek te gaan. De laatste keren hebben we sieraden zoals ke�ngen en armbanden,  bij 
hem gekocht. Deze worden door Serafin gemaakt en verkocht, zodat hij zich in zijn 
levensonderhoud kan voorzien. 
 

3. Fonds voor Melba. 
Melba is een gehandicapte vrouw van middelbare lee�ijd die �jdens iedere reis door Ron 
wordt bezocht. Zij woont bij haar moeder en nichtje. Haar enige contact met de 
buitenwereld is via de voordeur die al�jd op een kiertje staat, zodat zij de mensen in het 
trapportaal van de flat ziet lopen. Zij is één keer met Ron mee geweest naar de kerk. Dit 
kan alleen met de auto. Daarom hee� de s�ch�ng een fonds opgericht, zodat de kosten 
hiervoor gedekt zijn. Ook wordt het gezin maandelijks geholpen met levensmiddelen 
vanuit de kerk. 
 

4. Ac�e fietsplan. 
Voor deze ac�e komen regelma�g nog gelden binnen. Deze ac�e is omgezet in een 
project, zodat we voorgangers blijvend kunnen helpen aan een fiets. 
 

5. Hulp getroffenen orkaan Irma. 
In september werd de noordkust van Cuba getroffen door de orkaan Irma. Na een oproep 
in onze nieuwsbrief en op de sociale media is er ruim 6.000 euro aan gi�en voor hulp 
binnengekomen. Ook zijn er hulpgoederen meegegeven vanuit Nederland. 
 

6. De  verkoop 2 e  handsgoederen  via marktplaats door Ron verliep ook in 2017 weer 
voorspoedig.  De gehele winst kwam ten goede aan het zendingswerk op Cuba. 
Er is op de website een speciale link gemaakt, zodat bezoekers door kunnen klikken naar 
marktplaatsadverten�es van Ron:  Vintage.cubamigos.nl 
 

7. Sponsorproject.   
Voor 17,50 euro per maand kan er een voorganger/zendeling worden gesponsord. 
Hierdoor kunnen de voorgangers/zendelingen zich volledig inze�en voor hun gemeente 
en hoeven zij niet voor hun eigen levensonderhoud te zorgen. Van dit geld wordt ook 
vaak gedeeld in de eigen gemeente.  Tijdens de zendingsreizen naar Cuba wordt het 
sponsorgeld overhandigd aan de coördinatoren.  
Het aantal zendelingen die een sponsor hebben is dit jaar nagenoeg gelijk gebleven aan 
vorig jaar. Dit jaar zijn er 9 voorgangers/zendelingen zonder sponsor.  Er is een kleine 
verschuiving van het aantal voorgangers/zendelingen die gesponsord worden via de SDOK 
naar Cubamigos. Totaal zijn er 72 sponsors via de SDOK en 26 sponsors via Cubamigos. 
Ook wordt er een groep zendelingen gesponsord via Cubamigos. Op dit moment hebben 
hee� deze groep geen sponsor.  
 

8. Kerstac�e 
De kerstac�e van 2017 was bestemd voor voorganger Lionel. Hij hee� naast de huiskerk 
een grond wat hij wil gaan verbouwen om zo in het levensonderhoud te kunnen voorzien. 
Hij krijgt van de s�ch�ng hiervoor een microkrediet. 
Het doel van de kerstac�e was afgedrukt op een A5 papier en deze is naar alle sponsors 
verzonden. Op 31 december was ruim 700 euro van het beoogde 800 euro 
binnengekomen.  
 

9. Vrouwengroepen. 



De Kerstac�e 2016 hee� het mooie bedrag opgebracht van 1000 euro. Deze ac�e was 
bestemd voor de vrouwengroep in La Vigia. Zij hebben een krediet gekregen om spullen 
aan te schaffen. 
Er zijn in 2017 meerdere vrouwengroepen opgericht. Dit onder de naam “Ministerio les 
Mujeres Dorcas”. De groepen worden aangestuurd door een zendelinge of door de 
voorganger en zijn vrouw. De vrouwengroepen komen één keer per week bijeen om  
spullen te maken en deze dan te verkopen. Het doel van de vrouwengroepen is:  

● Het zelfvertrouwen van de vrouwen te bevorderen. 
● De vrouwen te s�muleren om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. 

En of om bij te dragen aan het levensonderhoud van hun gezin. 
● Doormiddel van deze bijeenkomsten te evangeliseren.  

 
10. Fonds Hulp ondersteuning nieuwe voorgangers/zendeling 

Er wordt een fonds opgericht ter ondersteuning van nieuwe voorgangers en of 
zendelingen. Het is de bedoeling dat nieuwe voorgangers/zendelingen twee jaar 
financieel geholpen worden en daarna door hun gemeente/kerk worden onderhouden.  
 

 
Samenwerking 
 
Het sponsorprogramma loopt voor het grootste gedeelte via onze zusterorganisa�e S�ch�ng De 
Ondergrondse Kerk. Een keer per jaar wordt er een bezoek gebracht aan het kantoor van de SDOK. De 
lopende zaken worden dan besproken. Er is een goede samenwerking. 
 
 
PR en voorlichting 
 
Via Facebook en de website werd onder de aandacht gebracht dat er nog zendelingen/voorgangers te 
sponsoren zijn.  
In 2017 zijn er 2 nieuwsbrieven uitgegeven. In juni en in oktober. In de nieuwsbrieven staan de 
verslagen van de reizen die naar Cuba worden gemaakt, de ac�viteiten die er geweest zijn en de 
gebeds- en dankpunten. 
 
Er is contact geweest met een journalist. Deze hee� voor ons een document geschreven om 
Cubamigos meer in de media te krijgen. Deze journalist hee� ook contact opgenomen met diverse 
media.  Naar aanleiding hiervan is er een stuk geschreven in De Stentor over de vintagewinkel van 
Ron in Deventer. 
 
Er zijn nieuwe folders en visitekaartjes gemaakt.  
 
Op de website is een link geplaatst de vintage winkel van Ron in Deventer: 
h�p://vintage.cubamigos.nl/ 
 
 
Financiën 
 
Een uitgebreid overzicht van de baten en lasten in 2017 is te vinden op onze website onder “Over 
Ons-S�ch�ng-ANBI informa�e”. 
 
 
Tenslotte 



 
Wij gaan het nieuwe jaar wederom vol vertrouwen in met de woorden van onze visie: 
 

2 Corinthiërs 5:14 ‘Want de liefde van Christus dringt ons.’ 


