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Inleiding 
Het jaar 2018 was voor de stichting een bijzonder jaar. Bijzonder omdat de stichting 20 jaar geleden 
werd opgericht. In februari zijn we daarom met het bestuur en partners afgereisd naar Cuba om dit 
te vieren. In het Interkerkelijk Centrum werd een speciale bijeenkomst  gehouden. Er werden 



getuigenissen gegeven door diverse broeders en zusters over het werk van de stichting in de 
afgelopen 20 jaar. Bovenal was er de dankbaarheid aan God dat Hij dit mogelijk heeft gemaakt. Het is 
bijzonder dat de stichting nog steeds door mag gaan met de ondersteuning van onze broeders en 
zusters op Cuba bij het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus. 
 
Het werk op Cuba is niet eenvoudig, maar “Jehova Jireh”. Hetgeen betekent: De Heere zal voor zien 
(Genesis 22:14). Dat hebben we ook zo mogen ervaren in de afgelopen 20 jaar. 
 
In 2018 was er een forse uitbreiding van het aantal vrouwengroepen. Het project neemt steeds meer 
toe in omvang en in professionaliteit. Nog iets om Hem heel dankbaar voor te zijn.  
 
Bestuurlijke aangelegenheden 
Het bestuur vergaderde vijf keer in 2018. En wel op 2 februari, 20 april, 15 juni, 14 september en23 
november.  De vergaderingen werden gehouden in een wegrestaurant te Barneveld. 
 
De vacature voor een nieuw bestuurslid is in 2018 ingevuld. Tine van Toor is toegetreden tot het 
bestuur als algemeen bestuurslid.   
 
 
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. In 2018 zijn de reizen gemaakt 
in februari en eind september. 
De reis in februari stond in het teken van het 20-jarig bestaan van de stichting. De reizen worden 
in zijn geheel door de deelnemers zelf bekostigd. 

 
b. Projecten 

1. Ondersteuning kerken. 
- Kerk van Los Pinos. 

Ook dit jaar is er een financiële bijdrage gegeven. 
In San Pedro is er een nieuw huis gekocht waar de zendelinge nu in woont en waar 
de vrouwengroep samenkomt. 

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

- Huiskerk Ronel, Casilda.  
De verbouwing van de huiskerk is al een eind afgerond. Er is nog een bijdrage 
gegeven voor de aanbouw en realisatie van toiletten. 

- Iglesia Evangelica Complete, huiskerk van Fermin.  
Hiervoor is het stuk grond naast de woning aan gekocht.  Ook is geld gegeven voor 
de opbouw van de kerk, na de orkaan.  

 
2. Hulp voor Serafin Roza.  

Serafin Roza is een man met een dwarslaesie. Deze heeft 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 tijdens Iedere reis bij 



Serafin op bezoek te gaan Serafin maakt sieraden - zoals kettingen en armbanden - voor 
de verkoop op de toeristenmarkten, zodat hij deels in zijn levensonderhoud kan 
voorzien. De laatste keren hebben we kettingen en armbanden van hem gekocht om in 
Nederland te verkopen of als relatiegeschenk te geven.  
 

3. Fonds voor Melba. 
Melba is een gehandicapte vrouw van middelbare leeftijd die tijdens iedere reis door Ron 
wordt bezocht. Zij woont bij haar moeder en nichtje. Haar enige contact met de 
buitenwereld is via de voordeur die altijd 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. Het 
gezin wordt maandelijks geholpen met levensmiddelen vanuit de kerk. Voor Melba is in 
2016 een fonds opgericht, zodat zij financieel ondersteund kan worden waar dit nodig is. 

 
4. Actie fietsplan. 

Voor deze actie komen regelmatig nog gelden binnen. Deze actie is omgezet in een 
project, zodat we voorgangers blijvend kunnen helpen aan een fiets. 
 

5. Hulp getroffenen orkaan Irma. 
In september 2017 werd de noordkust van Cuba getroffen door de orkaan Irma. In 2018 
zijn hiervoor ook nog giften binnengekomen Dit is bestemd voor de her(nieuw)bouw van 
een huiskerk in Esmeralda. Vanuit Cubamigos is hiervoor in september een aanvullende 
gift gegeven. De herbouw verloopt langzaam in verband met het moeilijk verkrijgen van 
materialen. 
 

6. De verkoop 2e handsgoederen via marktplaats door Ron verliep ook in 2018 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 
marktplaatsadvertenties 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 inzetten 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 dat gesponsord wordt is gelijk gebleven. Eind 2018 worden 70 
voorgangers/zendelingen gesponsord via de SDOK. 28 voorgangers/zendelingen krijgen 
hun sponsorbedrag via Cubamigos.  Van deze 28 zijn er 10 zonder sponsor. Dit is er één 
meer dan aan het begin van het jaar. Het sponsorgeld voor de voorgangers/zendelingen 
zonder sponsor komt uit de algemene gelden van Cubamigos.  Evenals het 
sponsorbedrag voor een groep van zendelingen uit één gemeente, waarvoor op dit 
moment geen sponsor is. 
 

8. Kerstactie 
De kerstactie van 2018 was bestemd voor  muziekinstrumenten. 
De besteding hiervan gebeurd in 2019.  Er was eind december een bedrag van € 450 
binnengekomen . 
 

9. Vrouwengroepen Ministerio las mujers Dorcas. 
In 2018 vond er een forse uitbreiding plaats bij de vrouwengroepen. Er werden regels 
opgesteld om het project professioneler en gestroomlijnder te maken. Zo moeten de 
vrouwen eerst een cursus volgen om de handwerktechnieken onder de knie te krijgen.  



Er worden hierdoor mooiere spullen gemaakt die beter verkoopbaar zijn.  De 
handwerken die zij maken worden verkocht voor of op de toeristenmarkt. Vanuit 
Nederland nemen wij zo nodig ook spullen voor hen mee. Bijvoorbeeld: haaknaalden, 
tornmesjes etc. 
Het is bijzonder om te zien hoe de vrouwen opbloeien door dit project. Ze handwerken 
met elkaar, maar ook wordt er omgezien naar anderen. Van de opbrengst worden ook 
gezamenlijk verjaardagen gevierd en gaat men op ziekenbezoek.  
Tijdens de reis in September is er de vraag gesteld aan de vrouwen: wie bedenkt het logo 
voor de vrouwengroep? Degene die het mooiste logo bedenkt krijgt een prijs.  
Dit logo wordt dan in Nederland op labels gedrukt en meegenomen naar Cuba, zodat het 
in de gemaakte spullen kan worden genaaid. 
 

 
Samenwerking 
Het sponsorprogramma loopt voor het grootste gedeelte via onze zusterorganisatie Stichting 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 de sociale media en de website  zijn acties en nieuwsberichten onder de aandacht gebracht. In 
2018 zijn er 2 nieuwsbrieven uitgegeven. In mei en in november. In de nieuwsbrieven staan de 
verslagen van de reizen die naar Cuba worden gemaakt, de activiteiten die er geweest zijn en de 
gebeds- en dankpunten. Er zijn door de bestuursleden diverse presentaties gegeven. 
 
Op de website is een link geplaatst de vintage winkel van Ron in Deventer: 
http://vintage.cubamigos.nl/ 
 
 
Nieuwe Europese Privacy wetgeving per 25 mei 2018. 
In het kader van deze nieuwe wet moet genoteerd worden wat de stichting met gegevens van 
relaties doet en waar deze gegevens zijn opgeslagen. 
Er is een privacy statement gemaakt en deze is op de website gezet. Hierin staat aangegeven   hoe 
wij omgaan met de persoonsgegevens waarover wij beschikken. 
 
Financiën 
Een uitgebreid overzicht van de baten en lasten in 2018 is te vinden op onze website onder “Over 
Ons-Stichting-ANBI informatie”. 
 
Tenslotte 
Voor het jaar 2019 staan er weer allerlei plannen op het programma. De stichting wil meer terug 
naar de oorsprong: ondersteuning van jonge zendelingen/voorgangers die een gemeente willen 
stichten.  
Ondanks dat er in de media gezegd wordt dat Cuba steeds vrijer wordt en dat het beter zal gaan, 
blijft ondersteuning heel hard nodig. 
 
We gaan ook dit jaar weer vol vertrouwen in met de woorden van onze missie: 
2 Corinthiërs 5:14 ‘Want de liefde van Christus dringt ons.’ 


