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Inleiding 
2020 is een veel bewogen jaar geweest. Door de corona crisis was en is het niet mogelijk om naar 
Cuba te reizen. Terwijl alle voorbereidingen voor de reis van begin april waren getroffen, kregen we 
bericht dat de vlucht werd geannuleerd. Alles ging op slot. We hoopten dat de reis in 
september/oktober wel door kon gaan, maar helaas. Inmiddels zijn we al ruim anderhalf jaar niet in 
Cuba geweest. Met pijn in ons hart denken we aan alle broeders en zusters die het zo moeilijk 
hebben. De berichten die we via de sociale media ontvangen vertellen van tekorten aan voedsel, 
brandstof en medicijnen. Gelukkig is het mogelijk om geld over te maken, zodat we ze toch nog 
kunnen helpen. We weten dat God machtig is en dat Hij zorgt, vooral nu.  
 
Bestuurlijke aangelegenheden 
Het bestuur vergaderde 3 keer in 2020. En wel op 7 februari, 20 mei en 12 november.  De 
vergadering op 7 februari vond plaats in het wegrestaurant De Goudrenet te Barneveld.  De andere 
twee vergaderingen vonden online plaats. 
 
 
Activiteiten/Reizen 
Twee keer per jaar vindt er een reis naar Cuba plaats. Tijdens deze reis worden de sponsorgelden 
overhandigd en diverse voorgangers en (nieuwe) projecten bezocht die zo mogelijk ook worden 
ondersteund. Ook worden er koffers vol hulpgoederen, brieven, medicijnen en presentjes 
meegenomen. In 2020 zijn er geen reizen gemaakt. Dit vanwege de corona crisis. 
 
 
Projecten 
 

1. Ondersteuning huiskerken. 
 

Voorganger Ronel in Cassilda heeft in 2020 € 600 ontvangen voor het verder afbouwen 
van zijn huiskerk.  

 
 

2. Hulp aan gezinnen, ouderen en hulpbehoevenden. 
 

- Ook in 2020 is er geld gegeven ter ondersteuning van de gezinnen, ouderen en 
hulpbehoevende die dit ook altijd ontvingen tijdens onze reizen. Dit is nu per bank 
overgemaakt naar de coördinatoren, die ervoor gezorgd hebben dat het geld op de 
juiste bestemming terecht kwam.  

- Twee keer is er dit jaar een bedrag aan de coördinatoren overgemaakt er ondersteuning 
van de allerarmsten in de gemeente.  
 

 
3. Het nieuwe voorgangersproject. 

Voor de evangelie verkondiging op Cuba is het van belang dat de 
voorgangers/zendelingen ondersteund worden, zodat zij zich in kunnen zetten in de 
dienst van de Heer. Zij ontvangen een maandelijkse bijdrage van € 17.50 per maand als 
basis voor hun levensonderhoud voor een periode van 2 tot 4 jaar. Na die periode wordt 
verwacht dat ze zelf een gemeente hebben gesticht die in staat is de 
voorganger/zendeling te onderhouden. De ondersteuning vindt niet één op één plaats 
tussen de sponsor en de voorganger/zendeling (zoals voorheen), maar via een 
sponsorfonds. De te ondersteunen voorgangers/zendelingen worden voorgedragen door 
onze plaatselijke coördinatoren. 



Op dit moment worden 18 voorgangers/zendelingen ondersteund. Daarnaast worden er 
nog 27 voorgangers/zendelingen individueel door sponsoren ondersteund, veelal vanuit  
het 'oude' voorgangersproject. 
 
 

4. Kerstactie 
De kerstactie had dit jaar als doel: voedselpakketten. Doordat het voedsel schaars was en  
kerstpakketten ooit zijn ontstaan om aan de armen met Kerst voedsel uit te delen. Voor  
10 euro is er een voedselpakket gemaakt die aan de allerarmsten zijn gegeven. In 2020  
zijn er bijna 600 pakketten gedoneerd. 
 
 

5. Vrouwengroepen Ministerio las mujers Dorcas 
Kookworkshop Trinidad 
Yensi is een kookworkshop gestart om zo de vrouwen uit Trinidad en San Pedro te leren 
hoe ze brood en andere gerechten kunnen bakken ook zonder gebruik van een oven. In 
de winkels zijn veel levensmiddelen niet meer te koop, maar de ingrediënten nog wel. 
Wij ondersteunen dit project voor 500 euro.  
 
San Pedro 
Via FB komen regelmatig berichten binnen over de vrouwengroep in San Pedro. Zij 
vervaardigen nog spullen, maar doen dit nu voor de hulp aan de lokale bevolking. 
 

 
 

 
Samenwerking 
In 2020 is de samenwerking ontstaan met de familie Kastelein uit Bodegraven.  
Zij gaan al 7 jaar naar Cuba ter ondersteuning van diverse gezinnen en kerkjes. 
Gezamenlijk hebben we ons ingezet voor de voedselpakketten actie. 
 
Van de SDOK is financiële steun ontvangen voor de Voorgangersconferentie in Trinidad.  Tijdens deze 
conferentie worden voorgangers en zendelingen toegerust en getraind. Deze voorgangersconferentie 
staat gepland in maart en oktober 2021. 
 
 
PR en voorlichting 
Via de sociale media en de website  zijn acties en nieuwsberichten onder de aandacht gebracht. In 
2020 zijn er 2 nieuwsbrieven uitgegeven, in mei en in december. 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 dit jaar geen presentaties gegeven vanwege de corona epidemie.  
 
 
Fondswerving 
De donaties voor het werk van de stichting komen grotendeels van een groep trouwe donateurs. 
Daarnaast worden opbrengsten van collecten in diensten e.d. bestemd voor het werk van de 
stichting.  
Een andere belangrijke bron van inkomsten is de verkoop van 2e handsgoederen via Marktplaats. De 
gehele winst komt ten goede van het zendingswerk op Cuba.  
 
 



Financiën 
Een uitgebreid overzicht van de baten en lasten in 2020 is te vinden op onze website onder “Over 
Ons-Stichting-ANBI informatie”. 
 
 
Tenslotte 
Ondanks het moeilijke jaar dat achter ons ligt, hebben we veel kunnen betekenen voor onze 
broeders en zusters in Cuba door financiële hulp en door onze gebeden. 
 
Daarom gaan we ook 2021 in vol vertrouwen met de woorden van onze missie: 
 

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


