
 

 

Jaarverslag 2021 

 
Inleiding 
In 2021 hebben we op afstand contact gehouden met onze broeders en zusters op Cuba. Door de 
corona was het ook dit jaar niet mogelijk om naar Cuba te reizen. Gelukkig konden we hulp bieden 
door pakketten met medicijnen en andere goederen te sturen en door gelden over te maken. Zo 
hebben we geleerd dat God andere deuren opende om hulp te bieden. Hij heeft immers alles in Zijn 
hand. 
 
 
Bestuurlijke aangelegenheden 
Het bestuur vergaderde 6 keer in 2020. En wel op 14 januari, 18 maart, 27 mei, 2 september en 6 
oktober. Deze vergaderingen vonden online plaats. 
 
In 2021 is Annette Kastelein toegetreden als algemeen bestuurslid, zodat het bestuur weer voltallig 
is. 
 
 
Activiteiten/Reizen 
De activiteiten bleven ook in 2021 beperkt tot hulp op afstand en konden we vanwege de 
reisbeperkingen door corona Cuba niet bezoeken om de coördinatoren te ontmoeten en (nieuwe) 
projecten te bezoeken. Wel werden we via de sociale media kanalen op de hoogte gehouden van de 
projecten en was er contact met de coördinatoren en andere broeders en zusters op Cuba.  
 
 
Projecten 

1. Ondersteuning huiskerken. 

• Er is geld overgemaakt voor reparatie en een nieuwe motor van de oude maar 
onmisbare Lada van voorganger Hernan in Trinidad. Met deze auto legt Hernan als 
regioleider bezoeken af bij kerken in zijn regio en hij gebruikt de auto voor het halen en 
rondbrengen van hulpgoederen.   

• Ook is er geld overgemaakt voor de aanschaf van een driewieler (met laadbak) voor 
voorganger Ramiro.  

 
 



2. Hulp aan gezinnen, ouderen en hulpbehoevenden. 
- Ook in 2021 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 ter 
ondersteuning van de allerarmsten in de gemeente.  

- Voedselpakketten en noodhulp 
Meerdere keren dit jaar is er geld overgemaakt naar de coördinatoren op Cuba. Met 
deze financiële hulp  konden zij vlees, rijst, fruit en andere basisproducten kopen. 
Hiervan werden voedselpakketten gemaakt en vervolgens uitgedeeld. Door de 
coronapandemie en torenhoge prijzen is de nood erg hoog en de hulp werd dan ook 
zeer welkom ontvangen. 

- Dozen van hoop 
Op Cuba is een schreeuwend tekort aan onder andere medicijnen. De apotheken zĳn 
leeg en zelfs ‘gewone’ pijnstillers zijn er niet te koop. Hoewel de portokosten behoorlijk 
hoog zijn, zijn we afgelopen zomer begonnen om pakketten met vooral medicijnen naar 
Cuba te sturen. De dozen worden met veel enthousiasme ontvangen en worden gezien 
als een geschenk uit de hemel. 

 
3. Het 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. 
Eind 2021 worden er 13 voorgangers/zendelingen en hun gezinnen, alsmede een groep 
van 6 zendelingen ondersteund vanuit het sponsorfonds. Daarnaast worden er nog 25 
voorgangers/zendelingen individueel door sponsoren ondersteund, veelal vanuit  het 
'oude' voorgangersproject. 

 
4. Kerstactie 

De kerstactie had dit jaar als doel: medicijnpakketten.  Er is op Cuba een groot te kort 
 aan pijnstillende medicijnen, zoals paracetamol en ibuprofen.  Voor  
10 euro kan er een medicijnenpakket worden gedoneerd. In 2021  
zijn ca. 170 pakketten gedoneerd. 
 

5. Vrouwengroepen Ministerio las mujeres Dorcas 
Via Sociale media en Whatsapp wordt er contact gehouden met de vrouwengroepen in 
Cuba. Ook zijn er diverse materialen per post opgestuurd, zodat zij door konden gaan 
met het maken van spullen om te verkopen. De gemaakte producten worden nu 
hoofdzakelijk verkocht aan de lokale bevolking, omdat er bijna geen toeristen waren. 
 

 
Samenwerking 
Van de SDOK is in 2020 financiële steun ontvangen voor de Voorgangersconferentie in Trinidad.  
Tijdens deze conferentie worden voorgangers en zendelingen toegerust en getraind. Deze 



voorgangersconferentie kon in 2021 weer niet doorgaan door de corona epidemie. Het is nu de 
bedoeling dat deze in 2021 plaatsvindt. 
 
 
PR en voorlichting 
Via de sociale media en de website  zijn acties en nieuwsberichten onder de aandacht gebracht. In 
2021 zijn er 2 nieuwsbrieven uitgegeven, in maart en in december. In de nieuwsbrieven staan 
gewoonlijk de verslagen van de reizen die naar Cuba worden gemaakt, de activiteiten die er geweest 
zijn en de gebeds- en dankpunten. Doordat er geen reizen geweest zijn, werd het nieuws van de 
projecten vermeld  n.a.v. de berichten die vanuit Cuba ontvingen van onze coördinatoren.  
Ook is er een speciale nieuwsbrief uitgegeven in augustus. In deze nieuwsbrief : “De noodkreet uit 
Cuba“ is de ernstige situatie op Cuba onder aandacht gebracht met het verzoek om gebed voor de 
Cubanen. Steeds kregen we dezelfde boodschap door dat het aantal dodelijke slachtoffers sterk 
toenam door de pandemie. Daarbij kwam dat de ziekenhuizen vol lagen, er geen behandeling voor 
de zieken mogelijk was, het ontbrak aan zuurstof en er geen medicijnen of pijnstillers waren. 
 
 
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 2021 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, het versturen van pakketten en door onze gebeden. 
We horen dat de kerk op Cuba zich ontfermt over de mensen die getroffen zijn door het coronavirus 
en door het wegblijven van de toeristen. Dit doen zij door het geven van de medicijnen en het delen 
van het weinige voedsel. Dit geeft een mooie getuigenis. God gaat door met Zijn werk op Cuba.  
 
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.’ 


