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De stichting ‘Vrienden van Izvor’ bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die zich 

inzetten voor de Roemeense stichting Fundatia Izvor. Binnen deze stichting verlenen 

Elles van der Beek en Erica Hijkoop humanitaire hulp in Roemenië in de vorm van 

kleinschalige projecten. 

Onze basis is te vinden in Wezep en Hattemerbroek, waar Elles is opgegroeid. De huidige 

stichting Vrienden van Izvor ondersteunt de activiteiten van Elles en Erica al meer dan 25 

jaar. De stichting heeft een eigen website www.vriendenvanizvor.nl. 

Op onze site worden berichten geplaatst zoals activiteiten en nieuwsbrieven. Ook zijn 

links te vinden naar zusterorganisaties die zich inzetten voor Fundatia Izvor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vriendenvanizvor.nl/


Beleid en activiteiten Stichting Vrienden van Izvor 

De stichting Vrienden van Izvor ondersteunt de Roemeense stichting Fundatia Izvor.  

Dit doen we door het organiseren van activiteiten zoals: 

• een (jaarlijkse) ontmoetingsavond waarin aan sponsoren en belangstellenden 

verteld wordt over het werk van Elles en Erica;  

• een kraam op de Schapenmarkt in Oldebroek waar we met o.a. spelletjes en 

verloting zoveel mogelijk geld binnen proberen te halen;  

• een aantal creatieve workshops vlak voor Kerst; 

• verzending en in ontvangst nemen van hulpgoederen, sorteren en distributie; 

• een transport met (medische) hulpgoederen vanuit Nederland naar Roemenië in 

het voorjaar. Indien wenselijk meerdere keren;  

• een wandeling;  

• een paasbrodenactie;  

• een inzamelingsactie voor oude metalen op de 2e zaterdag van maart;  

Jaarlijks reist een groep vrijwilligers voor een aantal klusweken af naar Elles en Erica. Zij 

verzorgen het onderhoud van de kinderboerderij en eventuele (ver-)bouw van  

(on-)roerend goed.  

 

Projecten Fundatia Izvor 

De stichting Fundatia Izvor heeft in de loop der jaren een aantal projecten opgestart, 

zoals : 

• opvang zorgboerderij Bärnova (1994); 

• opvang van verlaten kinderen/tieners Iasi (2001). Toen deze jongeren in 2016 de 

18-jarige leeftijd hebben bereikt is dit project gestopt;  

• tafeltje-dek-je – dagelijks 30 maaltijden (2004);  

• kinderboerderij De Ark van Noach Bärnova (2006);  

• zorgcentrum Acasä Tomesti (2014). 

In 2020-2021 wordt/is een nieuw gebouwd pand hiervoor geschikt gemaakt; 

• hospice Alinare Micä – De Kleine Troost (2010). Deze draagt zorg voor terminaal 

zieke mensen waarbij in de professionele keuken maaltijden worden bereid voor 

het tafeltje-dekje project;  

De hospice is door Fundatia Izvor in 2016 aangekocht. De aankoop is voor 1/3 

gefinancierd door onze stichting, voor 1/3 door de zusterorganisatie stichting 

Zorgnet Roemenië in Gouda en voor 1/3 door de st. Fundatia Izvor zelf.   

• familietehuis Curcubeu Bärnova. Dit betekent ‘De Regenboog’ (2019).   

Deze projecten worden praktisch en financieel mogelijk gemaakt door de inzet van veel 

vrijwilligers, kerken, diaconieën en de steun van een trouwe groep donateurs alsmede  

samenwerking en ondersteuning van de stichting drinkwater Roemenië Nunspeet.  

 

Beleidsvoornemen 

De stichting Vrienden van Izvor streeft ernaar om in de toekomst goed lopende 

activiteiten te continueren, nieuwe activiteiten te ontwikkelen en minder goed lopende 

activiteiten af te bouwen. Verder streven wij ernaar om 2x per jaar een nieuwsbrief uit te 

geven. Als stichting gaan wij contractuele verplichtingen aan om de continuïteit van de 

stichting Fundatia Izvor te kunnen waarborgen.  

 

Beheer 

Het vermogen van onze stichting varieert ieder jaar. Wij streven ernaar om ieder jaar 

voldoende in kas te hebben om onvoorziene kosten op te kunnen vangen. Via een link op 

de site is het financieel verslag van het voorgaande jaar te raadplegen.  



 

Beloning 

Zowel het bestuur als de vrijwilligers worden op geen enkele wijze beloond voor hun 

inzet. Alle werkzaamheden gebeuren op vrijwillige basis. Jaarlijks wordt het jaarverslag 

van de penningmeester beoordeeld door 2 onafhankelijke personen. We streven ernaar 

telkens één van deze personen te wisselen om zodoende de objectiviteit te waarborgen. 

 

 

 

Bestuur 

Op de website vindt u informatie over de samenstelling van het bestuur.  

 

ANBI 

De stichting Vrienden van Izvor heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende 

Instelling). Ons fiscaal nummer is 813714187. Het KVK-nummer is 08128514.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit beleidsplan van de Stichting ‘Vrienden van Izvor’ is vastgesteld en  

goedgekeurd op de bestuursvergadering van 1 september 2020.  

 

 


