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INLEIDING 

 
Voor u ligt het strategisch beleidsplan van de stichting Roemeense Kinderhulp voor de 

periode 2014-2017. 

  

Het Strategisch beleidsplan geeft de hoofdlijnen van het bestuursbeleid en de strategische 

keuzes aan voor de komende vier jaar. Het gaat om een beschrijving op stichtingsniveau, die 

dient als kader voor alle activiteiten en te nemen investeringsbeslissingen.   

 

Het beleid is een logisch gevolg op de bereikte resultaten in de afgelopen vier jaar. In de 

achterliggende periode hebben wij ons vooral bezig gehouden met het uitvoeren van onze 

jaarlijkse ondersteuningsactiviteiten en het opzetten van ons Familiekindertehuis Tinkerbell. 

Slechts deels hebben wij ons gericht op een verzelfstandiging van onze partner Pro Sovata ten 

opzicht van de geldelijke ondersteuning, die noodzakelijkerwijs vanuit onze Stichting 

Roemeense kinderhulp moet worden gegeven.  

 

In de komende periode gaan wij het accent duidelijk verleggen naar dit aandachtsgebied. 

Omdat het een illusie is om te veronderstellen dat de ondersteuning, die wij  

tegenwoordig geven aan de families, de kinderen en Pro Sovata, niet meer noodzakelijk zou 

zijn. Want nog dagelijks wordt de Stichting geconfronteerd met de harde werkelijkheid in 

Roemenië: ondersteuning is en blijft voorlopig nog bitter noodzakelijk.  

Aan de andere kant is het zeer logisch dat door de economische ontwikkelingen, de opname 

van Roemenië in de Europese Unie en de verwachte afname van de interesse in Roemenië als 

ontwikkelingsland, de huidige inkomsten niet op peil blijven of zelfs zullen gaan afnemen in 

de nabije toekomst. 

Om continuïteit te garanderen voor alle Roemeense activiteiten is het noodzakelijk dat we 

voor de Roemeense families, kinderen en vooral ook voor onze partner Pro Sovata, de 

garantie kunnen gaan geven dat de hiervoor noodzakelijke financiering geregeld gaat worden.  

 

In dit plan geven wij naast de 'standaard activiteiten' aan wat de ambities van de organisatie 

zijn en hoe wij die waar willen maken. Dit plan staat uiteraard niet op zichzelf. Ook de 

plannen die Pro Sovata maakt voor hun ambitie en activiteiten is in nauw overleg met 

Stichting Roemeense Kinderhulp opgesteld en vullen elkaar aan. 

 

Wij zullen dit de komende jaren samen gaan doen onder de slogan  

‘Van Afhankelijkheid naar Zelfstandigheid!’. 

 

Edwin Mentink 

Voorzitter 

December 2013 
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ONZE AMBITIE 

 
“Van Afhankelijkheid naar Zelfstandigheid” 

 
In het begin van de jaren ‘90 zijn de Westerse landen vooral getroffen door de armoedige 

situaties in de Roemeense weeshuizen toen de eerste televisiebeelden daar vandaan de 

huiskamers overspoelde. Grootscheepse hulpacties en goederentransporten waren het gevolg 

hiervan. De werkelijkheid bleek in vele gevallen nog veel erger en omvangrijker dan gedacht. 

Niet alleen de weeshuizen kenden een schrijnende situatie, maar ook vele gezinnen leefden 

ver onder de armoedegrens. Er was gebrek aan alles, en door de grote chaos direct na de 

revolutieperiode kwam de interne (infra-)structuur maar uitermate langzaam op gang. 

Roemenië was volledig afhankelijk van wat het buitenland voor hen kon en wilde bieden. 

 

Zo stak ook de Stichting Roemeense Kinderhulp de helpende hand uit. In de beginperiode was 

de hulp met name beperkt en gericht op noodhulp: voedselpakketten, kleding, schoenen en 

hulpmiddelen voor scholen, kinderartspraktijken en hulpbehoevende families. Door in 

Nederland zomervakanties te organiseren voor kansarme Roemeense kinderen konden de 

armste kinderen eens genieten van een onbezorgde tijd. Maar ook ervaren dat met inspanning 

en moeite het ook anders kan worden in de toekomst.  

 

In de afgelopen jaren is Roemenië hard bezig aan zijn eigen toekomst te werken. Dit betekent 

echter helemaal niet dat Roemenië of de bevolking al geheel op eigen benen kan staan. De 

verbeteringen die vooral op macro-economisch niveau plaatsvinden, hebben slechts op lange 

termijn effecten voor het grootste deel van de bevolking. Schrijnende gevallen, families en 

bejaarden, die elke maand nog de eindjes aan elkaar moeten knopen en nauwelijks rond 

kunnen komen, zijn situaties die de Stichting Roemeense Kinderhulp nog dagelijks in 

Roemenië aantreft. Door de beginnende welvaart wordt de kloof tussen arm en rijk alleen nog 

maar groter en duidelijker. 

 

De Stichting Roemeense Kinderhulp is zich uitermate bewust van de huidige afhankelijkheid 

die de Roemeense zusterstichting Pro Sovata heeft met betrekking tot de constante 

sponsorbijdrage uit Nederland voor de lopende activiteiten. Mede gezien het feit dat het 

bestuur zijn verantwoordelijkheden hierop zeer serieus neemt, en de wetenschap dat een 

stagnatie in de sponsorbijdrage vanuit het Westen het onherroepelijke einde zou betekenen 

van de activiteiten in Roemenië, wil het bestuur naast alle hulpgeoriënteerde projecten ook 

Pro Sovata helpen om binnen afzienbare termijn in Roemenië voldoende eigen financiële 

middelen te creëren. Hiermee kan deze afhankelijkheid zoveel als mogelijk snel worden 

verminderd en worden omgezet naar een zelfstandigheid. 

 

Naast de activiteiten die de Stichting uitvoert op jaarlijkse basis, die gebaseerd zijn op de 

noodhulp en ondersteuningsprincipes, zoals het hulpgoederen transport, de ondersteuning van 

lokale initiatieven en de zomervakantie voor kansarme Roemeense kinderen, zal de stichting 

zich meer gaan toeleggen op activiteiten die het zelfstandig maken van de Roemeense 

activiteiten mogelijk gaat maken. 
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STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP 

 

De Stichting Roemeense Kinderhulp, een Nederlandse vrijwilligersorganisatie gevestigd in 

IJsselstein, heeft zich direct na de val van Ceaucescu in 1990 het lot van de Roemeense 

bevolking aangetrokken. Door verschillende activiteiten tracht zij een bijdrage te leveren om 

de bevolking en vooral de kinderen met diverse projecten te ondersteunen en te helpen. 

 

 

DOELSTELLING  

 

Het direct of indirect ondersteunen van kansarme kinderen in Roemenië. De activiteiten 

concentreren zich voornamelijk in en rond de plaats Sovata. 

Als Stichting hebben wij de volgende vaste jaarlijkse activiteiten die een bijdrage leveren aan 

onze doelstelling:  

 zomervakantie in Nederland bij gastgezinnen; 

 hulpgoederentransporten;  

 ontwikkeling en ondersteuning lokale ontwikkelingsprojecten; 

 activiteiten gericht op de totale bevolking van Sovata, de kinderen in het bijzonder; 

 exploitatie van een familiekindertehuis.  

 

 

DOELSTELLINGSACTIVITEITEN  

  

Zomervakantie voor Roemeense kansarme kinderen 

In de zomer van 1990 is de Stichting begonnen met kansarme Roemeense kinderen uit te 

nodigen in Nederland een (onbezorgde) zomervakantie door te brengen. In de afgelopen jaren 

is een nauwe band opgebouwd met het stadje Sovata in de provincie Transsylvanië. Voor 

rekening van de Stichting worden kinderen uit dit kleine stadje met een gesponsorde 

touringcar vanuit Nederland opgehaald voor drie weken vakantie in ons land. Gedurende hun 

verblijf worden zij liefdevol opgevangen, en ondergebracht bij gastfamilies in IJsselstein en 

omstreken.  

 

Hulpgoederentransporten in de kerstperiode 

Jaarlijks organiseert de Stichting Roemeense Kinderhulp kort voor de kerstperiode een 

hulpgoederentransport voor Roemeense gezinnen in Sovata. Nederlandse families stellen zelf 

pakketten samen, die door de Stichting naar Roemenië worden vervoerd en daar persoonlijk 

worden overhandigd aan de geadresseerde familie. Naast de hulpgoederenpakketten worden 

door de Nederlandse families ook voedselbonnen ter beschikking gesteld aan de Roemeense 

families. Door deze directe vorm van hulp, en het spontane contact tussen de families, doen 

steeds meer families in Nederland mee aan deze actie.  

Naast de pakketten voor families worden tijdens het transport ook hulpgoederen meegenomen 

voor onder andere de scholen (tafeltjes, schoolborden, schoolartikelen), kinderdagverblijven 

(bestek, speelgoed, muziekinstallatie) en de lokale kinderartsenpraktijk (medicijnen, 

gebruiksartikelen, instrumenten). 
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In 1990 is de Stichting begonnen kansarme Roemeense kinderen uit te nodigen naar Nederland voor een 

(onbezorgde) zomervakantie. Door deze actie hebben in de afgelopen 23 jaar meer dan 1.000 kinderen 

van zo’n onvergetelijke vakantie kunnen genieten.    
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Iedere kerstperiode organiseert de Stichting Roemeense Kinderhulp een hulpgoederentransport naar 

Sovata. De pakketten worden door Nederlandse families zelf samengesteld voor de gezinnen in 

Roemenië. Voor de organisatie, het transport en het leggen van de contacten tussen de Nederlandse en 

Roemeense families is de Stichting Roemeense Kinderhulp verantwoordelijk. In de afgelopen jaren is 

het aantal pakketten dat op deze wijze bij Roemeense gezinnen is afgeleverd gegroeid van 70 in 1993 

tot 1.994 pakketten en bijna 40.000 euro aan voedselbonnen in het afgelopen jaar. De pakketten 

vertegenwoordigen voor de Roemeense families niet alleen een economische,  maar vooral een 

symbolische en emotionele waarde. 

Iedere kerstperiode organiseert de Stichting Roemeense Kinderhulp een hulpgoederentransport naar 

Sovata. De pakketten worden door Nederlandse families zelf samengesteld voor de gezinnen in 

Roemenië. Voor de organisatie, het transport en het leggen van de contacten tussen de Nederlandse en 

Roemeense families is de Stichting Roemeense Kinderhulp verantwoordelijk. In de afgelopen jaren is 

het aantal pakketten dat op deze wijze bij Roemeense gezinnen is afgeleverd gegroeid van 70 in 1993 

tot1.994 pakketten en bijna € 40.000 aan voedselbonnen in het afgelopen jaar. De pakketten 

vertegenwoordigen voor de Roemeense families niet alleen een economische maar vooral ook een 

symbolische en emotionele waarde.  
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Ondersteuning lokale initiatieven en projecten 

Door de positieve uitstraling van de activiteiten worden via bedrijven en sponsors donaties 

verkregen om lokale projecten in Sovata te ondersteunen. Op jaarbasis kan hierdoor 

(financiële) ondersteuning gegeven worden aan onder andere de kinderartsenpraktijk, een 

kinderweeshuis, vier kinderdagverblijven en kindergroepsactiviteiten. De ondersteuning 

wordt op projectbasis gegeven, waarbij de uitvoering in handen is van Roemeense 

vrijwilligers. Zoveel mogelijk wordt bij de realisatie gebruik gemaakt van lokale aannemers 

en plaatselijk aangeschafte goederen.  

 

Familiekindertehuis Tinkerbell 

Het familiekindertehuis Tinkerbell is in het jaar 2000 gestart als project om voor kansarme - 

door hun ouders achtergelaten - kinderen een nieuwe familie te geven, waar vanuit de 

kinderen kunnen werken aan een eigen zelfstandige toekomst. Tinkerbell geeft daarbij de 

basisfaciliteiten die hiervoor nodig zijn: een liefdevolle familie, een gezamenlijk huis, fondsen 

voor de dagelijkse levensbehoefte en de verantwoordelijkheid om ieder kind een goede en 

passende opleiding te geven. Momenteel hebben 21 kinderen in Tinkerbell een nieuw thuis 

gevonden.  

 

Overige activiteiten  

Naast de bovengenoemde jaarlijkse activiteiten zal de Stichting in de periode 2014 tot en met 

2017 zich nog vooral bezighouden met de volgende activiteiten in het kader van de 

doelstelling: 

 het ondersteunen van eenmalige lokale initiatieven en ontwikkelingsprojecten; 

 het met goederen en financiële middelen ondersteunen van bezigheidsactiviteiten voor 

kinderen die in Roemenië worden georganiseerd door lokale vrijwilligers; 

 samenwerking met het gemeente bestuur en het lokale schoolbestuur voor het 

operationeel houden van het kinderdagverblijf met een volledig dag programma; 

 het periodiek bezoeken en met levensmiddelen en kleding ondersteunen van families 

die aan de rand van de samenleving leven; 

 het verstrekken van studiefinancieringen aan kinderen die niet over de benodigde 

financiële middelen beschikken om een studie te bekostigen; 

 incidentele noodhulp ondersteuningen aan kinderen en families. 

 

PRO SOVATA - ONZE LOKALE PARTNER  

 

Gezien het grote aantal activiteiten dat de Stichting in de loop van de jaren heeft opgezet in 

Roemenië is de noodzaak ontstaan om lokaal een goede en betrouwbare partner te hebben. 

Onder verantwoordelijkheid van de Stichting Roemeense Kinderhulp is hiervoor de 

zusterstichting naar Roemeens recht opgericht, Pro Sovata.   

In eerste instantie is Pro Sovata verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het 

Familiekindertehuis Tinkerbell, en draagt zij lokale initiatieven en projecten voor aan het 

bestuur van de Stichting Roemeense Kinderhulp. Over de projecten die worden gehonoreerd 

nemen zij de (budgettaire) bewaking en coördinatie hun rekening. 

Naast de ondersteuning en uitvoering van de lokale (bouw)projecten verzorgt Pro Sovata ook 

een groot aantal activiteiten voor kinderen en minder bedeelden. De activiteiten worden 

georganiseerd vanuit het activiteitencentrum van Pro Sovata dat gevestigd is in een school. 

Deze activiteiten omvatten een kinderdagverblijf, creativiteitsdagen, 

voorlichtingsbijeenkomsten, informatieavonden en een folkloristische dansschool. De 

activiteiten zijn allemaal gebaseerd op het non-profit principe.  
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SPECIALE ACTIVITEITEN 

 
25-jarig bestaan Stichting Roemeense kinderhulp 

Op 22 januari 2016 bestaat de Stichting Roemeense Kinderhulp officieel 25 jaar. Ondanks dat 

het niet de doelstelling van de Stichting is om voort te blijven bestaan, kan de Stichting een 

dergelijke gelegenheid niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het geeft tevens een uitgelezen 

kans om bij deze gelegenheid de aandacht nog eens extra te vestigen op Roemenië, en de 

directe nood die daar nog steeds bij veel families heerst. 

 

In aanloop naar deze datum zijn een aantal activiteiten gepland in het kader van deze 

feestelijke gebeurtenis: 

 25 jaar zomervakantie Roemeense Kinderen; 

 reünie in Sovata van alle gastouders en kinderen die in Nederland zijn geweest; 

 10 jaar Familiekindertehuis Tinkerbell; 

 Benefietconcert.  

 
 
  

Pro Sovata is de lokale zusterstichting van de Stichting Roemeense kinderhulp. Zij organiseert bovenal 

activiteiten voor kinderen, voert de begeleiding en controle uit van lokale projecten, geeft 

voorlichtingsbijeenkomsten, informatieavonden en een folkloristische dansschool. Voor het genereren van 

de nodige financiële ondersteuning organiseren zij ook regelmatig liefdadigheidsmarkten. 
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ACTIVITEITEN VANUIT ONZE AMBITIE 

 

De ambitie van de Stichting Roemeense Kinderhulp is het geven van een (financiële) 

onafhankelijkheid aan Pro Sovata ten opzicht van de Stichting Roemeense Kinderhulp. In het 

kader van deze ambitie zullen we vooral activiteiten uitvoeren die de (verdere) ontwikkeling 

en uitwerking van deze ambitie moeten gaan realiseren. Uiteraard zullen de reeds opgezette 

commerciële activiteiten ten bate van het genereren van inkomsten voor Pro Sovata als 

onderdeel van deze ambitie verder worden uitgebouwd. 

 

Salt Lake Travel 

Gebaseerd op de toeristische aantrekkingskracht van een warm zoutwatermeer in Sovata is in 

2006 een toeristenbureau opgezet voor de bemiddeling bij kamerverhuur, organisatie van 

conferenties en touroperatingactiviteiten. Daarnaast heeft Salt Lake Travel zich ook toegelegd 

op het uitgaande toerisme. Zowel in de zomer als in de winter heeft zij voor de meer 

welgestelde bevolking een groot aanbod van binnen- en buitenlandse reizen in de diverse 

prijsklassen.  

Doelstelling van Salt Lake Travel is om naast werkgelegenheid ook een constructieve 

bijdrage te leveren aan de financiële zelfstandigheid van Pro Sovata. In de bedrijfsstrategie 

van Salt Lake Travel is vastgelegd dat een deel van de winst ten goede komt aan Pro Sovata 

en haar activiteiten. Ondanks dat het wellicht ver voor zijn tijd is binnen Roemenië wordt 

hierover actief gecommuniceerd bij de commerciële uitingen van de organisatie, om 

potentiële klanten bewust te maken van deze maatschappelijke betrokkenheid.  

 

Subsidies en Sponsoring in Roemenië 

Vooral vanuit de EU worden binnen Roemenië op grote schaal subsidiemogelijkheden 

geboden voor het uitvoeren en ondersteunen van projecten. Hoewel de nadruk vooral ligt op 

de infrastructuur en de bouw van gebruiksfaciliteiten voor het algemene nut, ontstaan er 

langzamerhand ook mogelijkheden om voor kleinere lokale organisaties zoals Pro Sovata, 

hiervoor aanvragen in te dienen.  

De charitatieve markt in Roemenië is momenteel nog sterk in ontwikkeling. En kent slechts 

een beperkt aantal organisaties, waardoor Pro Sovata de nodige mogelijkheden krijgt om ook 

op deze markt zich verder te ontplooien.  

 

Kiosk 'BUS STOP' 

In 2011 is het busstation verschoven van een andere locatie in de gemeente Sovata tot pal 

voor onze Salt Lake Travel kantoor. Doordat veel bezoekers vroegen om een toilet en iets te 

drinken, is het idee ontstaan om naast het Salt Lake Travel-kantoor een kiosk met ook een 

openbaar toilet te bouwen. Het gebouw werd voltooid in de zomer van 2012.  

De Kiosk is nu één jaar volledig in bedrijf en het aantal bezoekers per dag is boven alle 

verwachtingen. We verwachten dat deze activiteit een belangrijke bijdrage zal gaan leveren 

aan de totale Stichting strategie om de benodigde fondsen meer en meer te verdienen in 

Roemenië zelf. In het aankomende seizoen zal nog een uitbreiding van het aanbod worden 

doorgevoerd, waardoor de opbrengst verwachtingen zullen toenemen. 
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Door een simpele maar doeltreffende renovatie 

van een klein buurtgebouw, kon een 

kinderartsenpraktijk in een buurtschap worden 

ingericht. Ouders met zieke kinderen hoeven nu 

geen 2 tot 3 uur meer te reizen om naar een 

dokter te gaan. Tevens is hierdoor nieuwe 

werkgelegenheid gecreëerd. 

De meeste projecten worden uitgevoerd door kleine lokale bedrijven. 

Een goed voorbeeld hiervan is de renovatie van een groot aantal 

houtkachels in diverse scholen en de aanleg van een centraal 

verwarmingssysteem in de grootste school van Sovata. 

 

De Stichting heeft in Sovata meerdere grotere bouwprojecten gerealiseerd. Samen met vrijwilligers ter plaatse 

worden de projecten uitgevoerd. Een van die projecten is de gymzaal van een lokale lagere school. Door 

financiering en ondersteuning van de Stichting is de gymzaal met douche- en omkleedgelegenheid in één jaar 

tijd gerealiseerd. De inventaris is geschonken door een Nederlandse school. 

 

In samenwerking met de gemeente Sovata en de 

Roemeense overheid is een kinderdagverblijf 

opgezet onder het Walldorf-principe. Interieur en 

een deel van de verbouwing zijn bekostigd door de 

Stichting Roemeense kinderhulp. Ook voorziet de 

Stichting in de benodigde jaarlijkse lesmaterialen. 

Het kinderdagverblijf biedt een goede opvang aan 

voor de gehele dag, zodat de ouders van de kinderen 

de gehele dag kunnen werken. 
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Het familiekindertehuis Tinkerbell is in het jaar 2000 gestart als project om voor kansarme, door hun 

ouders achtergelaten kinderen, een nieuwe familie te geven, waar vanuit de kinderen kunnen werken 

aan een eigen, zelfstandige toekomst. Tinkerbell geeft daarbij de basisfaciliteiten die hiervoor nodig 

zijn: een liefdevolle familie, een gezamenlijk huis, fondsen voor de dagelijkse levensbehoefte en de 

verantwoordelijkheid om ieder kind een goede en passende opleiding te geven.  

Momenteel hebben 21 kinderen in Tinkerbell een nieuw thuis gevonden.  

 

 

Naast de activiteiten rond het familiekindertehuis is Pro Sovata ook actief op andere gebieden. Zij 

ondersteunt in Sovata diverse activiteiten voor kinderen. Deels vanuit een vrijetijdsbesteding met 

vrijwilligers (baby-mamaclub / speel- en knutselclub) en deels in samenwerking met de gemeente 

Sovata (kinderdagverblijf / buitenschoolse activiteiten). Daarnaast voert Pro Sovata ook de 

administratie van de familieondersteuning en het studiefonds. 

 

Salt Lake Travel voorziet vooral gedurende het 

zomerseizoen in een groeiende behoefte vraag en 

aanbod van accommodaties nader tot elkaar te 

brengen. Gecombineerd met de noodzakelijk 

ondersteunende faciliteiten is daarmee een goede basis 

ontstaan voor de exploitatie. Daarnaast is een 

groeiende belangstelling waarneembaar voor het 

uitgaande toerisme. Door samenwerking met 

touroperators wordt dit aanbod en het omzetaandeel 

hiervan per jaar steeds groter. Salt Lake Travel is een 

goed voorbeeld van de wijze waarop een commerciële 

activiteit een structurele bijdrage kan gaan leveren aan 

de zelfstandigheid van Pro Sovata. 
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Tweedehands winkel 

In 2010 is een tweedehands winkel in Tirgu Mures opgezet in samenwerking met een oud-

medewerker van Pro Sovata. De stad Sovata werd als te klein beschouwd om voldoende 

klanten voor deze activiteit te kunnen benaderen. Daarom is deze activiteit gestart in de 

dichtstbijzijnde grotere stad. Gedeeltelijk worden de goederen verzameld in Nederland en 

gratis van onze sponsors ontvangen. Op deze wijze levert de omzet van de winkel een 

bijdrage aan de financiële inkomsten van de Stichting in Roemenië. 

 

Tinkerbell’s Place 

Sovata heeft als toeristische trekpleister slechts beperkte, eenzijdige mogelijkheden voor  

vermaak. Ook voor de lokale bevolking die in de omgeving van Sovata wonen, is slechts een 

zeer beperkt aanbod voor vermaak zeker als het voor kinderen betreft.  

De Stichting heeft een aantal projecten in ontwikkeling die zich op deze vraag willen richten 

om daarmee een verdere invulling te kunnen geven aan de commerciële zelfstandigheid van 

de lokale Stichting Pro Sovata. 

Het Tinkerbell’s Place project bestaat uit een aantal samenhangende onderdelen: 

 een grote speeltuin met attractieve speeltoestellen; 

 een midgetgolfbaan; 

 een groot terras voor de zomermaanden; 

 een themarestaurant voor de wintermaanden; 

 een kinderrestaurant voor feestgelegenheden; 

 overnachtingsfaciliteiten. 

Tinkerbell’s place verkeert nog in een eerste ontwikkelingsstadium en wordt in de 

aankomende periode nader uitgewerkt. 

  

Bij het familiekindertehuis Tinkerbell is nog een groot stuk land beschikbaar, dat gebruikt kan worden voor 

de realisatie van Tinkerbell’s Place. Dit stuk beschikt over eigen toegangsmogelijkheden, waardoor het 

kindertehuis geen last hoeft te hebben van de nieuwe activiteiten die op het grondstuk worden uitgevoerd. 
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STRUCTUUR VAN DE STICHTINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Roemenië is een zusterstichting naar Roemeens recht opgericht, die eigenaar en beheerder 

is van het Familiekindertehuis. Het bestuur van deze Stichting bestaat voor 40 procent uit het 

bestuur van de Nederlandse Stichting en voor 60 procent uit lokale medewerkers. Onder wie 

een kinderarts, twee leraren, de operationeel manager van Tinkerbell en een lokale 

overheidsvertegenwoordiger. De projectverantwoordelijkheid wordt gedragen door de 

Stichting in Nederland. De voorzitter van de Nederlandse Stichting is tevens voorzitter van de 

Roemeense Stichting. 

 

Het dagelijks bestuur wordt zowel in Nederland als Roemenië gevormd door leden vanuit het 

algemeen bestuur. Binnen de Roemeense Stichting bestaat het dagelijkse bestuur alleen uit 

Roemeense leden. Dit bestuur heeft in eerste lijn ook de dagelijkse leiding over het 

familiekindertehuis.  

In Nederland wordt gebruik gemaakt van actieleiders die de activiteiten voorzitten en 

verantwoordelijk zijn voor de uitvoering hiervan.  

 

Zowel alle bestuursleden van beide stichtingen als ook alle commissieleden zijn vrijwilligers 

zonder enige betaling. De directie van het kindertehuis, de families en het ondersteunende 

personeel in Roemenië zijn in dienst van de Roemeense Stichting Pro Sovata. 
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HET BESTUUR VAN DE STICHTING 

 
De bestuurssamenstelling van de Stichting ziet  er als volgt uit:  

Dagelijks bestuur 
Voorzitter - Edwin Mentink 

Secretaris - Gerry Dekker 

Penningmeester - Piet Jonker 

 

Algemeen bestuur 
Gerry Dekker 

Piet Jonker 

Karin Mentink 

Edwin Mentink 

 

Actieleiders, medewerkers en werkgroepen 
Het grote aantal activiteiten van de Stichting brengt met zich mee dat er steeds meer 

werkgroepen worden gevormd. Gelukkig kan de Stichting hierbij rekenen op een vaste groep 

van medewerkers, die (deel)taken of zelfs gehele acties ondersteunen en/of aansturen.  

 

De volgende personen zijn betrokken bij deze werkgroepen: 

Organisatie braderie en jaarmarkten - Jack Bootsma/ Wim Gamelkoorn  

Ledenadministratie programma - Henk de Groot  

Beheerders opslag en technische installaties - Peter Hogendonk / Henk van der Vliet 

Bazar en rommelmarkt - Cor Knijff 

Redactie Nieuwsmagazine / Tinkerbell’s Post - Marjan Scherrenberg / Buffy Perier 

Organisatie collectes - Thea Bosch, Joke de Wit en Jaap Valk  

Loterij - Thea Bosch 

Webmaster www.roemeensekinderhulp.nl - Jaap Valk 

Kindervakantie  - Petra de Vos 

Perscoördinator  - Keesjan Steverink 

Coördinatie De Lier - Nico Kolenbrander 

Coördinatie Waddinxveen - Engbert Borg  & Koos Carlie 

 
 

HET COMITÉ VAN AANBEVELING 

 

Met gepaste trots en dankbaarheid voor hun deelname, steun en het in ons gestelde 

vertrouwen, stellen wij u voor aan de leden van het comité die onze stichting en het 

familiekindertehuis project van harte bij u aanbevelen:  

De heer drs. P.C. van den Brink, Burgemeester van de gemeente IJsselstein 

De heer mr. drs. Th.E.M. Wijte, oud-burgemeester van de gemeente IJsselstein 

De heer F. Peter, burgemeester van de gemeente Sovata 

De heer E. Mátyás, oud-burgemeester van de gemeente Sovata 

Mevrouw P.A.C. Terberg, vertegenwoordiger van de Terberg Groep IJsselstein 

De heer W. Pompe, directeur Schilte BV 

De heer J. Reinerie, Bestuurslid Nationaal Woon Waarde instituut (NWWI) 

De heer drs. P.A.W.A. Renardel De Lavalette, kinderarts, IJsselstein 

De heer prof. Dr. R. Hoksbergen, bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht 

 

http://www.roemeensekinderhulp.nl/
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BESTURINGSFILOSOFIE  
 

Algemeen 
Het bestuur stuurt op hoofdlijnen, is toezichthoudend en beleidsbepalend. Waar noodzakelijk, 

maakt een of alle bestuurders ook deel uit van de werkgroepen.  

Verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. 

De actieleiders van de werkgroepen zijn in hoge mate zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit 

van zijn/haar werk. Het bestuur van de Stichting heeft zelfsturing hoog in het vaandel staan, 

waarbij de werkgroep als team verantwoordelijk is voor het collectieve resultaat. 
 

Taakverdeling bestuur 
Naast de formele taken vanuit de bestuursfunctie wordt binnen het bestuur getracht zoveel als 

mogelijk de taken binnen de werkgroepen te verdelen, zodat de werklast gelijkmatig wordt 

verdeeld. Vanuit de historie liggen nog veel operationele taken bij de voorzitter. Door het 

inzetten en betrekken van meer actieleiders is hierin de afgelopen periode een beter evenwicht 

ontstaan. In de aankomende periode zal dit nog verder moeten worden uitgebreid. 

Om zeker te stellen dat de activiteiten en verplichtingen van Pro Sovata in lijn liggen met de 

belangen en wensen van het bestuur van Stichting Roemeense Kinderhulp is de voorzitter 

momenteel nog de spil naar de partner Pro Sovata. In het algemene bestuur van Pro Sovata 

vertegenwoordigt hij de Stichting in het bestuur op strategisch niveau en vervult hij tevens de 

rol als formele werkgever. 

 

Monitoren en evaluaties 
Bij alle activiteiten en binnen alle werkgroepen wordt als beleidscyclus het plan-do-check-act 

principe gevolgd:  

 vaststellen van het beleid en de doelen (plan);  

 zorgdragen voor de uitvoering (do);  

 periodiek toetsen van de voortgang en eindresultaat (check);  

 borgen van bereikte resultaten en het nemen van verbetermaatregelen (act). 
 

Een organisatie van vrijwilligers  
Beloningsbeleid 

Vrijwilligers nemen binnen de stichting een uiterst belangrijke plaats in. Een van de 

kenmerken van Stichting Roemeense Kinderhulp is dat alle werkzaamheden worden verricht 

door vrijwilligers. Zowel de bestuursleden als ook alle commissieleden en medewerkers zijn 

vrijwilligers zonder enige vorm van betaling voor hun inspanningen. 
 

Vrijwilligersbeleid 

Binnen de organisatie zijn daarom veel vrijwilligers actief. Het aantal wisselt, echter 

gemiddeld ligt dit tussen de 100 tot 150 actieve vrijwilligers per jaar. De duur en de mate van 

hun inzet zijn vaak heel verschillend en mede afhankelijk van de activiteiten en de werkgroep 

waarin wordt deelgenomen.  

Binnen het bestuur bestond het gevoel dat met betrekking tot vrijwilligers teveel aan toeval en 

aan goede intenties werd overgelaten. Van een consistent vrijwilligersbeleid was tot op heden 

eigenlijk nog geen sprake. De toename van de activiteiten, de daarmee gemoeide geldomzet 

en het aantal vrijwilligers heeft ertoe geleid dat de behoefte is toegenomen om een goede visie 

op het vrijwilligerswerk binnen de organisatie te ontwikkelen. Binnen de organisatie moet dit 

vrijwilligersbeleid de basis gaan vormen voor het te voeren beleid. Een van de speerpunten in 

dit beleid moet gaan worden dat het belangrijk is dat vrijwilligers het doel kennen en het 

onderschrijven en/of uitdragen terwijl zij deelnemen aan de activiteiten.  
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Cultuur van de organisatie  
Stichting Roemeense Kinderhulp is een organisatie waarbij getracht wordt om iedereen zoveel 

mogelijk plezier te laten beleven aan de inspanningen die geleverd wordt voor de 

gezamenlijke doelstelling. Wij zoeken vooral de dialoog op alle niveaus. Daar waar het werk 

wordt uitgevoerd, is er de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de inhoud en de manier 

waarop er wordt gewerkt.  
 

 

Verantwoording en rekenschap  
Het bestuur heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om op een efficiënte, effectieve 

wijze om te gaan met de gedoneerde middelen, en om toe te zien op een juiste en correcte 

besteding en toekomstgerichte activiteiten te ontplooien, die in de lijn liggen van de 

doelstellingen van de Stichting. Deze verantwoordelijkheden neemt het bestuur uiterst serieus, 

die terugkomen in de nagestreefde transparantie op alle niveaus. 
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FONDSENWERVING 

 

Voor de financiering van alle activiteiten is de Stichting volledig aangewezen op giften en 

donaties. De belangrijkste categorieën binnen de fondswerving zijn de donateurs: 

De vaste basis wordt gevormd door donateurs die een vast bedrag per maand of jaar geven. 

De donateurs bevinden zich voor namelijk in Nederland. Al hebben de eerste donateurs in 

Roemenië zich ook al verbonden aan de Stichting. 

 

 Giften  

Een belangrijk deel van de giften komen binnen naar aanleiding van persoonlijke 

mailings aan Nederlandse families en bedrijven die hebben aangegeven dat zij 

interesse hebben in de activiteiten van de Stichting. 

De overige giften komen voort uit eenmalige gebeurtenissen. Zoals bedrijven die 

jubileren, verjaardagen, scholen die een actie houden, et cetera. 

 

 Sponsors 

Veel goederen en benodigdheden worden verkregen door schenkingen in natura. 

 

 Derde fondsen 

Veelal worden op basis van geselecteerde projecten in Roemenië fondsen in 

Nederland betrokken om de financiering hiervan (deels) voor hun rekening te nemen. 

Deze ondersteuning vanuit deze fondsen zijn vrijwel altijd gericht op eenmalige 

projecten en/of toekenningen. 

 

 Erfenissen en legaten  

Sporadisch wordt de Stichting als (deel) begunstigde aangewezen in een erfenis of 

ontvangt zij legaten.  

 

 Rente opbrengsten 

De Stichting maakt geen gebruik van beleggingsmogelijkheden, vanwege het risico 

dat daaraan vastzit. Al het niet gebruikte vermogen is op een dusdanige wijze 

vastgezet dat dit vrij opneembaar is, en (maar echter) wel een bescheiden rente 

bijdrage geeft.  

 

 Huis-aan-Huis Collecte 

Jaarlijks organiseren de gemeenten IJsselstein, Benschop en Lopik een huis-aan-huis 

collecte. 

 

 Eigen fondsenwerving 

De vrijwilligers van de Stichting organiseren een groot aantal activiteiten om fondsen 

te werven. De activiteiten die voor het merendeel in IJsselstein en omgeving jaarlijks 

op de agenda staan zijn: 

- Fancy Fair / Rommelmarkt 

- Braderie  

- Kerstmarkten 

- Loterij 

- Bingo 
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Als ondersteuning voor de fondsenwerving wordt uitgebreid gebruik gemaakt van alle 

beschikbare middelen die de aandacht kan vestigen op onze activiteiten en doelstellingen.  

De middelen die hiervoor worden ingezet: 

 website; 

 jaarlijks nieuwsmagazine 

 thema nieuwsbrieven over onze aanstaande activiteiten; 

 een kerstspecial over alle familiekindertehuis activiteiten; 

 directe email berichten;  

 ondersteuning van activiteiten en oproepen via Facebook en Twitter.  

 

Om deze grote hoeveelheid aan communicatie kanalen in goede banen te leiden wordt 

jaarlijks een communicatie beleid opgesteld, dat ondersteund wordt door een werkgroep 

waarin een redactie en schrijvers zitting hebben.  

 

 

VERMOGENSBEHEER 

 

Beheer van het vermogen 
De Stichting maakt alleen gebruik van beleggingsmogelijkheden waarbij zij geen enkel risico 

loopt en de gelden zonder kosten direct vrij opneembaar zijn. 

Het dagelijks bestuur beheert het totale vermogen, waarbij de penningmeester en de voorzitter 

beide toegang en inzicht hebben op alle financiële transacties; bij grotere transacties is 

volgens de statuten een voltallig bestuursbesluit noodzakelijk. 

 

Besteding van het vermogen 
Het vermogen van de Stichting wordt met uitzondering van de wervingskosten en de 

uitvoeringskosten van de eigen organisatie, 100 procent besteed aan de doelstellingen van de 

Stichting. Het totaal van wervingskosten en uitvoeringskosten komt gemiddeld neer op 3 

procent van de totale baten die jaarlijks worden verkregen.  

 

Baten die verkregen zijn met een speciaal doel, en die niet direct in het jaar van ontvangst 

worden besteed, worden als ‘geoormerkte’ voorzieningen opgenomen in het vermogen.  

Vanuit een erfenis is een deel van het vermogen toegekend aan een aantal kinderen in 

Roemenië. De besteding hiervan is op basis van het testament bepaald, waarbij de Stichting 

als bewindvoerder moet toezien op de naleving hierop. 

 

De besteding van het vermogen is een taak en verantwoordelijkheid van het bestuur van de 

Stichting. In het jaarlijkse financiële overzicht geeft zij hiervan een verantwoording naar alle 

donateurs, sponsors en geïnteresseerden. Door publicatie van het jaarverslag in het 

Nieuwsmagazine, dat iedereen persoonlijk krijgt toegestuurd. Maar is ook te zien op de 

website van de Stichting. 

 

Met uitzondering van de jaarlijkse activiteiten die in principe zelf bekostigend moeten zijn, 

worden beslissingen inzake bestedingen aan voorgedragen en/of in eigen beheer uitgevoerde 

projecten, in gezamenlijkheid genomen binnen het bestuur van de Stichting. 

 


