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1. INLEIDING 

 

In december 2013 is Stichting Romario opgericht en zijn we begonnen met onze activiteiten. 

 

Omdat Stichting Romario transparant wil werken, zullen we jaarlijks een jaarplan opstellen. Voor u 

ligt het plan voor 2017. Hierin vindt u per doel een omschrijving van de beginsituatie, het doel dat 

we willen bereiken, de actiepunten en de benodigde middelen. Ten slotte wordt beschreven hoe de 

voortgang wordt bewaakt en met wie er wordt geëvalueerd. 

 

Het jaarplan is een dynamisch document. Doordat er in de loop van het jaar een of meer projecten 

bij kunnen komen of kunnen afvallen, kan het bestuur beslissen om de doelen in het jaarplan aan te 

passen en/of nieuwe doelen toe te voegen. 

 

Voor de duidelijkheid geven we hieronder eerst een korte beschrijving van personen die in het 

jaarplan genoemd worden. 

 

We weten ons afhankelijk van Gods zegen op ons werk en willen in de afhankelijkheid ook in 2017 

samen een verschil maken voor mensen in Suriname vanuit naastenliefde. 

 

Mirjam van Herwijnen 

Voorzitter Stichting Romario 

Maart 2017 

 

 

Mirjam van Herwijnen  Voorzitter Stichting Romario 

Thirza Fissering   Secretaris Stichting Romario 

Karin Duijst   Penningmeester Stichting Romario 

Lob Makandra Organisatie in Suriname waar Stichting Romario mee samenwerkt om 

haar doelen te verwezenlijken 

Jennifer van Braam  Contactpersoon Lob Makandra 

Vrijwilligers   Mensen die als vrijwilliger bij de Stichting betrokken zijn 
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2. MISSIE, VISIE 

 
Missie 
Stichting Romario stelt zich ten doel om vanuit naastenliefde en een Bijbels perspectief, waarde toe 
te voegen aan menselijke levens. De Stichting wil mensen een nieuwe kans bieden en de liefde van 
Jezus te laten zien. De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het verbeteren van de 
leefomstandigheden van mensen. Dit kan zijn in Nederland, maar ook daarbuiten. De Stichting wil 
zorg en hulp mogelijk maken wanneer mensen daar zelf niet toe in staat zijn. Bijvoorbeeld door 
gebrek aan financiële middelen, gebrek aan inzicht in mogelijkheden en/ of wanneer de overheid 
niet voorziet in de hulp die nodig is, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
 
Visie 
Stichting Romario is een christelijke stichting met de Bijbel als inspiratiebron. Op die manier willen 
we in navolging van Jezus Christus meebouwen aan de groei van  gerechtigheid, vrede en liefde in 
deze wereld. 
Stichting Romario wil mensen dichter bij elkaar brengen door noden en behoeften van individuele 
personen en groepen onder de aandacht te brengen van mensen die hen willen ondersteunen. 
Vrijwilligers kunnen hun talenten inzetten door hier een bijdrage aan te leveren. 
Stichting Romario doet dit vanuit een respectvolle, betrokken en enthousiaste houding. 
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Doelstelling 1: ontwikkelen thuisbegeleiding van mensen met een beperking en hun netwerk 
 

Tijdens de missie van Mirjam in Suriname in 2016 heeft zij een onderzoek gedaan naar de zorg voor 

mensen met een beperking  in Suriname. Zij heeft 10 personen met een beperking en hun netwerk 

begeleid. Daarnaast heeft zij verschillende organisaties bezocht die iets doen op het gebied van 

ondersteuning van mensen met een beperking. 

Een van de conclusies uit dat onderzoek is dat er een zeer beperkte groep mensen met een 

beperking gebruik maakt van de dienstverlening in Suriname. De oorzaken hiervoor zijn 

verschillend, te denken valt aan  geen doorverwijzing door een arts of paramedische dienst, 

beperkte financiële middelen, onwetendheid, beperkte aanbod in Suriname van dienstverlening. 

Het gevolg is dat de kwaliteit van leven zwak tot sterk daalt. Dat kan zijn op lichamelijk gebied 

maar ook op sociaal, emotioneel of verstandelijk gebied. 

Voor deze doelgroep willen we ondersteuning aanbieden in de vorm van thuisbegeleiding. 

 

Doelen 

 

1. Stichting Romario wordt bekender in Suriname en maakt gebruik van de mogelijkheden die 

er in Suriname zijn om te werken aan de projecten. 

a) Stichting Romario is ingeschreven in Suriname als officiële stichting. 

b) Er is een bankrekening voor Stichting Romario in Suriname. 

c) Stichting Romario werft fondsen in Suriname. 

d) Stichting Romario profileert zich om het netwerk aan contacten uit te breiden (o.a. 

contact met ministerie van sociale zaken). 

e) Werken aan beeldvorming van mensen met een beperking in de maatschappij. 

2. Begeleiding van mensen met een beperking en het ondersteunen van hun netwerk. 

a) Continueren van de ondersteuning. 

b) Door netwerken in contact komen met nieuwe mensen. 

3. Het team wordt uitgebreid met vrijwilligers. 

a) Stagiaires en vrijwilligers uit Suriname zoeken en inzetten bij het werk. 

b) Stagiaires en vrijwilligers uit Nederland zoeken en inzetten bij het werk. 

4. De werkwijze om mensen met een beperking en hun netwerk te ondersteunen verder 

ontwikkelen. 

a) Organiseren van ontmoetingsbijeenkomsten. 

b) Ontwikkelen van methodisch werken in de thuisbegeleiding (netwerkondersteuning, 

participatief proces, informatiepunt, thuisbegeleiding). 

c) Informatievoorziening door professionals beter benutten.* 
d) Sociale kaart van de ondersteuning van mensen met een beperking in Suriname. 

 
*Informatievoorziening door professionals beter benutten 
-Mensen stimuleren om bij een bezoek aan een arts informatie op te schrijven die de arts geeft. 

Eventueel een hulpmiddel ontwikkelen die daarbij zou kunnen helpen. 

-Mensen leren om in gesprek met de arts informatie te herhalen en door te vragen als dingen 

onduidelijk zijn. 

-Ouders stimuleren zelf informatie op te zoeken op bijvoorbeeld internet of in een bibliotheek. 

-Onderzoeken wat een loketfunctie kan doen op het gebied van informatie verstrekken. 

Bijvoorbeeld door met een folderrek met informatie over veel voorkomende aandoeningen, 

organisaties in Suriname in een hele simpele vorm. Een informatiegesprek aanbieden waarbij 

informatie op internet opgezocht kan worden of gevraagd kan worden aan deskundigen. 
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Benodigde middelen 

 

 Euro 

Vervoerskosten 300,00 

Hulpmiddelen voor thuisbegeleiding 1500,00 

Exploitatiekosten 250,00 

Kantoorkosten zoals kopiëren 150,00 

Organisatie ontmoetingsavonden 500,00 

Totaal 2700,00 
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Doelstelling 2: inzamelingsacties 
 

Stichting Romario verzamelt (zomer)kleding, speelgoed, boeken, bijbels en verzorgingsmateriaal. 

Een aantal keer per jaar sturen we deze spullen naar Suriname zodat deze spullen verdeeld kunnen 

worden onder mensen die dit nodig hebben en onvoldoende middelen hebben om dit zelf aan te 

schaffen. Hierin werken we samen met verschillende stichtingen. 

 

Doel: Spullen inzamelen om minder bedeelde mensen te helpen. 

 

Benodigde middelen 

 

 Euro 

Aanschaf dozen, verzendkosten en 
inklaringskosten 

2000,00 

Totaal 2000,00 
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Doelstelling 3: ontwikkelen gebruik van buurthuis/bibliotheek Lob Makandra 
 
Stichting Romario heeft in 2014 bijgedragen aan het opzetten van een bibliotheek in Suriname. Deze 
blijven wij ondersteunen. Dit jaar willen we bijdragen aan de mogelijkheid om mensen in het 
buurthuis gebruik te laten maken van een computers met internet, bijvoorbeeld voor het maken van 
huiswerk. De computers gaan we proberen te laten sponsoren en moeten dan vervoerd worden. 
Mogelijk zijn er nog wat andere spullen nodig. 
 

Doel: 

-Het buurthuis van Lob Makandra heeft 5 computers met internet. 

-De bibliothecaresse krijgt een vergoeding voor haar werk. 

 

Benodigde middelen 

 

 Euro 

Investeringskosten materialen voor het 
buurthuis zoals computers 

250,00 

Transportkosten 100,00 

Vergoeding bibliothecaresse 300,00 

Totaal 650,00 
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3. VOORTGANG BEWAKEN EN EVALUATIE 

 

De voortgang van de projecten in Suriname wordt bewaakt door Mirjam die werkt in Suriname. Zij 

brengt minimaal een keer per kwartaal verslag uit aan het bestuur. 

De bestuursvergaderingen zijn minimaal een keer per kwartaal. Dan worden de doelen geëvalueerd 

en de stand van zaken besproken. 


