
Al deze aandacht heeft ertoe geleid 
dat er nieuwe donateurs en giften zijn 
binnengekomen, waardoor vanuit 
financieel oogpunt het jaar zeer positief 
kan worden afgesloten. Het belangrijkste 
is wel het feit dat Roemenië weer vol 
in de aandacht heeft gestaan en de 
doelen die de Stichting nastreeft op meer 
ondersteuning kunnen rekenen. Voor het 
bestuur van de Stichting en de speciale 
commissies heeft dit jaar gezorgd voor 
veel nieuwe inspiratie die in de komende 
jaren zeker nog zal doorwerken.

Wat betreft de vaste acties zoals het 
hulpgoederentransport, de kindervakantie 
en het Tinkerbell familiekindertehuis, 
kijken we uiteraard ook weer met veel 
plezier terug. Zeker door het speciale 
tintje van ons jubileum zijn deze acties 
zonder uitzondering weer zeer succesvol 
verlopen en hebben we de resultaten 
bereikt die wij ons ten doel hadden 
gesteld. Grote dank zijn wij zeker 
verschuldigd aan alle vrijwilligers en 
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commissieleden die dit allemaal mogelijk 
hebben gemaakt. Zonder hun inspiratie, 
enthousiasme en ondersteuning was dit 
zeker niet mogelijk geweest. Het bestuur 
is dan ook zeer verheugd dat de groep 
enthousiaste vrijwilligers elk jaar weer 
groter wordt en ervoor zorgt dat door de 
vele handen de last voor iedereen weer 
wat minder is geworden. Een hartelijk 
dank vanuit het bestuur voor de geleverde 
inzet en het niet aflatende vertrouwen in 
onze Stichting, is dan ook meer dan op 
zijn plaats. 

Acties en projecten
Kindervakantie
In 2015 was het de 25e keer dat kinde- 
ren via de Stichting Roemeense Kinder- 
hulp voor een zomervakantie in Nederland  
zijn geweest. Tijdens de zomervakantie, 
die van 5 juli tot en met 25 juli is gehouden, 
hebben wij weer een onvergetelijke 
vakantie kunnen geven aan veertig kans- 
arme Roemeense kinderen met hun twee  
begeleiders. Helaas zijn wij er het 

afgelopen jaar niet in geslaagd om het 
laatste 21e gastgezin te vinden zodat 
de laatste twee kinderen één jaartje 
moeten wachten voordat zij ook van een 
ongelooflijk indrukwekkende vakantie 
kunnen genieten.

Met deze kinderen zijn in de afgelopen 
25 jaar in totaal 1.082 kinderen in 
Nederland geweest. Zonder uitzondering 
is deze vakantie voor deze kinderen 
in eerste instantie een onbezorgde tijd 
waarin ze gewoon even kind kunnen zijn. 
Echter steeds meer krijgen wij berichten 
van oud gastkinderen dat deze vakantie 
een onuitwisbare indruk en impact 
op hun leven heeft gehad. De regel 
“goed voorbeeld, doet goed volgen” 
is hier meer en meer van toepassing. 
Hun leven en de wijze waarop zij hun 
toekomst gestalte geven, zijn door deze 
unieke ervaring positief beïnvloed. De 
kinderen voelen zich gestimuleerd om 
hun leerprestaties te verbeteren, meer 
te willen bereiken in hun leven, een 
andere levensstijl na te streven en dragen 
onze Nederlandse gezelligheid en ons 
familiegevoel over aan hun eigen familie. 
De impact van slechts drie weken strekt 
zich dus uit over vele jaren.

Elk jaar vormt de kindervakantie een 
van de grootste hoogtepunten waar 
iedereen naar toe leeft. In dit jubileumjaar 
speelde zelfs op de meeste dagen het 
weer goed mee en hebben de kinderen 
en gastfamilies van veel zonnige dagen 
kunnen genieten. Het zijn altijd drie 
intensieve weken maar de wetenschap 
dat dit zoveel betekent voor deze 
kansarme kinderen uit Roemenië, doet 
elke moeite die gastouders en vrijwilligers 
ervoor moeten doen vergeten.

Samen met onze steun en toeverlaat rond 
het vervoer van deze kinderen, Cees 
Walder, heeft ook het afgelopen jaar 
de busmaatschappij ZDS uit Zoetermeer 
de kinderen weer veilig en comfortabel 
vanuit Sovata naar Nederland gebracht 
en andersom. De chauffeurs van ZDS 
zijn steeds weer bereid om geheel 

Het jaar 2015 is een zeer gedenkwaardig jaar geworden 
vanwege ons 25-jarig jubileum. Veel speciale activiteiten die 
de jubileumcommissie in de afgelopen jaren heeft voorbereid, 
hebben ervoor gezorgd dat de Stichting vol in de schijnwer-
pers is komen te staan. Een zeer indrukwekkende reis voor 
sponsors, gastouders en donateurs naar Roemenië, het 
10-jarig jubileum van Tinkerbell, een high tea evenement 
en ten slotte op 22 januari jl. de jubileumavond van 
de Stichting in het Fulcotheater in IJsselstein. 
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belangeloos hun ondersteuning aan deze 
actie te geven en de directie ondersteunt 
hen nog steeds van harte om hieraan 
deel te nemen. De geweldige ervaringen 
waarmee de chauffeurs ieder jaar weer 
thuiskomen en enthousiast met hun 
collega’s delen, heeft afgelopen jaar 
ertoe geleid dat zelfs de directeur van 
ZDS, Jan van Klink, nu ook weleens 
deel wilde nemen aan deze geweldige 
activiteit. Hij heeft met eigen ogen gezien 
en kunnen ervaren waarom iedereen 
zo enthousiast is over deze activiteit. 
Zijn enthousiasme deed daar dan ook 
niet voor onder. Wij zijn hem en zijn 
medewerkers Peet Bol, Fred van Es, 
Frans van der Meer en Cees Walder, 
evenals de overige directieleden van 
ZDS, zeer dankbaar dat mede door 
hun ondersteuning, de kinderen hier in 
Nederland een geweldige tijd hebben 
kunnen beleven.

Uiteraard willen we ook de andere 
sponsoren niet vergeten die een 
substantiële bijdrage hebben geleverd om 
de kindervakantie mogelijk te maken. De 
meesten van hen dragen de Roemeense 
kinderen al vele jaren een warm hart toe. 
Wij willen in dit kader vooral Boathouse 
Almere, Bekenkamp Yachting, Jaap 
Kievit, Familiepark Plaswijck, Zucotto, 
Pannenkoekenrestaurant Roozeboom en 
uiteraard de Texas Drive-In Discotheek 
hartelijk bedanken.

Hulpgoederentransport
Als we over het jaarlijkse hulpgoederen-
transport spreken, kunnen we spreken 
over een grotendeels goed geoliede 
en routinematige klus. Dankzij de 
hulp van onze vrijwilligers Jeroen van 
Drogenbroek, Sander van der Goot, Pank 
Hensbroek, Jaap Kleijn en Kees Verwoerd 
is ook dit jaar deze activiteit weer zeer 
soepel verlopen en hebben we alles, 
ondanks dat we deze activiteit al 25 jaar 

organiseren, net wat professioneler dan 
het jaar daarvoor weer tot een goed 
einde kunnen brengen. 

Voor het 5e jaar op rij mochten we de 
locaties bij Westfort, IJsselstein en de 
Firma Vekatec Special van Anne Verhoef 
gebruiken voor het verzamelen van de 
hulpgoederen. We zijn de directies en 
medewerkers zeer dankbaar voor hun 
ondersteuning en het feit dat we weer op 
diverse dagen deze geweldige locaties 
ter beschikking hebben gekregen. 

Drie vrachtwagens, vier chauffeurs 
en twintig vrijwilligers maakten het 
afgelopen november weer mogelijk om 
vele families in Sovata een ongekende 
vreugde te bezorgen door het afleveren 
van de hulpgoederenpakketten. 
Met iets minder pakketten dan vorig 
jaar zijn op 28 november tijdens de 
hulpgoederenactie door de Stichting 
1.799 pakketten afgeleverd bij 1.101 
gezinnen. Daarnaast zijn door de 
Nederlandse families in totaal voor 
40.000 euro aan voedseltegoedbonnen 
ter beschikking gesteld. Ten opzichte 
van 2014 en voorgaande jaren blijft de 
dalende trend in het aantal pakketten en 
ondersteunde families doorzetten. Daarin 
blijft het gebruik van voedselbonnen wel 
verder toenemen. Veel families doen al 
jaren mee met deze activiteiten en zij 
kiezen steeds meer voor het gemak van 
de voedselbonnen in de wetenschap 
dat in Roemenië hun bijdrage veel meer 
waard is dan dat hier in Nederland 
kan worden besteed voor het aankopen 
van producten. Heel begrijpelijk dat 
deze conversie naar voedselbonnen 
plaatsvindt, al vinden veel Roemeense 
families het wel jammer, want wat is er 
nu leuker dan een pakket te krijgen voor 
de feestdagen vol met producten die zij in 
Roemenië nooit zouden kunnen kopen.

Onze nieuwe inzamelpunten in 
Waddinxveen en De Lier hebben zich 
de routine meer en meer eigen gemaakt 
en geoptimaliseerd. Zij hebben ervoor 
gezorgd dat ook nieuwe families uit die 
regio’s onze actie zijn gaan steunen en is 
er sprake van een groei van deelnemers 
aan deze actie. 

De resterende ruimte in de vrachtwagens 
is, zoals gebruikelijk, opgevuld 
met hulpgoederen voor scholen, 

kinderdagverblijven, de kinderarts, 
de regio-thuiszorg, Pro Sovata en het 
familiekindertehuis. Op deze wijze 
heeft een grote hoeveelheid algemene 
hulpgoederen (onder andere dozen 
schoolmateriaal, papier, schooltafels 
en stoelen, speelgoed, fietsen, 
kinderwagens en een grote hoeveelheid 
incontinentiemateriaal) zijn weg naar 
Sovata gevonden.

We maken van deze gelegenheid 
graag gebruik om Bos trailerverhuur, 
Firma Beerepoot, Garage De Bruin, 
DJK transport, Sander van der Goot, 
Heisterkamp Trailerverhuur, Klein 
Transport, Mercedes Benz Financial 
Services, Garage Verspui en Firma 
Cor Verweij hartelijk te bedanken voor 
het belangeloos beschikbaar stellen 
van het benodigde materieel. Door 
hun ondersteuning is het mogelijk 
om het hulpgoederentransport qua 
vervoerskosten laag te houden, zodat 
het voor iedereen mogelijk is om tegen 
acceptabele kosten de Roemeense 
families te helpen!

25-jarig jubileum
Voor het jubileum van de Stichting is een  
speciale jubileumcommissie opgericht  
die in de afgelopen twee jaar de voor- 
bereidingen heeft getroffen om gedurende 
dit speciale jaar op verschillende 
manieren dit jubileum onder de aandacht 
te brengen. 

High tea
Het jubileumjaar is gestart met een 
benefietconcert met een royale high tea 
op 22 maart 2015 in het IJsselsteinse 
museum MIJ. Tijdens deze gelegenheid 
gaf Marloes Wekking voor 41 luisteraars 
een concert op een fortepiano. Een 
muziekinstrument zoals Mozart thuis 
had staan en waaraan hij fantastische 
muziekverhalen bedacht. Marloes bracht 
door haar spel deze verhalen tot leven. 
De uitgebreide high tea werd verzorgd 
door One Two Tea uit IJsselstein.

Jubileumreis Roemenië
Van 2 tot en met 9 mei heeft de Stichting,  
in samenwerking met het Toeristenkantoor 
Salt Lake Travel, een 8-daagse reis 
georganiseerd naar Sovata. Het was voor 
veel Nederlandse families dè gelegenheid 
om op een georganiseerde manier 
kennis te maken met vele gezichten van 
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Roemenië en in het bijzonder Sovata. 
Met twee vluchten, een vanuit Eindhoven 
en een vanuit Dortmund, en gedeeltelijk 
met eigen vervoer, zijn 151 donateurs, 
vrijwilligers en sponsors naar Roemenië 
gekomen om alle feestelijkheden 
mee te maken. Via Salt Lake Travel 
waren diverse pensions, hotels en 
gastenverblijven afgehuurd om iedereen 
van een onderdak te voorzien. Tevens 
heeft Salt Lake Travel zorggedragen 
voor de autohuur, transfers en diverse 
toeristische uitstapjes, waaronder een 
ritje met een stoomtrein, een bezoek 
aan een forellenkwekerij, het spotten 
van de bruine beren en bezichtigingen 
aan Sighisoara; de stad Turda met de 
indrukwekkende zoutmijn, de zoutmijn in 
Praid en het pottenbakkersdorp Corund. 

Kennismaking met de pakket-
gezinnen en Sovata
Veel van de Nederlandse families 
hebben een pakketgezin in Sovata. De 
jubileumreis was ook de uitgelezen kans 
om eens persoonlijk met hun kennis te 
maken en de situatie met eigen ogen te 
aanschouwen. Voor de meeste families 
was dit de eerste keer dat zij met de 
armoede in Roemenië in aanraking zijn 
gekomen. Tijdens de bezoekjes, onder 
begeleiding van een van onze vertalers, 
heeft iedereen kunnen vaststellen dat 
hun hulp (nog steeds) goed terecht komt 
en dat de jaarlijkse pakketten een zeer 
welkome aanvulling zijn om de koude 
wintermaanden door te kunnen komen. 
Soms was ook zichtbaar dat jarenlange 
hulp zijn vruchten had afgeworpen en 
families zelfstandig verder konden.
Naast het bezoeken van de 
pakketfamilies werd elke dag door Salt 
Lake Travel een wandeling georganiseerd 
door een van de wijken van Sovata. 
Hierdoor kon iedereen zich een 
goed beeld vormen van de mooie en 
interessante bezienswaardigheden in 
Sovata, naast de ontzettende armoede 
die soms maar op een steenworp afstand 
ligt van de toeristische façade.

Reünie gastouders en kinderen
Van de Nederlandse families hebben 
97 mensen op 3 mei deelgenomen 
aan de reünie voor vakantiekinderen 
en gastouders. Voor deze gastfamilies 
heeft onze zusterorganisatie ‘Pro Sovata’ 
met veel zoekwerk op zowel internet 
en facebook, als ook het bezoeken 

van veel huisadressen in Sovata en 
omgeving, 253 van de 377 gastkinderen 
weten te achterhalen. Een van de 
Nederlandse families, die al 25 jaar met 
de kindervakantie heeft meegedaan en 
nog nooit eerder in Sovata was geweest, 
heeft op deze wijze 33 kinderen weer 
kunnen ontmoeten. Voor alle aanwezigen 
van deze reünie was dit een geweldige, 
gezellige en soms wel zeer ontroerende 
middag.

Fototentoonstellingen
Gedurende de week in Sovata 
zijn op verschillende momenten 
fototentoonstellingen opgesteld voor 
zowel de Nederlandse families als ook 
de lokale bevolking van Sovata. Met veel 
dank aan Leni Valk die als vrijwilliger 
deze tentoonstellingen heeft opgezet, 
kon met onderwerpen als “25 jaar hulp 
aan Sovata”, “De kindervakantie door 
de jaren heen” en “10 jaar Tinkerbell”, 
aan iedereen een goed beeld worden 
getoond van de resultaten van alle 
activiteiten die de Stichting in de loop der 
jaren heeft georganiseerd.

10 jaar Tinkerbell
Op 5 mei 2005 werd het 
familiekindertehuis Tinkerbell officieel 
geopend. Precies tien jaar later hebben 
alle belangstellenden zich weer bij 
Tinkerbell verzameld om gezamenlijk het 
10-jarig bestaan te vieren. Samen met de 
Nederlandse ambassadeur in Roemenië, 
de heer Van Bronzel, de burgemeester 
van Sovata, de heer Peter, en alle 
Nederlandse families was het een grote 
happening die werd opgeluisterd met 

traditionele muziek en dans. In een zeer 
gezellige sfeer werd gevierd dat wij er 
met elkaar in geslaagd zijn om aan een 
groep kinderen een nieuwe toekomst te 
geven door het opzetten van Tinkerbell.
Gedurende de jubileumreis hebben ruim 
vijftig mensen een lunch in Tinkerbell 
gebruikt en de zeer gastvrije sfeer 
van Tinkerbell geproefd en nader 
kennisgemaakt met de kinderen en 
de ouders. 
Op een van de avonden hebben de 
vaders van beide families met een op 
open vuur bereide traditionele goulash, 
de Nederlandse families kennis laten 
maken met de heerlijke Hongaarse 
keuken. 

Fototentoonstelling op de nieuw-
jaarsreceptie gemeente IJsselstein
Vanwege het jubileum heeft de Stichting 
de mogelijkheid gekregen om tijdens 
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de afgelopen nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente IJsselstein, een 
fototentoonstelling te plaatsen met als 
onderwerp “25-jaar Stichting Roemeense 
Kinderhulp”. In de nieuwjaarstoespraak 
besteedde burgemeester van Domburg 
uitgebreid aandacht aan deze 
tentoonstelling en kondigde hij aan dat hij 
als nieuwe burgemeester van IJsselstein 
gehoor zou geven aan onze uitnodiging 
om toe te treden tot ons Comité van 
Aanbeveling. Als bestuur zijn we 
uiteraard zeer vereerd dat burgemeester 
van Domburg als 4e burgemeester van 
IJsselstein op rij onze uitnodiging hiervoor 
heeft aangenomen.

Jubileumavond
Op 22 januari 2016 bestond de Stichting 
exact 25 jaar. Een datum die we niet 
zonder speciale aandacht voorbij 
konden laten gaan. In een uitverkocht 
Fulcotheater werd het een bijzondere 
avond waar sponsors, donateurs, 
vrijwilligers, familie en vrienden met 
elkaar even stil hebben gestaan bij een 
bewogen verleden van de Stichting. Met 
foto’s en video impressies, interviews 
met de voorzitter, Eva Nagy (een van 
de moeders van Tinkerbell en tevens 
oud gastkind) en Claudiu (een van de 
kinderen van Tinkerbell), werd een 
beeld geschetst wat de ondersteuning 
werkelijk heeft betekend en nog steeds 
betekent voor veel kinderen en families 
in Roemenië. Met de presentatie door 
Anoek Smulders, een muzikale omlijsting 
door de Scholierenband “Undefined”, 
Sing-a-song-writer Roos Blufpand, 
popKoor “Amazing” en een swingende 
after-party door de “Murphy Jets”, is 

het een zeer gedenkwaardige afsluiting 
geworden van een bijzonder jaar van de 
Stichting Roemeense Kinderhulp. 

Pro Sovata
Pro Sovata is onze zusterstichting 
ter plaatse die verantwoordelijk is 
voor alle activiteiten die in Sovata 
worden uitgevoerd. Het Nederlandse 
bestuur draagt voor Pro Sovata 
de eindverantwoording, terwijl de 
dagelijkse werkzaamheden door lokale 
medewerkers en vrijwilligers worden 
verzorgd. De meesten zijn vrijwilligers 
die met veel liefde en zorg de kinderen 
in Sovata proberen te helpen door hun 
bijdrage te leveren aan de activiteiten 
van de Stichting. Pro Sovata heeft een 
aantal medewerkers in dienstverband 
aangesteld om de dagelijkse taken in en 
rondom Tinkerbell goed te kunnen laten 
verlopen. In dat personeelsbestand zijn 
ten opzichte van 2014 geen mutaties 
geweest. 

Katalin Polotca, onze sociaal 
werkster, is verantwoordelijk voor het 
afhandelen van alle administratieve 
zaken die noodzakelijk zijn voor 
de kinderbescherming en de 
kindertehuislicentie. De Roemeense 
overheid blijft de eisen, door de 
verslaglegging van alle activiteiten 
die binnen en rond het kindertehuis 
worden uitgevoerd, steeds maar weer 
aanpassen en vooral uitbreiden. 
Om de huidige kindertehuisstatus 
en -licentie te mogen behouden, is 
daarom veel en zorgvuldig opgestelde 
verslaglegging noodzakelijk. Katalin is 
een groot deel van haar tijd belast met de 

werkzaamheden voor deze overheids- en 
kinderbeschermingsrapportages. In 2016 
moet de licentie van Tinkerbell worden 
vernieuwd; een grote opgave met een 
lange voorbereidingstijd. In de afgelopen 
maanden zijn alle rapportages, 
documenten en verslagen verzameld en 
tenslotte in december 2015 verstuurd 
aan de Roemeense overheid. In de loop 
van 2016 zullen we verschillende keren 
bezoek krijgen van de kinderbescherming 
en de diverse commissies die ook ter 
plaatse diverse zaken zullen controleren.
Naast deze administratieve taak is 
Katalin belast met het onderhouden van 
de contacten met de natuurlijke ouders 
en andere hulpbehoevende gezinnen. 
Aangezien Katalin ook een studie 
Rechten heeft afgerond, is ze bovendien 
belast met de juridische kant van de 
Stichting en stelt zij alle officiële papieren 
en documenten op. 
Een laatste, maar niet minder belangrijke 
taak van haar is het opstellen en de 
afhandeling van diverse Roemeense en 
Europese subsidieaanvragen. Al met al 
heeft zij dus een zeer breed en uitgebreid 
takenpakket.

Eva Gereb is afgestudeerd als lerares 
en heeft jarenlang voor de klas gestaan. 
Als lerares helpt ze de kinderen bij het 
maken en leren van hun huiswerk. In 
Roemenië bestaat de schooldag slechts 
uit een halve dag. Van de ouders 
wordt verwacht dat zij de kinderen 
intensief verder begeleiden en alle 
huiswerkopdrachten met de kinderen 
doornemen. Jonge kinderen in de eerste 
basisklassen zitten zo al vaak twee tot 
drie uur aan hun huiswerk! Voor de 
ouders van Tinkerbell met twaalf kinderen 
in verschillende leeftijdscategorieën is het 
een onmogelijke opgave om dit alleen 
te kunnen doen. Om alle kinderen goed 
te kunnen helpen, heeft Eva een vol 
middagprogramma. Eva heeft nu haar 
derde seizoen bij Tinkerbell erop zitten en 
zowel de kinderen als de ouders zijn nog 
steeds dol op haar. Ze zorgt ervoor dat 
de kinderen goede resultaten behalen op 
school en gaat vaak met de ouders mee 
als er resultaatbesprekingen op school 
worden gehouden. 

Tunde Fulop is verantwoordelijk voor de 
financiële administratie van de Stichting 
en alle bijbehorende financiële taken. 
Zij draagt haar steentje bij om de 
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Stichting optimaal te laten functioneren en 
financieel gezond te houden. 

Ten slotte is Reka Szilagyi als psychologe 
aan Tinkerbell verbonden. Zij komt 
slechts voor een beperkt aantal uren per 
maand om de kinderen met een speciaal 
rugzakje te helpen. Haar belangrijkste 
taak hierbij is het ondersteunen van 
de ouders met adviezen hoe ze deze 
kinderen het beste kunnen helpen met 
deze speciale aspecten om te gaan. 
 
Het bestuur van de Stichting streeft 
ernaar om Pro Sovata op de lange 
duur een zelfstandige financiële basis 
te geven. De nieuwe activiteiten die 
dit mogelijk moeten maken, zijn door 
de tegenvallende inkomsten voorlopig 
tot nader order opgeschort. De eerste 
prioriteit ligt momenteel bij het in de hand 
houden van de kosten en zorgen dat 
zoveel als mogelijk subsidies verworven 
worden ter aanvulling van de geldstroom 
uit Nederland. 

Noodhulp kinderartsenpraktijk, 
patiënten en families
Bij de Stichting komen elk jaar veel 
aanvragen binnen voor de ondersteuning 
van individuele gevallen. De aanvragen 
variëren van ondersteuning bij 
gecompliceerde medische ingrepen tot 
aan het aanleggen van verwarming en 
de aanschaf van medische hulpmiddelen. 
De tendens dat de aanvragen complexer 
worden, heeft ook in het afgelopen 
jaar doorgezet. Was het vroeger een 
simpele ziekte, tegenwoordig zien we 
meer aanvragen die alleen met complexe 
operaties kunnen worden verholpen. 

Uiteraard zijn de kosten hiervoor vele 
malen hoger zodat we helaas, alle goede 
intenties ten spijt, minder aanvragen 
kunnen honoreren. Dit zorgt steeds 
vaker voor een bepaald droef gevoel 
dat blijkbaar dit soort hulp steeds vaker 
noodzakelijk is en dat mensen steeds 
afhankelijker zijn van hulp van instanties 
en stichtingen zoals die van ons. 
Door een terughoudend beleid in verband 
met een tekort op de inkomsten balans in 
de afgelopen jaren, zijn in het afgelopen 
jaar minder aanvragen gehonoreerd. 
Door gerichte fondsenwerving zijn we 
er wel in geslaagd om meer structurele 
ondersteuning te geven aan vaak 
schrijnende gevallen. Vooral door de 
inzet van de sociaal medewerkster van 
onze Roemeense zusterstichting Pro 
Sovata, kan de hulp zeer gericht worden 
geboden. 
Bij een aanvraag wordt op lokaal niveau 
als eerste een deugdelijke inschatting 
gemaakt van de echte noodzaak en 
behoefte aan hulp. Dan wordt de 
aanvraag bij de Nederlandse Stichting in 
behandeling gegeven, waarna wij actief 
naar sponsoren gaan zoeken. Om ook 
de terugkoppeling naar de sponsoren 
beter te kunnen laten verlopen, houden 
we regelmatig contact met de aanvragers 
in Sovata en omgeving.

De verpersoonlijking van de hulpvraag 
in ons nieuwsmagazine, blijkt sponsoren 
nog steeds goed aan te spreken. De 
wijze waarop we in onze nieuwsbrief 
de aanvraag persoonlijk maken door 
foto’s en een nadere omschrijving van 
de problematiek, is in het afgelopen jaar 
weer succesvol gebleken.  

Sponsors hebben goed op de oproepen 
gereageerd waardoor we verschillende 
aanvragen hebben kunnen honoreren. 

Aanvullend op de individuele onder-
steuning is ons Familie Support  
Programma, waar Roemeense  
gezinnen door Nederlandse families 
maandelijks financieel worden onder-
steund, ook voortgezet. Maandelijks 
worden op deze wijze 57 gezinnen  
ondersteund met een gezamenlijk 
bedrag van 1.966 euro per maand. Op 
deze wijze wordt de directe nood van 
de groep kwetsbare Roemeense families 
op een structurele manier verlicht.

De Stichting heeft het afgelopen jaar voor 
totaal 1.023 euro ondersteuning aan 
individuele aanvragen gehonoreerd en 
25.840 euro is betaald aan families voor 
periodieke financiële ondersteuning. Pro 
Sovata heeft ook de periodieke bezoeken 
en ondersteuning voortgezet aan de 
families van de kinderen uit Tinkerbell. 
Hierbij worden onder andere kleding  
en voedselpakketten overhandigd om zo 
hun situatie op een directe manier wat  
te verzachten.

Financiële ondersteuning  
‘lokale initiatieven’
Vanuit de eigen gegenereerde inkomsten 
en indien nodig een financiële aan-
vulling vanuit de Stichting Roemeense 
Kinderhulp organiseert Pro Sovata 
diverse activiteiten. Naast de Baby 
Mama Club en de buitenschoolse 
creativiteitsactiviteiten die door de 
vrijwilligers van Pro Sovata worden 
georganiseerd, is vooral de folkloristische 
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dansgroep in trek. Door het grote aantal 
aanvragen voor deelname mag duidelijk 
zijn dat het folkloristische gevoel nog 
steeds sterk leeft onder de bewoners van 
Sovata. In meerdere groepen wordt les 
gegeven aan kinderen en volwassenen 
om de zeer karakteristieke (Hongaarse) 
folkloristische dansen te leren en 
levend te houden. Naast de wekelijkse 
cursussen, organiseert de dansgroep ook 
een carnavalsbal, voorjaarsbal en een 
oogstfeest. Het afgelopen jaar is het niet 
noodzakelijk geweest om een financiële 
ondersteuning te geven. 
 
Familiekindertehuis 
Tinkerbell
Afgelopen jaar is het een druk jaar 
geweest in Tinkerbell. In mei hebben 
tijdens het 10-jarig jubileum veel 
Nederlandse families de gelegenheid 
aangegrepen om een kijkje te gaan 
nemen. De moeders van beide gezinnen, 
geassisteerd door de oma’s en een aantal 
kinderen, hebben voor de Nederlandse 
gasten een Tinkerbell “Restaurant” 
geopend. Kennismaking met de kinderen, 
de sfeer en gastvrijheid ervaren en tevens 
gelijk mee-lunchen met de kinderen, bleek 
een goede combinatie te zijn.  

De nieuwe kinderen Ana, Delia en 
Rici hebben hun plaatsje gevonden in 
Tinkerbell. Ana helpt heel actief mee 
in de keuken. Zij vertoont nog wel veel 
kenmerken van een getraumatiseerd 
kind maar gezien haar verleden kan dat 
ook bijna niet anders. Ze gaat nu naar 
een speciale school waar ze individueel 
aandacht krijgt. Zij heeft een zeer grote 
achterstand in bijna alle leeraspecten 
en -vakken en het is nog maar zeer de 
vraag of dit in de toekomst nog beter 
gaat worden. Delia daarentegen heeft 
zich in de afgelopen maanden ontpopt 
als zeer leergierig en doet het super 

op school. Haar broertje Rici gaat nu 
naar de kleuterschool en wordt zo’n 
beetje door alle kinderen en de ouders 
vertroeteld. Nu ze echt geïntegreerd zijn 
in Tinkerbell, is een nieuwe wereld voor 
hen opengegaan, waarin ze liefde en 
warmte krijgen. Een wereld met een écht 
thuis; iets dat ze nooit eerder hebben 
gekend.

In 2015 hebben we ook Lorand 
opgezocht. Sinds februari 2013 is hij 
weer terug bij zijn natuurlijke moeder. 
Hoewel de huissituatie niet echt geweldig 
is, gaat het goed met hem. Het huisje 
waarin hij samen met zijn moeder en 
stiefvader woont, is wat meer opgeknapt.  
Samen met alle zes bewoners van het 
erf is een stenen pad aangelegd en is 
zelfs de modder verdwenen. Dit geeft 
meteen al een heel ander gevoel als je 
binnenkomt op het erf. Zijn broertje Laci, 
die nog wel steeds in Tinkerbell woont, 
hebben we bij die gelegenheid ook 
meegenomen. De broers waren zeer 
blij elkaar weer te zien en raakten niet 
uitgesproken gedurende de ontmoeting. 
Lorand heeft aangegeven dat hij het 
nog steeds naar zijn zin heeft en dat hij 
regelmatig naar school gaat. Dat laatste 
betwijfelen we heel sterk maar zolang 
het goed met hem gaat, denken we dat 
hij nu gelukkiger is dan wanneer hij in 
Tinkerbell was gebleven. 
 
Lacika, de oudste jongen van het gezin 
bij Eva en Peter Nagy, heeft in 2015 
een baan gevonden. Hij werkt bij een 
meubelfabriek en leert daar nu de fijne 
kneepjes van het vak. De overstap van 
opleiding naar de praktijk was voor hem 
wel even wennen maar hij verdient nu 
zijn eigen inkomen en dat geeft hem  
een geweldig zelfstandig gevoel.
In Tinkerbell woont nu een aantal 
kinderen dat hun eigen salaris verdient 
maar nog wel in Tinkerbell woont. 
Met elkaar hebben wij afgesproken 
dat zij een bijdrage leveren voor de 
dagelijkse kosten van Tinkerbell zolang 
zij in Tinkerbell wonen. Die bijdrage is 
minimaal zo groot als de bijdrage van de 
Stichting per kind en zal afhankelijk van 
het inkomen individueel worden bepaald.

In aanloop naar het jubileumjaar en de 
jubileumreis naar Sovata, was het de 
hoogste tijd om in navolging van het 
groot onderhoud in 2014 met betrekking 

tot het houtwerk, een deel van de 
binnenzijde van Tinkerbell een opfrisbeurt 
te geven. Tevens heeft de gemeente in het 
afgelopen jaar de riolering doorgetrokken 
tot vlakbij Tinkerbell. Wij kunnen nu 
eindelijk de aansluiting realiseren waar 
we zo lang op hebben zitten wachten en 
de installatie van een grote septic tank is 
niet meer nodig. Door het hoogteverschil 
tussen Tinkerbell en de aansluiting op het 
hoofdkanaal, zal het wel noodzakelijk 
zijn om een speciale put en drukpomp te 
installeren om dit voor elkaar te krijgen. 
Dit staat voor het voorjaar van 2016 op 
de planning.

In eerdere jaren was bij een controle 
van het huis al duidelijk geworden dat 
er scheurtjes in een aantal muren op 
de eerste verdieping zichtbaar werden. 
Bij de laatste controles in 2015 werd 
duidelijk dat deze scheurtjes steeds groter 
zijn geworden. Samen met de architect 
en de bouwer van het huis is hierover 
een beraad gehouden. De conclusie 
hiervan is dat de fundering aan het 
verzakken is. De experts zijn het erover 
eens dat dit wordt veroorzaakt door 
de grote hoeveelheid water die in het 
voor- en najaar over het land stroomt en 
daarmee ook onder het huis doorloopt. 
Er worden nu plannen ontwikkeld om 
een water barrière aan te leggen rond 
het huis om er zo voor te zorgen dat 
het water om het huis heen stroomt in 
plaats van eronderdoor. Al met al een 
zorgelijke situatie die zeker gevolgen 
heeft voor het onderhoud. In overleg is 
het onderhoud aan de muren aan de 
buitenkant voorlopig even opgeschort, 
omdat eerst de bewegingen van het huis 
onder controle moeten komen, voordat 
we de reparaties gaan uitvoeren.

In het afgelopen jaar zijn door speciale 
nieuwsbrieven de donateurs en 
sponsors op de hoogte gehouden van 
de ontwikkelingen in Tinkerbell. Naar 
aanleiding van de nieuwsbrieven zijn 
afgelopen mei dan ook veel donateurs 
en sponsors een kijkje gaan nemen in 
Roemenië en in het bijzonder ook bij 
Tinkerbell. Met eigen ogen aanschouwen 
hoe het in Sovata is en nader kennis-
maken met de kinderen en ouders van 
Tinkerbell. Het doet de ouders en ons 
goed om te weten dat onze donateurs 
hun interesse uiten in een daadwerkelijk 
bezoek.
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Een zelfstandig, onafhankelijk 
Pro Sovata 
Het staat nog steeds als een paal boven 
water: de strategische keuze die de 
Stichting een aantal jaren geleden 
heeft gemaakt met betrekking tot een 
zelfstandig Pro Sovata, zal in de toekomst 
zeker moeten worden uitgevoerd. De 
kans dat dit echter op korte termijn 
gaat gebeuren lijkt voorlopig niet reëel. 
Het grootschalige karakter dat aan het 
project moet worden gegeven om het 
levensvatbaar te maken, zal door de 
huidige financiële situatie van de Stichting 
en de economische omstandigheden 
voorlopig nog niet kunnen worden 
opgepakt.

Het project dat dit mogelijk zou moeten 
maken, bestaat uit een restaurant, 
speeltuin en vakantiehuisjes. Het geheel 
bestaat uit een aantal deelprojecten 
die elkaar aanvullen en ondersteunen. 
Dit project is vooral gebaseerd op de 
toeristische ontwikkeling van Sovata 
en het ontbreken van echt gezellige 
restaurants en goede speelgelegenheden 
voor kinderen. Het project wordt opgezet 
rond een thema-restaurant, een speeltuin 
en een midgetgolfbaan. Om ook buiten 
het toeristische seizoen het nodige lokale 
publiek te trekken, wordt hierin ook een 
faciliteit voor kinderactiviteiten/-feestjes 
en een schaats- en rollerskatebaan 
meegenomen. Samen met de bouw van 
een paar vakantiehuisjes biedt het project 
de mogelijkheid om daadwerkelijk 
aan de financiële draagkracht van de 
Stichting in Roemenië een bijdrage 
te leveren. Het gehele project zal in 
deelprojecten met een groeiscenario 
worden gerealiseerd.

Het spreekt voor zich dat dit project 
alleen met de nodige sponsoring, fondsen 
en EU-subsidie kan worden ontwikkeld. 
Aangezien het economische klimaat 
momenteel niet veel ruimte biedt om 
dergelijke grootschalige projecten te 
gaan oppakken, heeft de Stichting zich 
nu beperkt tot het verder vormgeven van 
de plannen voor dit project. Helaas zijn 
de pogingen om deze projectplannen 
verder uit te werken in samenwerking met 
een derde partij ook in 2015 nog niet 
concreet geworden. Aangezien we ervan 
overtuigd zijn dat het noodzakelijk is dat 
Pro Sovata uiteindelijk over zijn eigen 
financiële middelen en inkomsten moet 

gaan beschikken, geven we echter niet 
op en zetten onze zoektocht naar een 
goede partner verder voort. Het bestuur 
stelt zich op het standpunt dat zonder een 
droom geen enkel idee werkelijkheid kan 
worden. Het beste voorbeeld van deze 
opstelling is wel de realisatie van het 
Familiekindertehuis Tinkerbell.

Toeristenbureau 
‘Salt Lake Travel’
Sinds 2003 geeft de Stichting Roemeense 
Kinderhulp vorm en inhoud aan het 
motto ‘hengels geven in plaats van 
vissen’ met het eigen Toeristenbureau. 
Naast uiteraard het creëren van nieuwe 
werkgelegenheid, is het primaire doel 
van het toeristenbureau geld te genereren 
voor het familiekindertehuis Tinkerbell. 
De opbrengsten die uit deze activiteit 
voortkomen, komen 100 procent ten 
goede aan de ondersteuning van het 
familiekindertehuis. 

Sovata wordt steeds meer bezocht door 
toeristen en de populariteit van het 
kuuroord Sovata Bai neemt jaarlijks nog 
steeds toe. Vooral aangetrokken door de 
mooi gerenoveerde, verzorgde hotels en 
pensions en het warme zoutwatermeer, 
dé toeristentrekker van het hele gebied, 
vinden ook steeds meer buitenlandse 
toeristen de weg naar Sovata. 

Door meer te bieden dan alleen 
maar het warme zoutwatermeer kan 
het toeristenbureau meeprofiteren 
van deze inkomstenbron. Naast de 
inkomsten uit de bemiddeling van 
hotelkamers en appartementen voor het 
inkomende toerisme, vormt vooral het 
uitgaande toerisme een belangrijkere 

inkomstenbron. Weliswaar is de groep 
mensen die zich dit kan veroorloven nog 
beperkt, maar duidelijk wel groeiend. 
Door de toegenomen stroom toeristen 
neemt de welvaart in Sovata toe, zodat 
het uitgaande toerisme voor Salt Lake 
Travel zeker nog verder zal uitbreiden. 

Hajni Biro is de manager van Salt 
Lake Travel. Samen met een parttime 
medewerkster (Irma Vajda) runt zij 
het toeristenkantoor. Mede dankzij de 
jubileumreis heeft Salt Lake Travel het 
afgelopen jaar de hoogste omzet gekend 
sinds de oprichting. Het boekjaar 2015  
is daardoor met een netto winst van  
376 euro afgesloten.

Kiosk ‘BUS-STOP’
Sinds 2012 komen dagelijks vele 
lijnbussen op het nieuwe busstation 
dat pal voor ons Salt Lake Travel 
kantoor ligt. Gedurende de drukke 
zomermaanden komen hier dagelijks 
nog eens vele bussen met toeristen bij. 
Sinds de opening loopt de Kiosk goed, 
zelfs in de koude wintermaanden zijn er 
boven verwachting meer bezoekers dan 
initieel ingeschat. Ook de uitbreiding 
van het assortiment met kleine snacks 
zoals hotdogs, hamburgers en frietjes, 
kent een dagelijkse vaste klantenkring. 
Het resultaat van afgelopen jaar is 
beïnvloed door een investering in een 
airconditioning. Dit heeft ervoor gezorgd 
dat een klein negatief resultaat van  
1.124 euro is ontstaan. Gezien het 
feit dat er volgend jaar geen grote 
investeringen op de planning staan, zal 
dit volgend jaar zeker weer omslaan 
naar een positief resultaat.
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Irma en Izolda zijn verantwoordelijk 
voor de Kiosk ‘Bus-Stop’ en vervullen 
daarnaast een parttime functie binnen 
Salt Lake Travel. Irma Vajda vult 
momenteel de functie in die haar 
zus Izolda had bij Salt Lake Travel 
en de Kiosk ‘Bus-Stop’. Izolda is het 
afgelopen jaar bevallen van een 
dochtertje en daarom voorlopig met 
zwangerschapsverlof. De dames Izolda 
en Irma hebben afgesproken dat zij 
samen in de toekomst de functie als 
parttime baan onderling zullen verdelen. 

Studiefinanciering
Het studiefinancieringsproject dat naar  
aanleiding van het 100-jarig jubileum-
feest van Intercoiffure Jon Karelse te 
IJsselstein met succes werd opgezet, 
neemt binnen de Roemeense zuster-
stichting Pro Sovata een vaste plaats in. 
Op basis van een ‘zachte lening’ wordt 
een studiefinanciering verstrekt aan 
kinderen die niet over de benodigde 
financiële middelen beschikken om 
een studie te bekostigen. De kinderen 
krijgen het verzoek om later op vrijwillige 
basis de studieschuld weer terug te 
betalen (zonder rente), zodat het voor 
iedereen mogelijk is hieraan deel te 
nemen zonder dat de schuld als een 
zware last wordt ervaren. Door deze 
terugbetalingsregeling kunnen op 
termijn weer andere kinderen aan een 
studiebeurs worden geholpen.
In het afgelopen jaar hebben zeven 
kinderen een beroep gedaan op het 
studiefonds en is in totaal 11.341 euro 
aan financiële ondersteuning uitgegeven. 
Een uitgangspunt van het studiefonds 
betreft de toezegging dat bij goede 
resultaten de ondersteuning tot aan 
het einde van de studie zal worden 

gegeven. De ondersteuning is hoger 
geweest dan voor 2015 was voorzien. 
Dit is mogelijk gemaakt door extra 
sponsors die het studiefonds zijn gaan 
ondersteunen. Hierdoor hebben we twee 
nieuwe studenten kunnen toelaten tot 
het studiefonds in 2015. Ook voor het 
aankomende jaar ziet het er naar uit dat 
we weer een aantal nieuwe studenten 
kunnen toelaten, omdat de sponsors 
ook voor 2016 ondersteuning hebben 
toegezegd. Een mooie ontwikkeling, 
dat bedrijven en fondsen op deze wijze 
Roemenië een stap verder willen brengen. 

Tweedehands winkel – Home 
Complet
In 2010 is de Stichting een 
samenwerking aangegaan met Joco Boer. 
Hij was een aantal jaren verbonden aan 
Tinkerbell als sociaal werker. Door de 
grote woon-werkafstand tussen Sovata 
en Tirgu Mures, ging dit ten koste van 
zijn eigen familieleven. In samenwerking 
met de Stichting Roemeense Kinderhulp 
is hij daarom in Tirgu Mures een 
tweedehandswinkel met de naam “Home 
Complet” begonnen. Een wens die 
de Stichting al veel langer had, maar 
waarvoor in het veel kleinere Sovata 
geen echte commerciële mogelijkheden 
waren. Door deze samenwerking met 
Joco Boer, worden nu opbrengsten 
gegenereerd zonder dat er voor de 
Stichting een extra eigen inspanning in 
Roemenië noodzakelijk is. 

Met ingang van januari 2015 heeft 
de Stichting elke laatste zaterdag 
van de maand (met uitzondering van 
juli en december) kleding, schoenen, 
knutselmaterialen, et cetera ingezameld. 
Elke maand wordt er meer en meer 

aangeboden. Onze opslag hebben we 
zelfs met twee extra containers moeten 
uitbreiden om alle aangeboden goederen 
tussentijds te kunnen opslaan. Door de 
grote hoeveelheid was het noodzakelijk 
om een extra transport in het begin 
van het jaar te organiseren, zodat de 
opslag weer beschikbaar zou komen 
voor de laatste maanden van het jaar. 
Graag willen we de Firma Vekatec 
Special in IJsselstein, bedanken voor het 
beschikbaar stellen van de inzamelruimte 
en de Familie Verhoef in Lopikerkapel, 
voor het beschikbaar stellen van hun 
terrein om de containers te kunnen 
plaatsen.

In 2015 heeft de inzameling van kleding 
voor Pro Sovata een netto opbrengst 
opgeleverd van 4.100 euro. Mede door 
de nieuwe opzet van de inzamelingsactie, 
waarmee we een groter aanbod aan 
Home Complet hebben kunnen geven, is 
dit 800 euro meer dan in 2014. Hiermee 
is deze commerciële activiteit aardig op 
weg om een substantiële inkomstenbron 
voor ons te gaan worden. 

Samenwerking 
Regio Waddinxveen
Sinds 1 januari 2015 is de samenwerking 
met de regio Waddinxveen omgezet 
in een structurele samenwerking onder 
de vlag van de Stichting Roemeense 
Kinderhulp. De werkgroep heeft hierbij  
de naam aangenomen van “Stichting 
Roemeense Kinderhulp - Regio 
Waddinxveen”. Met ingang van 
deze samenwerking heeft de regio 
Waddinxveen binnen de nieuwsbrieven 
en het (financieel) jaarverslag een eigen  
rapportage gekregen. Ook wordt er  
momenteel gewerkt aan eigen web-
pagina’s op de website van de Stichting.  
Graag verwijzen wij naar de afzonder-
lijke verslaglegging over de activiteiten 
en financiële verantwoording van Regio 
Waddinxveen.

Fondsenwerving
Het jubileumjaar heeft bijgedragen aan 
meer naamsbekendheid van de Stichting 
en daarmee een betere fondsenwerving 
dan voorgaande jaren. Het sombere 
beeld van 2014 en daarvoor,                 
heeft plaatsgemaakt voor een veel 
positiever financieel overzicht voor 2015. 
Daarnaast zijn twee grotere eenmalige 
donaties ontvangen waardoor het 
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financiële eindresultaat nog positiever 
is uitgevallen dan verwacht. Samen met 
een algemene terughoudendheid voor 
het accepteren van nieuwe projecten en 
besparen op de algemene kosten, heeft 
dit ervoor gezorgd dat het jaar met een 
positief saldo van ruim 34.000 euro 
is afgesloten.

De vaste basis wordt gevormd door de  
fondsenwerving via donateurs en sponsors.  
Wanneer de speciale eenmalige giften 
in 2014 en 2015 buiten beschouwing 
worden gelaten, is de fondsenwerving 
ten opzichte van vorig jaar behoorlijk 
toegenomen (22.077 euro).

Momenteel heeft de Stichting 350 
vaste donateurs die op maandelijkse 
of jaarlijkse basis een financiële onder-
steuning geven. Van deze donateurs 
wordt maandelijks 2.511,45 euro 
als vaste bijdrage geïncasseerd. Zoals 
ook in de financiële verantwoording kan 
worden afgelezen, is deze bijdrage niet 
voldoende om de jaarlijkse kosten van  
de Stichting te dekken, maar het is  
bemoedigend om te zien dat mede van- 
wege ons jubileum het aantal vaste dona-
teurs is toegenomen (ten opzichte van 
2014: +12). Dit levert een extra bijdrage 
op van 1.374 euro op jaarbasis.

Al is het slechts een heel klein deel van  
alle inkomsten, het aantal vaste donateurs 
in Roemenië en de bijdrage hieruit is 
helaas iets achteruitgegaan: 699 euro 
(ten opzichte van 2014: -126 euro). 
Daarentegen is de ondersteuning die 
wij vanuit de Roemeense overheid 
krijgen voor de kinderen in Tinkerbell 
spectaculair verhoogd naar 1.952,23 
euro per maand. Dit was voorheen 
349.77 euro. Het is uiteraard maar een 
klein deel van alle kosten, maar het is 
zeer bemoedigend om te ervaren dat de 
Roemeense overheid in ieder geval haar 
steentje begint bij te dragen.

De noodzaak om in de afgelopen jaren 
de kosten stevig in de hand te houden, en 
daar waar mogelijk af te zien van (extra) 
ondersteuning bij projecten, heeft ertoe 
geleid dat de kosten en de uitgaven van 
de Stichting nauwelijks zijn gestegen. 
Vooral op het gebied van speciale 
ondersteuningsprojecten zijn de uitgaven 
volledig teruggedrongen. Alle aanvragen 
voor extra ondersteuning hebben we 

(helaas) daardoor moeten afwijzen. 
Vanuit Sovata hebben we berichten 
ontvangen dat dit niet alleen voor onze 
ondersteuning geldt, maar dat het door 
de economische situatie nu voelbaar is 
vanuit meerdere kanten. Projecten zullen 
dus voorlopig moeten wachten op betere 
(economische) tijden voordat ze weer 
kunnen worden opgepakt.

De aandacht die afgelopen jaar is 
gegenereerd voor de Stichting vanwege 
het 25-jarig jubileum, zal in 2016 
waarschijnlijk minder worden. Het bestuur 
blijft daarom de beleidslijn van vorig jaar 
onverkort handhaven. In eerste instantie 
zoeken we naar mogelijkheden om de 
inkomsten te verhogen en pas daarna 
naar het uitstellen of verminderen van 
uitgaven. Om budgettair verantwoord 
te kunnen blijven functioneren, zal het 
aantal donateurs aanzienlijk moeten 
worden uitgebreid. Hier zal de nodige 
aandacht en opvolging naar uitgaan.

In het afgelopen jaar is 31.920 euro 
aan giften ontvangen. Rekeninghoudend 
met de speciale eenmalige gift in 2014, 
is dit een substantieel hoger bedrag. 
Uiteraard heeft dit een rechtstreekse 
correlatie met het jubileumjaar, zodat 
het bestuur uiterst voorzichtig omgaat 
met de verwachtingen voor het 
aankomende jaar. Door veel aandacht 
te genereren in kranten en tijdschriften 
kunnen we de Stichting goed onder 
de aandacht brengen. Om ons hierbij 
een handje te helpen zullen we vooral 
onze ambassadeurs benaderen. Het 
feit dat ook onze nieuwe burgemeester 
van IJsselstein de heer Van Domburg 
is toegetreden tot het Comité van 
Aanbeveling, geeft ons goede hoop dat 

we met elkaar ook dit jaar weer zullen 
slagen in deze moeilijke missie.

Naast deze sponsorinkomsten zijn 
de jaarlijks terugkerende acties 
een vaste inkomstenbron binnen de 
fondsenwerving. De bazar/rommelmarkt, 
de loterij en de huis-aan-huis collecte zijn 
hiervan de belangrijkste activiteiten. In 
het afgelopen jaar zijn we door onze 
perscoördinatie er goed in geslaagd de 
aandacht hierop te vestigen. Het gebruik 
van de sociale media heeft hierbij 
een sleutelpositie gekregen … en met 
resultaat!
Al deze aandacht heeft bijgedragen 
aan bekendheid van deze activiteiten in 
IJsselstein en de directe omgeving. Via 
deze groep van activiteiten is 20.291 
euro ingezameld voor de doelstellingen 
van de Stichting. Dit is 1.926 euro meer 
ten opzichte van 2014. Voornamelijk 
is dit te danken aan het succes van 
onze loterij die we ten opzichte van 
vorig jaar nog verder hebben kunnen 
verbeteren (+ 782 euro) en een zeer 
mooie collecte opbrengst (+1.380 euro). 
De gemiddelde opbrengst per collectebus 
is weliswaar teruggelopen in navolging 
van de landelijke tendens, maar doordat 
meer vrijwilligers ons hebben geholpen 
met de collecte, is dit een groot succes 
geworden. Als laatste heeft de jaarlijkse 
bingo die door de Stichting Pulse in 
IJsselstein voor ons wordt georganiseerd 
een vaste plaats ingenomen bij deze 
fondsenwerving. 

Financiën
Een eenmalige speciale gift van 38.000 
euro heeft ervoor gezorgd dat we 2015 
positief afsluiten. Op totaal niveau, 
zonder deze gift mee te nemen in de 
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tellingen, zijn de inkomsten en uitgaven 
in balans gebleven. Wel is het totaal 
in vergelijking met 2013 toegenomen. 
Hiervoor moet dan ook de speciale 
eenmalige donatie van 60.000 euro 
in 2014 buiten beschouwing worden 
gelaten. Door het beleid om de uitgaven 
waar mogelijk te beperken, zijn we erin 
geslaagd het kostenniveau van vorig jaar 
met 11.000 euro te verminderen. Deels is 
dit bereikt door projectaanvragen niet te 
honoreren en alleen strikt noodzakelijke 
uitgaven te doen. 

De totale kosten voor het kindertehuis zijn 
afgenomen ten opzichte van 2014. Dit is 
mede dankzij de extra bijdrage vanuit de 
Roemeense Overheid maar ook door het 
verder terugdringen van de exploitatie- 
kosten. Door zuinig om te gaan met 
de uitgaven binnen het familiebudget, 
zijn deze kosten in de hand gehouden. 
Zoals al eerder aangegeven, is voor de 
overige ondersteuningen en projecten 
een sober beleid gevoerd. Er is uitsluitend 
financiële hulp gegeven aan diverse 
hulpbehoevende families.
Vanuit de voorzieningen is afgelopen jaar 
de ondersteuning voor het studiefonds 
onverminderd doorgezet. Wel is besloten 
om voorzichtigheid te betrachten ten 
aanzien van het aannemen van nieuwe 
aanvragen. In 2015 zijn vier studenten 
rechtstreeks vanuit het fonds ondersteund. 
Daarnaast zijn nog drie studenten 
ondersteund vanuit doelgerichte giften. 

Aangezien de totale inkomsten 
aankomend jaar ongewis zijn en de 
kosten op hetzelfde niveau zullen blijven, 
moet er actie worden ondernomen om 
de inkomsten en uitgaven in balans 
te houden. Uitgangspunt van het 

bestuur hiervoor is, evenals vorig jaar, 
dat onze hoofdactiviteiten zoals de 
kindervakantie en het familiekindertehuis, 
de eerste prioriteit hebben. De 
financiële familieondersteuning en het 
hulpgoederentransport staan buiten deze 
afwegingen, aangezien de inkomsten 
en de uitgaven rechtstreeks met elkaar 
in verbinding staan en automatisch 
nagenoeg in balans zullen blijven.

Door de bovengenoemde maatregelen 
wil het bestuur het twee-sporen-beleid 
blijven handhaven. Enerzijds vooral 
energie steken in activiteiten om de 
inkomsten te verhogen. Hiermee willen 
we voorkomen dat de tekorten gevolgen 
hebben voor de geplande activiteiten. 
Ook het verder onderzoeken naar 
subsidie mogelijkheden binnen onze 
Roemeense Zusterstichting, zullen we 
actief blijven stimuleren. 
Anderzijds zullen de kosten nauwkeurig 
worden bewaakt en zullen we verder 
blijven bezuinigen daar waar mogelijk 
is en zonder dat onze hoofdprojecten 
hiervan hinder ondervinden. Dit 
betekent concreet dat de kosten van 
de acties worden geminimaliseerd, 
ondersteuningsprojecten voorlopig 
zullen worden opgeschort en de 
levensonderhoudkosten in Roemenië 
verder worden teruggedrongen door het 
voeren van speciale ondersteuningsacties 
in natura hier in Nederland bij scholen 
en supermarkten. In 2016 zullen we de 
inkomsten- en kostenontwikkeling scherp 
in de gaten moeten houden om ervoor te 
zorgen dat de financiële balanssituatie 
van het lopende jaar blijft gehandhaafd.

In het afgelopen jaar is 263.278 euro 
besteed aan activiteiten die binnen 

de doelstellingen van de Stichting 
vallen. Daarmee wordt 89 procent 
van het beschikbare bedrag voor de 
doelstellingen van de Stichting besteed. 
Het door het ministerie van Financiën 
vastgestelde percentage voor goede 
doelen met betrekking tot de bestede 
gelden aan de doelstellingen (75 
procent), wordt dan ook door ons 
ruimschoots gehaald.

De overige kosten, waaronder de 
secretariële kosten, bestonden evenals 
voorgaande jaren in Nederland vooral 
uit communicatiekosten, drukwerk en 
postverzendingen. De posten die binnen 
deze kostencategorie rechtstreeks 
samenhangen met individuele acties, 
zijn voor zover mogelijk rechtstreeks 
aan deze acties toegerekend. Hierdoor 
ontstaat een duidelijker beeld van de 
echte kosten en opbrengsten per activiteit. 
Tevens wordt, waar mogelijk, gebruik 
gemaakt van vrijwillige postbezorgers, 
sponsoring en donaties voor secretariële 
activiteiten. Samen met de kosten voor het 
secretariaat en de Stichting als instituut, 
bedragen deze kosten voor 2015 slechts 
3.801 euro en vormen zij minder 
dan 1,5 procent van de totale 
uitgaven. 

Als laatste willen we niet onvermeld laten 
dat de uitgaven vooral beperkt kunnen 
worden gehouden door de geweldige 
inzet en hulp van onze grote groep 
vrijwilligers en sponsors. Door hun soms 
grenzeloze inzet en ondersteuning 
kunnen veel organisatiekosten en uitgaven 
worden vermeden, waardoor uiteindelijk 
meer geld overblijft om onze projecten in 
Roemenië te kunnen uitvoeren.
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In 2015 zijn er geen wijzigingen geweest in het 
bestuur van de Stichting Roemeense Kinderhulp.
 
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  Karin Mentink 
Piet Jonker  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. 

Wij zijn met name  de volgende personen zeer dankbaar voor 
hun inzet:
Thea Bosch, Joke de Wit en Jaap Valk  
 - Organisatie collecte, Lopik,  
  Benschop en IJsselstein
Thea Bosch - Loterij 

Het Bestuur 
van de Stichting

Koos Carlie/ Engbert Borg / Nico Kolenbrander
 - Coördinatie regio Westland & omgeving  
  m.b.t. de pakketinzameling
Wim Gamelkoorn / Jack Bootsma
 - Organisatie braderie en jaarmarkten
Henk de Groot - Onderhoud computerprogramma
Peter Hogendonk / Henk van der Vliet
 - Beheerders opslag en 
  technische installaties
Cor Knijff - Bazar en rommelmarkt
Buffy Perier - Redactie Tinkerbell’s Post
Keesjan Steverink - Communicatiemedewerker
Nienke van Toor - Coördinatie kledinggroep Tinkerbell
Jaap Valk - Webmaster www.roemeensekinderhulp.nl
Alie Veenstra - Administratie Roemeense gezinnen
Wilma Verhoef - Algemene ondersteuning secretariaat
Ria Verwoerd - Organisatie kledinginzameling
Petra de Vos - Kindervakantie
Cees Walder - Vervoer kindervakantie / contact met ZDS 
Jannie de Wit - Organisatie bejaardenproject

Jubileumcommissie
Speciale dank aan de commissie die het jubileum in de afgelo-
pen jaren hebben voorbereid en tot een groot succes hebben 
gemaakt. Agnes en Jack Bootsma, Cor Knijff, Keesjan Steverink, 
Nienke van Toor, Alie Veenstra en Wilma Verhoef, hartelijk 
bedankt voor jullie inzet en ondersteuning! 
 

Joke de Wit Wim Gamelkoorn Ria Verwoerd Jannie de Wit Alie Veenstra Jack Bootsma Wilma Verhoef

Koos Carlie Cor Knijff Henk van der Vliet Keesjan Steverink Jaap Valk Petra de Vos Engbert Borg

Edwin Mentink Gerry Dekker Piet Jonker Karin Mentink Thea Bosch Sjef Göertz Peter Hogendonk Nienke van Toor

Medewerkers Nederland
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Medewerkers Roemenië

Denes Nagy Gyongyi Nagy Katalin Polotca Antal Portik Maria Portik Izolda Mihaly Irma Vajda

Hajni Biro Eva Gereb Peter Nagy Eva Nagy Katalin Király Tünde Fulop Reka Szilagyi

Pro Sovata
De organisatie van Pro Sovata neemt een belangrijke plaats in 
bij veel activiteiten in Sovata. Onder de verantwoordelijkheid 
en de aansturing van het dagelijks bestuur van de Stichting 
Roemeense Kinderhulp zijn de volgende medewerkers 
betrokken bij Pro Sovata:

Hajni Biro - manager Salt Lake Travel (fulltime)
Reka Szilagyi - psycholoog Tinkerbell (parttime)
Tünde Fulop - administratie en boekhouding (parttime)
Katalin Király - actieleider kindervakantie en buiten-  
  schoolse activiteiten Pro Sovata (vrijwilliger)
Eva Gereb - lerares Tinkerbell (parttime)

Denes Nagy - ouder Tinkerbell
Gyongyi Nagy - ouder Tinkerbell
Eva Nagy - ouder Tinkerbell
Peter Nagy - ouder Tinkerbell
Katalin Polotca - sociaal werker Tinkerbell (fulltime)
Antal Portik - administrator (plaatselijk verantwoordelijk)  
  Pro Sovata (vrijwilliger)
Maria Portik - contactpersoon Pro Sovata (vrijwilliger)
Izolda Mihaly - manager Kiosk Busstop 2014/ 
  medewerker Salt Lake Travel / (Fulltime)
Irma Vajda - manager Kiosk Busstop 2015/ 
  medewerker Salt Lake Travel / (Fulltime)

ANBI
Belastingaftrek
Met ingang van 2008 heeft de belasting-
aangifte ervoor gezorgd dat het 
ANBI-keurmerk meer bekendheid heeft 
gekregen bij het brede publiek. 

Ondanks dat de Stichting al vanaf 2001 een erkenning 
van de belastingdienst heeft als goed doel, willen we 
hierbij graag nog even vermelden dat onze Stichting op 
1 januari 2007, bij het van kracht worden van de nieuwe 
Nederlandse wetgeving over dit punt, ook de officiële 
status heeft ontvangen als ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling). Ook de in 2009 bijgestelde eisen omtrent het 
minimale percentage dat de Stichting moet besteden aan 
de doelstellingen van de Stichting, worden ruimschoots 
door de Stichting gehaald.  

Zoals wellicht bekend is de ANBI-status voor instellingen 
noodzakelijk om donaties en verkregen sponsorgelden 
zonder aangifte en belastingheffing te mogen ontvangen. 

Ook voor de donateurs en sponsoren is deze erkenning 
noodzakelijk om hun giften en donaties af te mogen trekken 
bij de belastingaangifte. Gezien het feit dat de Stichting 
aan alle criteria voldoet, kunnen de sponsoren en donateurs 
hierop blijven rekenen. In 2015 is het aantal donateurs 
dat ervoor heeft gekozen om een onderhandse periodieke 
schenking met de Stichting aan te gaan, gestegen 
tot 19 overeenkomsten met 
een totale waarde van 
7.810 euro per jaar. Door 
het afsluiten van deze 
overeenkomst mogen alle 
donaties zonder drempel 
binnen de inkomstenbelasting 
worden afgetrokken. 
De verplichting hierbij is wel 
dat dit voor een minimum 
periode van vijf jaar wordt 
voortgezet. 
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Financiële verantwoording 2015
(in hele euro’s)

VERLIES & WINST REKENING  01.01.15  01.01.14 01.01.13 01.01.12    Begroting   
 31.12.15  31.12.14 31.12.13 31.12.12               2016 

 €  € € €    €  

Inkomsten

Verkoop pakketten/voedselbonnen                56.785                61.179 58.880 66.124             55.000 

Bijdragen vanuit Fondsen                39.500                  1.500 4.500 6.500             10.000 

Donateurs Kindertehuis                29.658                30.831 32.159 31.934             30.000 

Donaties voor families in Sovata                27.940                27.560 27.550 30.216             27.000 

Giften Stichting                22.284                20.760 13.248 24.215             25.000 

Donateurs algemene projecten                20.129                13.007 10.061 10.877             20.000 

Giften Kindertehuis                  9.635                55.411 7.753 8.121             12.500 

Loterij opbrengst (netto)                  7.201                  6.419 1.340 3.352               6.000 

Collecte                  7.067                  5.687 8.309 7.069               6.000 

Studiefonds bijdrage                  6.130                      170 250 0             10.000 

Opbrengst tweedehands kledingwinkel                  4.100                  3.325 3.300 2.865               5.000 

Rommelmarkt/Bazar (netto)                  3.652                  4.167 4.374 4.271               3.800 

Bijzondere baten                  2.658                  2.421 2.486 3.289               2.000 

Opbrengst speculaasactie                  2.409                         -                               -                                 -                 2.000 

Kerstmarkt (netto)                  1.183                  1.165 724 316               1.200 

Bingo (netto)                  1.090                      823 916                       -                    900 

Donateurs Kindertehuis in Roemenië                      699                      825 38 236                  500 

Ontvangen rente                      627                      827 2.341 4.236                  500 

Salt Lake Travel (netto)                      376 -1.524 -3.234 -4.491                  500 

Wijnverkoop                      291                      578 558 108                  500 

Koninginnedag/Braderie verkoop (netto)                        98                      104 302 1.944                  200 

Spaarpot-actie Kindertehuis                         -                        204 227 967                    -   

Giften ontvangen in Sovata                         -                           -                               -   1.723                    -   

Opbr. Jubileum (netto) -1.057                         -                               -                                 -                    300 

Busstop (netto) -1.124                      410 -3.925 -708               2.500 

Opbr. Cals-reis 2015 (netto) -2.361                         -                               -                                 -                 3.000 
     Regio Waddinxveen

Gevoerde acties                  4.476                         -                               -                                 -                 4.000 

Collecte                  2.040                         -                               -                                 -                 2.000 

Giften                      560                         -                               -                                 -                 1.000 

Saldo inkomsten          246.045          235.849 172.158 203.164           231.400 



  | 61

Jaarverslag 2015

VERLIES & WINST REKENING  01.01.15  01.01.14 01.01.13 01.01.12    Begroting   
 31.12.15  31.12.14 31.12.13 31.12.12               2016 

 €  € € €    €  

Uitgaven

Pakkettenvervoer / inkoop voedselbonnen                61.241                57.427 58.354 58.611             55.000 

Salariskosten Pro Sovata                42.855                40.062 41.565 34.427             44.000 
Exploitatie Kindertehuis en 
salariskosten ouders                27.354                45.775 43.021 48.452             30.000 

Uitbetaling aan families in Sovata                25.840                22.064 33.684 26.883             27.000 

Kindervakantie                17.174                18.751 19.214 21.953             19.000 

Studiefonds                11.341                  8.079 4.915 7.014             15.000 

Kindertehuis project                  6.983                10.976 8.580 10.722             15.000 

Secretariaat & diversen                  4.982                  1.104 1.614 1.458               2.000 

Landbouwproject Roemenië                  3.508                  1.967 114 305               3.000 

Toeristenbureau project                  2.782                  7.200 8.275 9.287               2.000 

Wervingskosten Stichting en Kindertehuis                  2.355                  5.057 7.038 5.345               5.000 

Bankkosten                  1.071                      772 899 896               1.000 

Noodsteun voor families                  1.023                  3.163 2.053 6.333               2.000 

Stichtingskosten Pro Sovata                      788                      309 284 470                  800 

Playhouse project                         -                          46 739 1.200                    -   
School projecten                         -                           -   2.520 2.667                    -   
Kinderdagverblijf project                         -                           -   346 1.170                    -   
Opleidingskosten Pro Sovata                         -                           -   200 548                    -   
Kappers project                         -                           -   153 547                    -   

Bijzondere lasten                         -                           -                               -   -                  2.600 

Kiosk bouwproject -1.535                        82 7.790 82.827               1.000 

Regio Waddinxveen

Zomerkamp                  1.890                         -                               -                                 -                 2.000 

Familie ondersteunng                  1.618                         -                               -                                 -                 2.500 

Rolstoelen Project                      375                         -                               -                                 -                    400 

Bankkosten                        97                         -                               -                                 -                    100 

Bijzondere lasten                         -                           -                               -   -                  2.000 

Saldo uitgaven 211.743 222.834 241.359 321.116           231.400 

Saldo verschil 34.302 13.015 -69.201 -117.952                    -   

BALANS 
OVERZICHT per 31.12.15  31.12.14 31.12.13 

Activa
Bank 39.489  41.315 66.650 
Kas  5.858  4.006 7.460 
Kas-Roemenië            24.791  15.218            11.239 
Spaarbank (NL) 144.817  125.134            92.011 
Spaarbank (Roem.) 6.459  6.163 1.918 
Debiteuren 3.441  7.325 8.712 
Land Kindertehuis  47.555  47.555            47.555 

Totaal activa 272.409  246.716 235.545 

 31.12.15  31.12.14 31.12.13

Passiva
Stichtingskapitaal 90.337 96.771 79.625 
Crediteuren  7.741 7.671 13.417 
Lang lopende 
crediteuren 89.934 87.744 80.519 
Voorzieningen      84.397 54.530 61.984 

Totaal passiva   272.409 246.716 235.545
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VERLIES- EN WINSTREKENING
-    Wervingskosten (Stichting/Kindertehuis)
 De kosten die noodzakelijk zijn voor het  
 verkrijgen van de donaties zijn separaat als  
 kostenpost opgevoerd. Het bedrag fluctueert  
 met name door de afhankelijkheid van de  
 kosten die nodig zijn voor de reproductie  
 van de nieuwsbrieven.

- Opbrengst Saltlake Travel / 
 Toeristenbureau project
  Alle opbrengsten en kosten die te maken 

hebben met het operationele gedeelte 
van het Toeristenbureau zijn hier samen-
gebracht. De kosten voor de investeringen 
zijn in de aparte categorie Toeristenbureau 
project ondergebracht. De lening vanuit Pro 
Sovata aan het toeristenbureau en Busstop 
is opgenomen in de categorie crediteuren. 
Door de scheiding kan de effectiviteit van 
het operationele gedeelte beter worden 
gesignaleerd. Door de lening is het netto 
resultaat van de Stichting voor 2014  
€ 2.782,22,- negatief beïnvloed. In 2013 
is de lening afgesplitst uit de algemene 
rekening crediteuren om dit beter zichtbaar 
te hebben. In 2015 is de afrekening met de 
aannemer van de kiosk uitgevoerd en is een 
bedrag van € 1.535 terug ontvangen.

- Salariskosten Roemenië
  In de salariskosten Pro Sovata zitten alle 

kosten die gemaakt zijn voor de betaalde 
medewerkers in Roemenië excl. de kinder-
tehuisouders. De salariskosten zijn bruto 
opgenomen.

- Exploitatiekosten Kindertehuis 
 en salariskosten ouders
  De kosten voor het directe levensonderhoud 

worden via de kindertehuisouders ver-
rekend. Derhalve zijn ook de salariskosten 
van deze ouders hierin opgenomen. De 
ontvangen kinderbijslag en de subsidies 
voor het Landbouwproject die in Roemenië 
worden ontvangen, zijn als ontvangsten op 
deze exploitatierekening geboekt.

BALANS OVERZICHT
Voorzieningen
De groep ‘voorzieningen’ betreft een reserve-
ring vanuit speciale donaties voor projecten 
waarbij de uitgaven over meerdere jaren 
zijn afgesproken. Het kappersproject, een 
studiefonds voor kinderen in Sovata en een 
reservering voor een nog te realiseren project 
staan hierop geboekt. 

- Kas Roemenië
  De post ‘Kas Roemenië’ vormt de geza-

menlijke rekening-courant van alle gelden 
die vanuit de Nederlandse Stichting zijn 
overgemaakt naar Roemenië. Het bedrag 
op de balans is hoger dan op enig moment 
in werkelijkheid aan kasgeld aanwezig is 
in Sovata. Dit wordt veroorzaakt door de 
tijdsfactor in de afrekening met Roemenië. 
Vanuit veiligheidsoverwegingen wordt 
alleen bijgestort indien hiervoor noodzaak 
bestaat. De afrekening van de bedragen 
wordt echter later in de tijd gedaan.

Regio Waddinxveen
Sinds 1 januari 2015 is de werkgroep 
Waddinxveen een integraal onderdeel gewor-
den van de Stichting Roemeense Kinderhulp. 
Vanuit die samenwerking wordt de financiële 
verslaglegging in een gecombineerde balans, 
verlies- en winstrekening weergegeven.

Toelichting/opmerkingen bij het financiële overzicht

Gezocht
Artikelen voor 
kinderdagverblijven:
•	Stapelbare ligbedjes
•		vouwblaadjes, stiften, potloden, 

pennen, passers, linialen, 
kleurpotloden, scharen, plakband, 
lijmstiften, plaksel

•	gekleurd en wit papier
•	kerstversiering
•	paasdecoratie materiaal
•	verfkwastjes
•	crêpepapier
•	verf, plasticine

Artikelen voor het basis- en 
voortgezet onderwijs:
•		kantoorartikelen (paperclips, pennen, 

scharen, nietmachines, nietjes, etc.)
•		knutselartikelen voor de lagere 

scholen (gekleurd papier, lijm, plaksel, 
scharen, vouwblaadjes, stiften, 
potloden, pennen, passers, linialen, 
kleurpotloden, gummetjes,  
schriften, etc.)

•		educatieve video’s of DVD’s  
(Engels gesproken)

•		(elektrisch) gereedschap (boormachine, 
cirkelzaag, hamers, schroevendraaiers, 
etc.) 

•		gebruiksmaterialen voor natuur- en 
scheikunde onderwijs (bekers, 
reageerbuisjes, etc.)

•			biologiemodellen en -posters 
•		handballen, voetballen en volleyballen
•		tafeltennis benodigdheden (batjes, 

ballen, net)
•	voetbalschoenen
•	turn- en atletiekschoenen
•		leerzaam speelgoed voor 7-10 jarigen 

(Lego, Meccano, Knexx)

De aangeboden zaken moeten in 
goede staat zijn en bij apparatuur het 
liefst voorzien zijn van de bijbehorende 
instructieboekjes. 
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De vaste kern van vrijwilligers van de 
werkgroep wordt gevormd door Engbert 
en Agaath Borg en Koos en Henny Carlie.  
Zij zijn verantwoordelijk voor de dage-
lijkse gang van zaken in de werkgroep 
en onderhouden de contacten met de 
Stichting. Daarnaast zijn er meerdere 
vrijwilligers die zich inzetten voor de  
activiteiten en acties die door de werk-
groep worden georganiseerd. 

We kijken met een goed gevoel terug op 
het afgelopen jaar. We hebben met de 
middelen die we hadden veel mensen 
weer blij kunnen maken. We zijn dan 
ook dankbaar voor alle financiële en 
materiële bijdragen die we hebben  
gekregen van iedereen die ons een 
warm hart toedraagt. Ook zijn we 
blij met steeds betere contacten met 
de Roemeense gezinnen. Door deze 
contacten kunnen we, bij het zoeken naar 
nieuwe sponsorgezinnen in onze eigen 
omgeving, een beter beeld geven van de 
situaties waarin deze mensen leven.

Jaarverslag 2015 - Regio Waddinxveen
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Acties en projecten
Zomerkamp
Voor het zomerkamp in Chibed konden 
Engbert en Agaath Borg dit jaar voor 
de vierde keer een beroep doen op Roel 
en Geke Scholte als begeleiders van de 
jongeren. Dit jaar zijn er tien jongeren 
uit Waddinxveen, van 17-18 jaar, mee 
geweest naar Chibed; vijf jongeren 
gingen voor de tweede en zelfs twee voor 
de derde keer mee. Het zomerkamp werd 
deze keer van 14 tot 25 juli gehouden. 
Als groep verbleven we nu ook weer op  
de camping Vasskert in Sovata. We 
konden dit jaar als groep voor het eerst 
gebruik maken van de warme maaltijd in 
het kindertehuis Tinkerbell.

Tijdens het zomerkamp in Chibed 
hebben we sport en spel gedaan met 
alle kinderen van het dorp, in totaal 160 
kinderen waaronder dertig  kinderen van 
de Roma families. Ook de kinderen van 
het kinderhuis Tinkerbell hebben hieraan 

deelgenomen. Daarnaast zijn we in 
Sovata ook drie dagen actief geweest 
in het Jozefhuis, het internaat vlakbij de 
camping. We hebben daar in de middag 
activiteiten in de vorm van sport en spel 
gedaan met een groep van ongeveer 
twintig kinderen. 
Er is er door de jongeren ook nog stevig 
geklust. Van de opbrengst van een 
sponsorloop hebben we hout gekocht en 
daarvan zijn vijf stevige houten banken 
gemaakt die bestemd werden voor het 
buitenterrein van de school in Chibed.

Ondersteuning families
In de zomer, tijdens ons zomerkamp, 
is er met een financiële bijdrage van 
een Nederlandse familie een dak 
gerepareerd van het huisje van een Roma 
familie. Als je in november in Chibed 
rondloopt, ziet het er heel anders uit 
dan in de zomer. Je ziet dan in welke 
erbarmelijke omstandigheden mensen in 
de winter moeten leven. We hebben drie 
gezinnen geholpen aan materialen, zodat 
zij de daken van hun huisjes konden 
repareren, in de hoop dat zij daarmee 
de winter warm en vooral droog door 
konden komen. 

Buurtwinkel
Tijdens dit zomerkamp hebben we veertig 
gezinnen bezocht, onder begeleiding 
van de directeur van de school. Zij 
had een lijst gemaakt van namen van 
plaatselijke Roemeense gezinnen die 
in armoede leven. Wij hebben ervoor 
gekozen om deze families met een 
ondersteuningsprogramma te helpen 
in samenwerking met de plaatselijke 
buurtwinkel. Voorheen brachten we de 
gezinnen een tas met voedsel, maar het 
leek ons toch beter om de mensen de 
gelegenheid te geven om zelf te kiezen. 
In de buurtwinkel was voor elk van 
deze gezinnen een tegoed beschikbaar 
waarvoor zij boodschappen konden 
doen. Dit programma heeft goed gewerkt 
en is zeker voor herhaling vatbaar.

In het jaarverslag 2014 is uiteengezet op welke wijze de 
samenwerking met de werkgroep Stichting Roemeense 
Kinderhulp - regio Waddinxveen tot stand is gekomen. Dit 
jaar is het eerste jaar waarin deze samenwerking officieel 
gestalte heeft gekregen. Als gevolg van deze samenwerking 
wordt nu verslag gedaan van de activiteiten die door deze 
werkgroep zijn uitgevoerd in het afgelopen jaar.



64 |  

Jaarverslag 2015

Hulpgoederentransport
In november werd het hulpgoederen-
transport vanuit de regio weer door  
Engbert Borg en Koos Carlie georgani-
seerd. Tot nu toe zien we ieder jaar een 
groei van het aantal dozen. Ook dit jaar 
zijn er weer zes nieuwe sponsorgezinnen 
bij gekomen. Tijdens de voorbereiding 
van het hulpgoederentransport is er een 
kledinginzameling georganiseerd in 
Waddinxveen. Deze kledinginzameling 
is gehouden voor de Nederlandse 
sponsorfamilies om kleding uit te zoeken 
voor hun Roemeense pakketgezinnen. 
De kleding die overbleef, ging mee op 
transport naar Chibed en was bestemd 
voor de kledingbeurs die daar werd 
georganiseerd voor de gezinnen die 
geen pakket kregen. We hebben daar 
veel gezinnen blij mee kunnen maken.
Voor Miruna in Band hebben we in 
november een nieuwe rolstoel/buggy 
meegenomen. Deze nieuwe rolstoel 
was nodig omdat de vorige te klein was 
geworden. Vanwege haar handicap heeft 
zij een zeer speciale rolstoel nodig. Twee 
jaar geleden heeft zij haar eerste buggy 
gekregen van ons, maar nu was ze toe 
aan een grotere stoel. Deze konden wij 
aanschaffen door sponsoring van een 
aantal families en een inzameling tijdens 
onze jaarlijkse barbecue.

Fondsenwerving
Jaarlijks terugkerende acties
Om onze activiteiten en kleinschalige 
projecten te financieren werden in de 
loop van het jaar verschillende acties 
gehouden. Verder werden we dit jaar 
ondersteund door collectes die werden 
gehouden in de kerkelijke gemeente van 
Waddinxveen en Krimpen aan de Lek.

Moederdagtaarten
In mei is de Moederdagtaarten-actie 
gehouden. Door onze banketbakker, 
Hans de Hollander, zijn er meer dan 
honderd slagroomtaarten gebakken in 
de vorm van een hart. De taarten zijn 
door de jongeren, die in de zomer mee 
zijn gegaan naar Roemenië, versierd 
met verse aardbeien. Hans maakte alle 
taarten thuis klaar en werkte deze op een 
professionele manier af. Deze actie wordt 
al een traditie, al voor de derde keer is 
het een succes geworden en bracht deze 
keer 362 euro op.

Speculaaspoppen
De speculaaspoppen actie organiseerden 
we voor de tweede keer, maar dit jaar 
hebben we het grootser aangepakt. Deze 
actie organiseerden we deze keer samen 
met IJsselstein. Zowel in Waddinxveen als 
in IJsselstein zijn oproepen rondgestuurd 
om een bestelling op te geven. Dit werd 
gekoppeld aan de uitgifte en inname van  
de dozen. Daarnaast zijn ook verschil-
lende bedrijven aangeschreven om specu-
laaspoppen te bestellen, bijvoorbeeld 
als geschenk voor personeel. Dit alles 
had als resultaat dat Hans den Hollander 
negenhonderd speculaaspoppen moest  
bakken. Gelukkig konden we hiervoor  
terecht in de bakkerij van de Zorg-
boerderij “de Zonnehoeve” in Zeewolde. 
In de bakkerij van de Zonnehoeve 
hebben we toen op één dag ruim zes-
honderd speculaaspoppen kunnen 

bakken en verpakken. Met vele handen 
werd het een succes. Thuis is Hans verder 
gegaan met de overige bestellingen. 
Gelukkig kwam het allemaal op tijd af  
en kon iedereen genieten van een 
traditioneel gebakken speculaaspop.  
Dit jaar leverde deze actie voor ons 
1.004 euro op.

Barbecue
Met Pinksteren, tijdens een kampeer-
weekend van de kerkelijke gemeente van  
Waddinxveen, werd de barbecue ge-
houden. In totaal zijn er honderdtwintig 
volwassenen en ruim zestig kinderen 
geweest die het zich goed lieten smaken. 
Ook deze actie doen we al voor de 
vierde keer en leverde deze keer 728 
euro op en een gezellig samenzijn. 
Tijdens deze barbecue is er ook nog 
geld ingezameld voor een vervangende 

Activiteiten kalender 2016 
Afdeling Waddinxveen
2016

12 t/m 23 juli
Zomerkamp in Chibed

Ondersteuningsprogramma 
voor families in het dorp Chibed (juli) 

september
BBQ - datum en plaast moeten nog 
nader worden bepaald

8 oktober
Kledinginzameling in Waddinxveen

7 november
Kledingbeurs in Chibed

31 december
Oliebollen actie
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Organiseert  u binnenkort een personeelsfeest, evenement of 
tuinfeest? De BBQ Centrale maakt het u graag gemakkelijk!
Alle ingrediënten, benodigdheden en de aanvulling van het 
buffet worden door de BBQ Centrale verzorgd.

Speciaal voor Stichting Roemeense Kinderhulp hebben wij 
een gevarieerd assortiment samengesteld waarbij de echte 
barbecue fans onbeperkt kunnen eten voor een vaste prijs. 
Het BBQ buffet is te bestellen vanaf 50 personen voor
€ 15,- p.p. en bij een gezelschap vanaf 200 personen 
al voor € 12,75 p.p. 

All you can eat
        op locatie

De BBQCentrale.nl doneert een deel van de 
opbrengst aan de Stichting Roemeense Kinderhulp.

Wenst u meer informatie neemt u dan gerust contact 
met ons op: info@bbqcentrale.nl

Zin in een barbecue, maar geen zin om zelf 
voor alles te zorgen? Huur dan de 

BBQCentrale.nl in en steun de Stichting. 
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rolstoel voor Miruna, een gehandicapt 
meisje uit Band. 

Oliebollenactie
Deze actie is ook een traditie aan het 
worden en is nu voor de derde keer 
gehouden. In een kas werden er in totaal 
vijftienhonderd oliebollen en driehonderd 
appelbeignets gebakken. In alle vroegte 
van de laatste dag van het jaar, werd er 
met hulp van de jongeren gestart met het 
bakken. Emmers vol beslag werden er 
klaar gemaakt en zakken vol oliebollen 
gebakken. Aan het einde van de  ochtend 
was alles klaar en werden de bestellingen 

afgehaald. Ook op deze actie kijken we 
met een goed gevoel terug, ook vanwege 
het resultaat: 1.091 euro.

Sponsorloop
Dit jaar hebben we een speciale actie  
gehouden voor de school in Chibed.  
Op de basisschool “Het Kompas”  
in Voorschoten is in het kader van  
Koningsdag een sponsorloop georgani-
seerd waarbij de opbrengst was bestemd 
voor de school in Chibed. We hebben 
voor alle groepen kinderen van de 
basisschool een voorlichting gegeven 
door een PowerPoint presentatie over de  
leefomstandigheden in Roemenië. 
Daarna zijn alle vierhonderd kinderen 
en het enthousiaste personeel aan de 
slag gegaan met het inzamelen van geld 
voor hun sponsorloop. Op de dag voor 
Koningsdag is de sponsorloop gehouden. 
De wethouder van Voorschoten en de 
pers waren ook aanwezig. De sponsor-
loop was een groot succes en heeft 
12.293 euro opgeleverd. We hebben 
van de opbrengst zonwering in de 
lokalen laten ophangen, een nieuwe 
kopieermachine aangeschaft en een 
basketbalveld laten aanleggen. Het 
basketbalveld is in overleg met het 
gemeentebestuur van Chibed aangelegd. 
De burgemeester heeft ervoor gezorgd 
dat de palen voor het basketbalveld 
werden gesponsord en geplaatst. 
Verder zijn van de opbrengst van de 

sponsorloop de reeds eerder genoemde 
banken door de jongeren  
zelf in elkaar gezet. 

Financiën
Dit jaar stond financieel vooral in het  
teken van de opbrengst van de sponsor-
loop die georganiseerd werd door de 
basisschool in Voorschoten voor de 
school in Chibed, ruim 12.000 euro. 
Van deze opbrengst is een gift van  
2.000 euro gegeven voor exploitatie  
en onderhoud van Tinkerbell.

Onze structurele inkomsten zijn 
gebaseerd op de acties die we jaarlijks 
organiseren en collectes uit de kerkelijke 
gemeenten van de jongeren die meegaan 
naar Roemenië. De activiteiten tijdens 
het zomerkamp en projecten die we in 
de loop van het jaar uitvoeren, worden 
gefinancierd uit deze inkomsten. 
Afhankelijk van de inkomsten wordt 
jaarlijks bekeken welke projecten 
uitgevoerd kunnen worden.

Het bedrag dat de jongeren betalen voor 
de reis naar Roemenië dekt niet volledig 
de werkelijke reis- en verblijfkosten. 
We willen niet dat het bedrag voor de 
jongeren een belemmering is om mee te 
gaan met de reis. We zijn op zoek naar 
mogelijkheden om dit tekort alsnog te 
dekken. Tot nu toe wordt dit tekort betaald 
uit de opbrengst van onze acties.


