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Voorwoord 

 
Beste lezer,  
 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Stichting Timulazu Nederland. Het jaarverslag geeft u 
een indruk van alle activiteiten waar wij als stichting mee bezig zijn geweest.   
Afgelopen jaar is er wederom veel werk verricht om financiële middelen te genereren ten 
behoeve van het trainingsprogramma voor kansarme jongeren in Roemenië.  
Onze hoofdactiviteit zijn de Kringloopwinkels in Heino. De "meubel" kringloop bevindt zich in 
een voormalig schoolgebouw, waar de stichting dankzij de medewerking van de gemeente 
Raalte, sinds eind 2014 gebruik van maakt. De "kleine goederen" kringloopwinkel bevindt 
zich in het centrum van het dorp en wordt door de stichting gehuurd sinds augustus 2017. 
Dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers is het mogelijke om twee winkels draaiende te 
houden. Hun inzet en betrokkenheid is erg groot.    
 
De activiteitencommissie is weer aangevuld met nieuwe enthousiaste vrijwilligers die zich 
gaan richten op meer activiteiten voor de stichting. Dit jaar hebben we helaas niet zoveel 
kunnen organiseren i.v.m. corona. Wel hebben we potgrond kunnen verkopen. De verkoop 
van paasontbijt-mandjes hebben we een jaar overgeslagen en de kerstwandeling is een 
tweejaarlijks evenement en staat weer voor 2021 op de planning. De kerstwandeling is een 
samenwerking met Mission Aviation Fellowship t.t.o. De Knigges. www.deknigges.nl  
We hopen na corona onze jaarlijkse puzzel- en bridgetoernooi weer te kunnen organiseren. 
 
Mede dankzij de opbrengst uit de kringloopwinkels kunnen jongeren wonen en leren op het 
terrein van Stichting Timulazu Roemenië. Naast het trainingsprogramma voor jongeren zijn 
we ook vorig jaar gestart met een dagopvang voor jongeren met een beperking, dit in 
samenwerking met stichting Coming Home.  
 
In Sȃnmărgitha huurt Timulazu een voormalige staatsboerderij waar de jongeren wonen en 
een tweejarig trainingsprogramma volgen. Daarnaast is er op het terrein een camping met 
appartementen en een tuinderij. Beiden worden ingezet bij het trainingsprogramma.  
 
Ook in Roemenië is er veel werk verzet met behulp van vrijwilligers. Er zijn in het afgelopen 
jaar diverse bouwactiviteiten geweest op en rondom het complex. Zo is er een groot afdak 
bij de nieuwe buiten/groepskeuken gebouwd. Het laatste appartement is afgebouwd en 
ingericht als groepsaccommodatie voor 12 personen. Ook al zijn alle bouwactiviteiten nog 
niet geheel afgerond, toch is de camping gewoon toegankelijk voor bezoekers en 
vakantiegangers.   
 
Om verder te kunnen met alle bouwactiviteiten voor o.a. het jongerencomplex en 
multifunctioneel complex hebben we veel vrijwilligers en bouwmaterialen nodig. Het is altijd 
weer afwachten of we voldoende financiële middelen hebben om verder te bouwen. Wilt u 
meer weten over het trainingsprogramma, de camping en de kinderboerderij? Bezoek dan de 
website www.timulazu.com of neem contact op met de stichting door te mailen naar 
info@timulazu.com. 
 
 
 

  

http://www.deknigges.nl/
http://www.timulazu.com/
mailto:info@timulazu.com
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Hoofdstuk 1: Activiteiten Nederland Timulazu 

 
De volgende activiteiten werden afgelopen jaar uitgevoerd. 

- Verkoop potgrond, vanuit vaste locatie in Laag Zuthem.  
- Transport (tweemaal) naar Roemenië met goederen die nodig zijn voor de bouw en 

kostbaar zijn in Roemenië gaan op transport. Transport kost geld, het is altijd een 
afweging of iets op transport gaat of dat het gekocht wordt in Roemenië. Kosten zijn 
wel zichtbaar maar de opbrengst is niet te specificeren omdat het gebruikt wordt 
voor bijvoorbeeld het afbouwen van een appartement en het een onderdeel is van 
het appartement wat t.z.t. verhuurd wordt. 

 
Donaties, collectes, sponsoring en fondswerving 
De stichting ontvangt diverse gelden van particulieren, fondsen en ondernemers. 

- Donaties van de kerken in Heino, Wijhe, Amersfoort en Windesheim. 
- Particuliere donateurs. 
- Organisaties en scholen die ook komen klussen van het opgebrachte geld 

d.m.v. acties. 

- Het Gastouderbureau. 
- Samenwerking met Charity Match 
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Hoofdstuk 2: Activiteiten Roemenië Timulazu 

 
Trainingsprogramma 
De jongvolwassenen worden aan de hand van vijf fasen geholpen om te integreren in de 
Roemeense samenleving. Deze vijf fasen bestaan uit:  
Fase 1: zelfontplooiing en leren samenwerken en uitvoeren van werkzaamheden in en om 
het huis. 
Fase 2: werkervaring opdoen op de camping en kinderboerderij op eigen terrein.  
Fase 3: praktijkopleiding volgen en met stage lopen. Leren zich zelfstandig financieel te 
onderhouden. 
Fase 4: gezamenlijk en onder begeleiding zelfstandig wonen en werken op een locatie 
elders.  
Fase 5: zelfstandig wonen en werken op een eigen gewenste plek met nazorg vanuit project.  
 
Begeleiding 
Elke jongere wordt op maat geholpen. Dit kan zijn om te wonen en te werken op het terrein 
van Timulazu. Of alleen werken bij Timulazu en op zichzelf wonen. Het groepsleven is niet 
voor iedere jongere bevorderlijk voor zijn of haar ontwikkeling. Ook wordt er ambulante 
hulpverlening verzorgd. Hierbij wordt hulp geboden bij financiën, hygiëne en sociale 
controle. Timulazu organiseert drie keer in de maand een bijeenkomst waar zelfstandige 
jongeren die in de stad wonen naar toe kunnen gaan. Hier worden dan spelletjes gespeeld, 
gekookt of gezamenlijk uit eten. Deze bijeenkomst zorgt ervoor dat ze contact blijven 
houden met elkaar en zo problemen kunnen bespreken en sociale contacten kunnen 
onderhouden. 
 
Evaluatie 
 
Programma 2013 

- Bella woont bij zijn ouders maar blijft wat wisselend wat betreft werk.  
- Mate is getrouwd en woonde in Zwitserland. Heeft een dochtertje en is terug in 

Roemenië. Hij wil samen met zijn vrouw in zijn geboortedorp een kinderprogramma 
opzetten.  

- Korci die heeft een vrouw en kind maar we zien hem weinig. We helpen hem met 
werk zoeken. 

- Mihai heeft ook een vriendin en twee kinderen maar hebben hem nog niet weer 
gezien. 

 
Programma 2014 

- Claudia woont sinds 2018 in Duitsland bij haar adoptie broer. Ze leert de taal en gaat 
leren voor doktersassistente. Het gaat goed met haar maar heeft het wel moeilijk in 
een ander land.  

- Zsuzanne woont met Cristina in het appartement en naar veel leerzame jaren kan ze 
nu alles zelf regelen, heeft ze een leuke baan en geniet van het leven. 

 
Programma 2015 

- Kati werkt sinds juni 2017 en woont op zichzelf. Het gaat heel goed met haar. Ze is 
erg veranderd in een gelukkig vrouw.  

- Gyuri daar gaat het niet goed mee. Hij heeft het moeilijk op zijn werkplek. We zijn er 
voor hem maar wil geen hulp accepteren.  

- Emilia heeft drie maanden bij ons gewoond. Heeft in 2017 een baby gekregen, een 
lief meisje. Emilia woont met haar vriend samen in de zigeunerwijk waar ze vandaan 
komt. We hebben nog vaak contact met haar. 
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Programma 2016 

- In 2016 hadden we niet veel geluk met de jongeren we hebben twee jongens 
geplaatst. De een is na één week weggegaan. Na vijf maanden is er een derde 
jongen gestart, deze is na twee maanden ook weggegaan. Omdat hij niet de 1e fase 
training heeft gevolgd bij ons denken wij dat hij ook weinig geleerd heeft en hij niet 
veranderd is wat betreft gedrag.  

- Ghita is gebleven en het gaat goed met hem. Hij kan Nederlands spreken omdat hij 
in een uitwisselingsprogramma zat bij een Nederlandse familie. Hij woont op zichzelf 
en heeft werk. Heeft veel contact met de familie Timulazu. 
 

Programma 2017 
- Cristina woont op zichzelf, werkt lekker en krijgt hulp bij financiën. Ze kan niet lezen 

dus we helpen daarbij als dit nodig is. 
- Iby is een meisje die graag iemand heeft die voor haar zorgt. Ze is getrouwd met een 

oudere man en heeft een dochtertje. Ze heeft nu een andere vriend en haar dochter 
woont bij de vader. 

- Laura woont op zichzelf. Ze had een vriend, maar ze is weggegaan dus nu helpen we 
haar weer zelfstandig te worden. Ze laat snel een man het overnemen. 

- Susana is na twee maanden op zichzelf gaan wonen. We hebben haar ambulant 
aangeboden. Dit was een uitdaging. Ze werkt nu lekker en heeft een eigen leven 
opgebouwd. 

- Iboya heeft een eigen appartement. We ondersteunen haar nog psychologisch want 
ze heeft heel veel trauma’s te verwerken. 
 

Dagbesteding gestart in 2017 
- We hebben 4 lichtverstandelijke jongens aangenomen voor dagbesteding.  Ze komen 

2 dagen in de week bij ons werken en 2 dagen in de week bij Coming Home. Bij ons 
werken ze met de dieren en krijgen ze Roemeense taal en rekenen en extra 
cursussen aangeboden zoals sociale vaardigheden en seksualiteit. Bij Coming Home 
werken ze in de houtfabriek met een begeleider van Timulazu. 

 
Sponsoring uit Roemenië: 

- De licht verstandelijke beperkte jongeren worden gedeeltelijk door de staat betaald.  
- Dit willen we ook gaan aanvragen voor de jongeren van het woon- en 

werktrainingsprogramma. Maar dan moet er wel zekerheid zijn dat er geld is van de 
staat. 

 
Programma 2018 

- Ibi. Dit was een meisje met moeilijke gedragsproblemen. Zij is na 6 maanden, na 
veel kansen van ons, toch bij ons weg gegaan. Ze werkt en woont samen maar we 
hebben geen contact met haar. 

- Ramona dit meisje ging mee in gedrag van Ibi. Zij is ook, na veel kansen van ons, 
weg gegaan. Ze woont samen en werkt, maar heeft geen contact met ons. 

 
Excursies met de jongeren uit het trainingsprogramma: 

- Tirgu Mureș; sight seeing van de stad. 

- Brasov; sight seeing van de stad, twee hebben hun oude woonplaats laten zien. 
- Boekarest; sight seeing, twee hebben hun oude woonplaats laten zien. 

 
Jongerenwerk Activiteiten: 
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- We hebben dit jaar twee activiteiten dagen voor de kinderen uit de buurtdorpen 
gehouden. Een hele dag vol met spelletjes, dans en knutselactiviteiten, gezamenlijk 
eten en plezier maken. Deze activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers van 
de stichting IBO. De jongeren van het project zijn de hoofdbegeleiders van die dag. 

- We hebben tijdens de kerst viering een talenten show gehouden in Sȃnmărgitha.  
 
Wat is er gebouwd: 

- De slaapkamers van de jongeren zijn klaar. 
 
Programma 2019 
Vanaf 2019 is het trainingsprogramma veranderd. Jongeren kunnen nu elk moment 
instromen i.p.v. oktober. Elke jongere gaat zijn eigen traject in. Ze beginnen met 3 maand 
fase 1. Hebben ze meer tijd nodig dan wordt dit verlengt. Zo kan iedereen op maat geholpen 
worden. 
 
Camping 

- Camping: We hebben veel kampeergasten gehad, gasten die op doorreis waren of 
die wat langer bleven. Verder 2 camperstours gehad van Berlinski en NKS. 

- Appartementen: Veel gezinnen die met het vliegtuig kwamen en een appartement 
hebben gehuurd. Appartementen worden het best verhuurd. 

- De blokhutten zijn redelijk verhuurd. Beter dan het jaar ervoor.  
- De tentverhuur voor kampen lopen ook goed. We hebben dit jaar 5 

groepen/organisaties gehad die alles hebben afgehuurd.   

- PR: SVR in Nederland en staan in het reisblad NSK. 
 
Kinderboerderij 
De kinderboerderij is alleen open voor camping gasten en voor school excursies. We willen 
graag particulieren aantrekken en zijn bezig met het aanleggen van een verkeersplein. Hier 
kunnen kinderen fietsen en spelen in de speeltuin. 
 
Wat is er gebouwd: 

- Het afdak is gebouwd voor de groepen met buitenkeuken. 

- Kippen ren vergroot. 
- Konijnen buitenhok gemaakt. 

 
PR voor de kinderboerderij 
Er zijn folders uitgedeeld bij scholen in Tirgu Mures en de omgevende dorpen. Er is wat 
gepost op Facebook. Dit moet in 2020 zeker weer worden gedaan om scholen, groepen 
binnen te halen voor educatie lessen, excursies en kinderfeestjes.  
 
PR voor het woon- en werktrainingsprogramma. 
In mei houden wij een presentatie voor jongeren van de kinderenbescherming en andere 
stichtingen. Jongeren die geïnteresseerd zijn kunnen dan hun motivatie brief schrijven en 
opsturen.  
 
Wij hebben ons programma aangepast en nu kan elke jongere elk moment instromen. Dit 
werkt goed en nu hebben we ook meer naamsbekendheid. We hebben een wachtlijst. Dit 
enkel omdat er niet de financiële middelen zijn om meer jongeren aan te nemen. Wij kunnen 
in totaal 8 jongeren intern laten wonen op het terrein. We kunnen zelf 6 jongeren huizen 
met onze financiën vanuit de kringloop. We missen financiële steun vanuit de staat van 
Roemenië.   
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Programma 2020 
Vanaf 2019 is het trainingsprogramma veranderd. Jongeren kunnen nu elk moment 
instromen i.p.v. oktober. Elke jongere gaat zijn eigen traject in. Ze beginnen met 3 maand 
fase 1. Hebben ze meer tijd nodig dan wordt dit verlengt. Zo kan iedereen op maat geholpen 
worden. 
 
Hoe gaat het nu met iedereen en wie zijn er in gestroomd in 2019 en 2020. 

 Mate is getrouwd en met zijn Zwitsers vrouw en dochtertje terug naar Roemenië 
verhuist om zelf een kinderproject op te zetten in de zigeunerstraat waar hij vandaan 
komt. Zij hebben nu een tijd bij ons op terrein gewoond maar zijn nu dicht bij de 
straat gaan wonen waar ze een gaan huis bouwen. Maar hij gaat ook 2 dagen in de 
week werken als klusjesman bij ons op het terrein. 

 Bela werkt en verder woont hij nog bij zijn ouders komt altijd op de ontmoetingen 
van Timulazu. 

 Mihai is getrouwd en heeft 3 kinderen maar heeft het redelijk moeilijk met 
onderhouden van zijn gezin maar kwam dit jaar op reünie kamp. 

 Korci na vele jaren niks horen heeft om hulp gevraagd voor een appartement met 
zijn vriendin woont samen en werk en we horen nu meer van hem. 

 Claudia woont in Duitsland en leert Duits en doet een opleiding als zuster. 
 Susana werkt en woont in de stad en heeft een vriend en gaat lekker met haar we 

zien haar nog vaak. 

 Kati werkt en woont in de stad en we zien haar ook nog vaak. 
 Gyuri die woont in Engeland maar daar gaat het niet heel goed mee rommelt wat 

aan. 

 Emilia woont met haar man en kindje in haar zigeunerstraat waar ze vandaan komt 
maar vind het moeilijk om haar weg te vinden. 

 Ghita woont en werkt gaat lekker en we horen nog veel van hem 

 Cristina werkt en woont in de stad en heeft een vriend en we horen veel van haar we 
houden haar geld zaken nog bij. 

 Iboya woont en werkt en we helpen haar nog psychologisch gesprekken. 
 Laura die had vele banen maar raakte ze steeds kwijt nu is ze haar appartement kwijt 

geraakt ze is weer naar huis verhuist. 
 Iby, zusje van Laura, heeft een tweejarig kindje maar kan redelijk overleven. 
 Susana mate die woont in Engeland. 
 Ramona woont ver weg van haar weinig contact met haar en ze is zwanger. 
 Ibi woont ook ver weg maar woont op zichzelf. 

 
De nieuwe van 2019  

 Matyi dit is een jongeren van de dagverblijf jongeren die is ingestroomd bij ons en 
woont nu op zichzelf en heeft een baan en gaat lekker met hem en we horen veel 
van hem en ondersteunen hem als curator. 

 Florentina woont en werkt in de stad en gaat lekker 
 Ramona woont en werkt in de stad en woont met Florentina in een appartement gaat 

redelijk met haar moeilijk op werk. 

 Clara woont ook met de 2 meiden in 1 appartement en werkt ook gaat lekker met 
haar. 

 
 
 
2020  
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 Kwam Alex erbij zit nu in fase 3 en heeft bijna een baan en gaat op zichzelf wonen 
samen in een appartement met Matyi, Ghita en Florin. 

 Marius daar hebben we het moeilijk mee gehad heeft veel psychische problemen 
maar is weggegaan bij ons maar we ondersteunen hem met advies. Hij heeft een 
baan bij Coming Home en gaat wonen in een appartement in de stad. 

 Antonia zij zit in fase 2 loopt stage bij een kas en leert voor winkeljuffrouw en gaat 
lekker met haar. 

 Claudia zij woont bij ons maar heeft ook school ze zal een jaar bij ons wonen en 
leren bij ons en gaat naar school heeft erg moeilijk gehad met integreren bij onze 
jongeren maar gaat steeds beter. 

 Florin hij zit in fase 1 en gaat bijna over in fase 2 heeft nog wat te leren in zijn 
werkhouding maar gaat goed. 

 Calin is na 2 maanden weggegaan bij ons kon moeilijk tegen autoriteiten. 
 Anna Maria zit in fase 1 vind het leuk bij ons en leert veel 

 Andreea fase 1 en heeft veel trauma ’s moet nog veel leren maar stap voor stap zal 
ze integreren in de maatschappij. 

 Corina zal over een week bij ons de groep komen. 
 
Op dit moment wonen er 7 jongeren op ons terrein. 
 
Dagbesteding jongeren; 
We hebben nog 2 jongens. 

 Titi die komt 2 dagen in de week bij ons werken 
 Korci 3 dagen in  de week 
 Zamfir heeft nu werk in een fabriek 
 Matyi woon en werkt in de stad. 

 
Activiteiten en excursies met onze jongeren 

 Stad spel gedaan om de stad beter te leren kennen. 
 Heel veel wandelingen in de heuvels en bergen gemaakt. 
 Naar Fagaras geweest als een weekend kamp 

 Met alle jongeren op Timulazu terrein reünie gehad voor een weekend. 
 In een klimpark geweest 
 En we hebben doordat met Covid kerstfeest met alle jongeren gewoon met alle 

Timulazu jongeren samen gehouden. 
 

Camping 
We hebben dit jaar weinig gasten gehad in verband met Covid maar wel kamp gehad met de 
Zwitsers voor 5 weken. 
 
Kinderboerderij 
We hebben besloten dit jaar geen kinderboerderij meer te zijn we gaan want dit stuk grond 
tuinderij en dieren op laten groeien voor onze levensonderhoud en later voor verkoop. 
 
Wat is er gebouwd: 

- Het afdak is gebouwd voor de groepen met buitenkeuken. 
- Appartement 3 is af is een groepsappartement van 10 personen. 
- Fermacell platen in huis van jongeren tegen de plafons gezet. 

- We zijn een atelier aan het maken om spullen te maken voor verkoop, 
- Nog een afdak voor zonnebescherming maken voor kampen.  
- We hebben zonneboilers op onze daken 
- En gasverwarming in jongeren gebouw en nu dit jaar ook in appartementen gebouw. 
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Dit jaar hebben vele klusgroepen moeten afzeggen maar ze willen graag volgend jaar 
komen. 
 
PR voor de kampen en camping: 
Zal via facebook en website gebeuren. 
 
 
PR voor het woon- en werktrainingsprogramma. 
Wij hebben ons programma aangepast en nu kan elke jongere elk moment instromen. Dit 
werkt goed en nu hebben we ook meer naamsbekendheid. We hebben een wachtlijst. Dit 
enkel omdat er niet de financiële middelen zijn om meer jongeren aan te nemen. Wij kunnen 
in totaal 10 jongeren intern laten wonen op het terrein. We kunnen zelf 6 jongeren huizen 
met onze financiën vanuit de kringloop. We missen financiële steun vanuit de staat van  
Roemenië 
 
 
Hier wie er nu bij Timulazu werkt: 
 

 
 

Directeur/bestuurder:  Evi     

Planner:   Roelanda 

Mentor:   Roelanda, Diana, Evi 

Coördinator Onderhoud: Misi 

Coördinator Dier&Moestuin: Gerben 

Coördinator Productie:  Dorien 

 Projecten:   Evi 

Uitvoerder:   Olga, Misi, Guido, Benny, Daniel, Mate 

Uitvoerder projecten:  Daniel, Guido   
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Hoofdstuk 3: Financieel overzicht. 

Jaaroverzicht + begin- en eindbalans 
2020     

        

      Jaaroverzicht 2020       

          

IN Passiva  Belasting Tarief Uit Activa   

        €              -    

Saldo RC op 1-1-2020   €       276,31    
Saldo RC op 1-1-
2020  €              -    

Gift   €  13.880,16    Gift   €       339,34- 

Collecte   €              -      Collecte   €              -    

Gift Kibo   €              -      Gift Kibo   €              -    

Kringloop   €  88.272,98    Kringloop   €   61.381,12- 

Acties   €              -      Acties   €              -    

Sponsoring   €  29.657,38    Sponsoring  €              -    

Benefit   €              -      Benefit   €              -    

Rebsem   €              -      Rebsem   €              -    

Spaar   €              -      Spaar   €              -    

Ellis Hagg   €    1.370,00    Ellis Hagg   €     1.567,85- 

onvoorziene kosten RO   €              -      
onvoorziene 
kosten RO  €              -    

RO wekelijks geld   €              -      RO wekelijks geld  €   39.486,00- 

RO BA   €              -      RO BA   €     6.815,00- 

RO huur   €              -      RO huur   €     6.600,00- 

Kraam   €              -      Kraam   €              -    

busje   €              -      busje   €     5.742,62- 

Tuinderij   €              -      Tuinderij   €     4.000,00- 

-   €              -      -   €              -    

-   €              -      -   €              -    

-   €              -      Saldo RC 31 12 19  €     7.524,90- 

    € 133.456,83       € 133.456,83- 

                

      Beginbalans per 1 januari 2020     

          

Debet     Credit    

Rekening courant   €       276,31     Eigen vermogen  €       276,31  

  10000 op spaar      

           

          

     €       276,31           €       276,31  

      Eindbalans per 31 december 2020   

          

Debet     Credit    

Rekening courant   €    6.141,90-   Eigen vermogen  €     7.524,90- 

      Schuld        € 1.383,00 

           

          

     €    6.141,90-          €     6.141,90- 

        

Vastgesteld te Laag Zuthem 
op:    6-1-2021         

Penningmeester: W. van der Kolk – Bredenhoff                    Voorzitter: M. van den Brink 


