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VOORWOORD 

 

We kijken dankbaar terug op het jaar 2021. Op alle steun die Stichting Romario mocht ontvangen, 

op het werk dat de stichting kon doen en op al het werk dat verzet werd in Suriname. Ondanks 

moeilijkheden waren er veel zegeningen te tellen.  

In dit jaarverslag vindt u een terugblik op deze gebeurtenissen en activiteiten, en een overzicht van 

de financiën. 

 

We zijn onze achterban heel dankbaar voor de steun in financiën én gebed, en hopen dat u dit werk 

wilt blijven steunen. 

 

Namens het bestuur van Stichting Romario, 

 

Annelijn Scherff 

 

 

Nijkerk, 28 juni 2022 
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MISSIE EN VISIE 

 
Missie 

De missie van Stichting Romario is om vanuit naastenliefde en Bijbels perspectief, kwetsbare 

mensen te laten opbloeien en hen een nieuwe kans te bieden en daarin de liefde van Jezus te laten 

zien: elk mensenleven heeft waarde. 

Stichting Romario wil mensen dichter bij elkaar brengen door noden en behoeften van individuele 

personen en groepen onder de aandacht te brengen van mensen die hen willen ondersteunen. 

Vrijwilligers kunnen hun talenten inzetten door hier een bijdrage aan te leveren. 

De stichting richt zich op het werven van fondsen en het mogelijk maken dat anderen de 

zorgactiviteiten uitvoeren; de stichting voert zelf geen zorgtaken uit. 

Stichting Romario doet haar werk vanuit een respectvolle, betrokken en enthousiaste houding. 

 

Visie 

Onze visie is om in Suriname een duurzaam systeem van thuisbegeleiding op te zetten en uit te 

rollen, voor mensen die leven met een beperking; dit willen wij bereiken door het ondersteunen van 

projecten van de lokale stichting Opo Doro Thuisbegeleiding en het ondersteunen van de 

professionele staf, en in samenwerking met andere lokale actoren.  

 

Stichting Romario is begonnen met het helpen van de Surinaamse jongen Romario en zijn familie; de 

stichting helpt nog steeds andere mensen met een beperking, maar richt zich nu ook op het 

ondersteunen van de Surinaamse organisatie Stichting Opo Doro Thuisbegeleiding. Deze lokale 

stichting heeft met onze steun een organisatie opgezet die thuisbegeleiding biedt aan mensen met 

een lichamelijke en of verstandelijke beperking. Het streven van Stichting Romario is om zich op 

termijn te kunnen terugtrekken, en dat Stichting Opo Doro het werk zelfstandig kan blijven 

uitvoeren en bekostigen. 
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1. ACTIVITEITENVERSLAG 

 

1.1 Achtergrond 

 

Veel mensen in Suriname die leven met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben 

geen of te weinig begeleiding. Hierdoor raken zij achtergesteld en heeft hun naaste familie veel 

moeite om voor hen te zorgen en zelf het hoofd boven het water te houden. 

 

Het doel van Stichting Romario is om mensen met een beperking te ondersteunen in het verbeteren 

van hun kwaliteit van leven. Door hen de juiste middelen aan te reiken, kunnen zij en hun familie 

weer floreren. Onze visie is om zoveel als mogelijk met lokale 

personen en organisaties te werken. 

In Suriname werken wij samen met Stichting Opo Doro 

Thuisbegeleiding. Deze stichting biedt thuisbegeleiding aan 

mensen met een beperking. Ons doel is om Opo Doro te 

versterken, uit te bouwen en op termijn over te dragen aan lokale 

medewerkers en bestuur. 

 

Voor de thuisbegeleiding is de visie van beide stichtingen om de 

hulpvragers waar mogelijk zelf hun problemen op te laten lossen en hen hierin te ondersteunen en 

te coachen. Wij werken hierdoor aan duurzame oplossingen en aan de vooruitgang van de 

ondersteuning voor mensen met een beperking in Suriname.  

 

1.2 Terugblik 

 

In 2021 is gewerkt aan het updaten van de website van Stichting Romario. Teksten, 

opmaak en indeling zijn aangepast, zodat de site er weer aantrekkelijk uitziet. 

 

Op 29 mei 2021 had het bestuur een ‘heidag’. Er werd doorgesproken over de visie 

en missie en andere bestuurszaken. Tijdens deze dag werd ook een tipje van de 

sluier opgelicht over hoe het is om te werken met mensen met een beperking: Rian 

Busstra, ervaringsdeskundige en in 2019 op bezoek geweest in Suriname, vertelde 

ons over het mooie werk in de gehandicaptenzorg, over de waarde van het leven van deze mensen, 

en ook over wat de verschillen zijn tussen Suriname en Nederland. Het is mooi om te beseffen dat 

we het hier in Nederland redelijk goed ‘geregeld’ hebben, en het is ook mooi om te zien dat ons 

werk en uw bijdragen ècht verschil maken in de levens van onze Surinaamse medemens. 

 

Begin juni 2021 heeft Stichting Romario een noodhulpactie opgezet om gezinnen te kunnen 

ondersteunen met voedselpakketten. Veel gezinnen hadden te maken met teruglopende inkomsten 

door de coronalockdown, hevige regenval en overstromingen en de hoge inflatie, en konden niet 

goed meer in hun levensbehoeften voorzien. We zijn dankbaar voor de vele donaties die we 

mochten ontvangen.  

 

Op 31 juli 2021 is Romario, de jongen naar wie de stichting is vernoemd, overleden aan de gevolgen 

van het coronavirus. Mirjam liet weten dat in de overdenking tijdens de rouwdienst werd genoemd 

dat elk leven een doel heeft. Zonder Romario was Stichting Romario nooit ontstaan: doordat we met 

hem in contact kwamen, is thuisbegeleiding voor mensen met een beperking gaan groeien. De naam 

van Romario leeft nu voort in de stichting. 

 

De kledinginzamelingsactie die gepland stond voor september 2021 kon helaas geen doorgang 

vinden. Er waren te weinig vrijwilligers beschikbaar om te helpen, en de prijs die ingezamelde 

kleding per kilo oplevert was zo sterk gedaald dat het niet uit kon de actie door te laten gaan. 
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Wel konden we op 30 november meedoen met Giving Tuesday, een wereldwijde actiedag om goed 

te doen, en zamelden we geld in om de testkoffer aan te kunnen schaffen die psycholoog Mignom 

nodig heeft voor haar werk bij Stichting Opo Doro Thuisbegeleiding. Deze Bayley-III-NL-testkoffer is 

een instrument om het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen in kaart te kunnen brengen en om 

kinderen met een ontwikkelingsachterstand te kunnen identificeren.   

In december konden we weer een kerstbrodenactie organiseren, en ook via geef.nl hebben we het 

hele jaar door onze acties onder de aandacht kunnen brengen. De acties leverden mooie 

opbrengsten op. 

 

1.3 Ondersteuning aan Stichting Opo Doro  

Op basis van de begroting van 2021 van Stichting Opo Doro Thuisbegeleiding en de werkelijke 

uitgaven volgens hun kwartaalrapportage, maakt Stichting Romario enkele malen per jaar een 

financiële bijdrage over naar Suriname. 

 

Regelmatig overlegt de voorzitter van Opo Doro, Mirjam Sabajo-van Herwijnen, met het bestuur van 

Stichting Romario of de voorzitter over de te volgen koers. Het is goed om te merken dat wij daarin 

steeds op dezelfde lijn zitten: het versterken van de lokale organisatie (wat betreft bestuur, het 

aantrekken van goede medewerkers, lokale fondsenwerving en het beheer), het zoeken van 

samenwerking met andere partijen en uiteindelijk het opzetten van zelfstandige thuiszorg in 

Suriname. 

 

1.4 Ondersteuning aan uitgezondene Mirjam Sabajo-van Herwijnen 

Dankzij de inkomsten van Stichting Romario kunnen wij leefgeld betalen aan Mirjam Sabajo-van 

Herwijnen; zij heeft geen salaris en is afhankelijk van deze inkomsten. 

 

Naast het regelmatige informele overleg met Mirjam door alle bestuursleden en de formelere 

overleggen in de bestuursvergaderingen, kan zij ook gebruik maken van ondersteuning door een 

externe coach. 

 

Voor Mirjam persoonlijk was 2021 een bijzonder jaar: op 24 juli trouwde ze met Gerrit Sabajo. Op 2 

september werd hun zoon Joël geboren. Hoewel hij te vroeg geboren werd gaat het heel goed met 

hem. Met Mirjam en Gerrit zijn we God hier heel dankbaar voor.  

 

1.5 Financiën 

Het jaar 2021 hebben we met een positief resultaat afgesloten en daar zijn we dankbaar voor. Het 

financieel jaarverslag vindt u in hoofdstuk 2. 

 

1.6 Bestuur 

De bestuurssamenstelling van Stichting Romario kende een aantal wijzigingen. Bea Oosterhuis en 

Jantine van de Bunt zijn gestopt met hun bestuurswerk voor de stichting. We zijn hen dankbaar voor 

al het werk dat ze voor Stichting Romario gedaan hebben. Het bestuur bestaat sindsdien uit drie 

leden. Alle bestuursleden doen het werk op vrijwillige basis. 

 

De samenstelling van het bestuur per einde 2021: 

Ane de Vos, voorzitter 

Jenneke Frens, secretaris 

Alex Kamstra, penningmeester 

 

Sinds januari 2021 is Annelijn Scherff als vrijwilliger betrokken bij Stichting Romario. Zij stelt onder 

andere de nieuwsbrieven op en verstuurt deze eens in de zes à acht weken. 
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Het bestuur vergadert ongeveer eens per maand. Aan een gedeelte van de bestuursvergaderingen 

neemt Mirjam Sabajo-van Herwijnen, voorzitter van Stichting Opo Doro, steeds deel; hiermee wordt 

het bestuur goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in Suriname en het werk van Opo 

Doro.   

Het geplande werkbezoek dat in april 2020 geen doorgang kon vinden vanwege de reisbeperkingen 

door Covid-19 kon ook in 2021 niet doorgaan omdat de genoemde beperkingen nog steeds van kracht 

waren.  

 

1.7 Visie op de nabije toekomst 

 

Doelen 2022 

 

Op basis van het (concept)meerjarenplan 2021-2023, hebben wij de volgende concrete doelen 

geformuleerd voor het jaar 2022: 

 

1. Financieel, fondsenwerving 

- Begrote inkomsten 2022: €50,000  

- Uitgaven hulpprojecten OD minstens €24,000; de overige inkomsten zijn voor dekking kosten 

van de projectbegeleider 

- Op basis van goede resultaten en goede communicatie in 2021, hogere donaties vragen of 

mensen bewegen om van eenmalig naar reguliere donateur te gaan 

- In 2022 nieuwe donateurs toevoegen aan huidige bestand, onder andere bedrijven en 

donateurs buiten de kring van GKv Nijkerk 

 

2. Communicatie  

- Versterken naamsbekendheid in Nijkerk en daarbuiten 

- Ondanks coronabeperkingen diverse activiteiten organiseren 

- Online fondsenwerving verder versterken 

- Continue verbeteren van de website als belangrijk uithangbord naar buiten toe: consistente 

inhoud, makkelijke navigatie 

- Aantrekkelijke nieuwsbrief voor de achterban 

 

3. Medewerkers 

- Versterking bestuur op gebied van marketing/ communicatie 

- Ondersteuning van de uitgezonden medewerker, zowel financieel als op andere terreinen 

 

Secundaire focus: 

- Openstaan voor contacten met andere (gehandicapten-)organisaties actief in Suriname  

- Openstaan voor Surinaamse gemeenschap in Nederland 

- Ondersteuning bieden bij het versterken van het bestuur van Opo Doro door middel van 

coaching en werkbezoeken 

 

Activiteiten 2022  

 

Fondsenwerving: 

- Jaarlijkse fondsenwervingsacties zoals kerstbroden, kaartenactie 

- Fondsenwerving online, zoals via www.geef.nl  en www.sponsorkliks.com  

- sponsorprogramma versterken en uitrollen – evaluatie einde 2022 

- Invulling van samenwerking met GKV Nijkerk-Oost, zoals in 2021 afgesproken 

- 6 tot 10 nieuwsbrieven met succesverhalen, concrete voorbeelden 

- hogere donaties vragen of mensen bewegen om van eenmalig naar reguliere donateur te 

gaan 

- Andere geldschieters vinden, zoals bedrijven, kerken, familiefondsen en stichtingen: 

http://www.geef.nl/
http://www.sponsorkliks.com/
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Wilde Ganzen, vd Tweel, AFAS Foundation, EO-Metterdaad 

 

Naamsbekendheid: 

- Spreken voor groepen, kerken, scholen; zo mogelijk door Mirjam, anders door bestuursleden 

of andere enthousiaste vrijwilligers. 

Hiervoor een planning/schema maken. 

- Media-attentie in kranten, EO Visie e.d. 

- Deelname Keti Koti, jaarlijks op 1 juli 
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2) FINANCIEEL JAARVERSLAG 

 

2.1 Balans per 31 december 2021      
 

Activa   2021   2020 

       
Vaste activa:   -   - 
       
Vlottende activa:  € 12  € 4.274 
       
Liquide middelen:       
    Rabobank rekening-courant  € 3.513  € 2.032 
    Rabobank spaarrekening  € 36.504  € 21.502 
       
       Totaal activa  € 40.029  € 27.808 

       
       
       
       

Passiva   2021   2020 

       
Eigen vermogen:       
    Reserve projecten  € 28.372  € 27.752 
       
Voorzieningen/reserveringen:       
    Diverse reserveringen  € 5.288   - 
       
Langlopende schulden:   -   - 
       
Kortlopende schulden:  € 6.369  € 56 
       
       
       Totaal passiva  € 40.029  € 27.808 
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2.2 Staat van baten en lasten per 31 december 2021      
       
       

Baten   2021   2020 

       
Donaties vaste sponsoren  € 1.872  € 1.832 
Eenmalige donaties  € 24.158  € 22.072 
Donaties sponsorprogramma’s  € 248   - 
Geef.nl  € 479  € 1.549 
Collecten  € 4.305  € 3.460 
Opbrengsten acties  € 1.472  € 1.921 
       
       Totaal baten  € 32.534  € 30.834 

       
       
       
       

Lasten   2021   2020 

       
Projecten  € 11.218  € 9.155 
Kosten buitenlandwerker  € 19.995  € 18.122 
Kantoor- en publiciteitskosten  € 551  € 719 
Kosten acties   -   - 
Overige uitgaven  € 150  € 81 
       
       Totaal lasten  € 31.914  € 28.077 

       
       
       
Resultaat boekjaar  € 620  € 2.757 
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2.3 Toelichting balans 

      

       

Activa   2021   2020 

       
Vlottende activa:       
    Vooruitbetaalde kosten   -  € 3.429 
    Nog te ontvangen bedragen  € 12  € 845 
       
Liquide middelen:       
    Rabobank, rekening-courant  € 3.513  € 2.033 
    Rabobank, spaarrekening  € 36.504  € 21.502 
       
       Totaal activa  € 40.029  € 27.808 

       
       
       
       

Passiva   2021   2020 

       
Eigen vermogen:       
    Reserve projecten, stand 1 januari  € 27.752  € 24.995 
    Toevoeging/onttrekking resultaat  € 620  € 2.757 
       
       Totaal eigen vermogen  € 28.372  € 27.752 
       
Voorzieningen/reserveringen:       
    Noodhulpactie *1) € 2.173   - 
    Testkoffer *2) € 2.065   - 
    Project Wilde Ganzen (Train de Trainer)  € 50   - 
    Ticket onvoorziene omstandigheden *3) € 1.000   - 
       
Totaal voorzieningen/reserveringen:  € 5.288   - 
       
Kortlopende schulden:       
    Overlopende passiva:       
        Nog te betalen kosten  € 369  € 56 
        Vooruitontvangen bedragen  € 6.000   - 
       
       Totaal passiva  € 40.029  € 27.808 
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2.4 Toelichting lasten 
       
       

Lasten   2021   2020 

       
Projecten:       
    Kosten Stichting Opo Doro Paramaribo  € 10.893  € 8.516 
    Kosten projecten overig   -   - 
    Kosten transport kleding  € 325  € 639 
       
       Totaal projecten  € 11.218  € 9.155 
       
Kantoor- en publiciteitskosten:       
    Bankkosten  € 341  € 278 
    Website en webhosting   -  € 75 
    Bestuurskosten  € 210  € 366 
       
       Totaal kantoor- en publiciteitskosten  € 551  € 719 
       
Overige uitgaven:  € 150  € 81 
       
       Totaal overige uitgaven  € 150  € 81 
       
Onvoorzien:   -   - 
       
       Totaal onvoorzien   -   - 
       
Kosten buitenlandwerker  € 19.995  € 18.122 
       
       Totaal kosten buitenlandwerker  € 19.995  € 18.122 
       
       
Totaal lasten  € 31.914  € 28.077 
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2.5 Toelichting op de balans 

 

*1) Deze reserve is ontstaan door een noodhulpactie in 2021. Een deel daarvan kon al in 2021 

worden aangewend en een ander deel zal worden ingezet voor (nood)hulp in een volgend jaar. 

Vanwege de aard van deze specifieke actie, die bestemd is voor noodhulp, is de reserve opgenomen. 

 

*2) Voor de Bayley testkoffer voor de eigen psycholoog is er in 2021 een inzamelactie gehouden. De 

testkoffer wordt in 2022 aangeschaft. 

 

*3) Deze reserve is in 2021 voor het eerst gevormd en betreft een potje voor ticketkosten voor het 

geval door onvoorziene omstandigheden een reis naar Nederland en weer terug naar Suriname 

noodzakelijk mocht zijn. 

 

 

 

 

 


