
Jaarverslag St.Straatkinderen  Raducaneni 2008 

 

Dankzij de hulp van veel mensen hebben wij ons werk voor de kinderen van Raducaneni 

in Roemenië kunnen voortzetten. Zo’n 250 kinderen worden dagelijks opgevangen in het 

-  mede door onze hulp- gerealiseerde jeugdcentrum. Zij kunnen daar spelen, krijgen hulp bij 

huiswerk, zo nodig kunnen zij er eten en desnoods zelfs overnachten. Tevens bieden wij 

financiële steun aan momenteel 20 jongens en meisjes verspreid over 5 jaren voortgezet 

onderwijs en 3 jaren universiteit/HBO. Zonder onze bijdrage zouden deze jongelui niet verder 

dan het basisonderwijs komen omdat de ouders de pensionkosten in de stad (Iasi, 40 Km en 

Bacau, 100Km)  niet kunnen opbrengen. De brieven die wij regelmatig van de kinderen 

ontvangen lopen over van dankbaarheid. In Raducaneni staat dit werk onder de bezielende 

leiding van Patrizia Kaiser (Zuster van Steijl). Naast het werk in het opvangcentrum bezoekt 

en verzorgt zij dagelijks de zieken van het plaatsje; zorgt zij voor transport naar het 

ziekenhuis van Iasi; en haalt en bezorgt zij de nodige medicijnen. Dit jaar (2008) hebben wij, 

dankzij de hulp van  onze sponsors ruim 10.000,-- euro aan dit kleinschalige project kunnen 

afdragen. Daarnaast hebben we een bescheiden garantiefonds kunnen vormen, nodig omdat 

wij ons garant hebben verklaard voor tenminste vijf jaren voortgezet onderwijs per 

geadopteerd kind. De ontvangen gelden worden voor 99,9% besteed aan het doel. (De enige 

kosten zijn helaas de Rabobank: €.191,00) !   Zijn er rabobestuursleden die daar wat aan 

kunnen doen?) 

Naast de vele grote en kleine (ook zeer welkom!) sponsors willen wij deze keer met name en 

dankbaarheid noemen: De John Heddes Foundation; De 40 MM; de personeelsvereniging van 

de BIK; en De Rotaryclub Medemblik. Zonder deze hulp zouden wij met lege handen staan. 

Alle schenkers ontvangen één dezer dagen  dit jaarverslag en een verklaring voor de 

belastingaangifte. De fiscus heeft onze stichting het predikaat ANBI gegeven d.w.z. 

Algemeen Nut Beoogde Instelling. Daardoor zijn giften fiscaal aftrekbaar. Tenslotte: 

De boekenmarkt bracht in 2008 ruim 2600 euro op. Ook dit jaar houden we op 8 en 9 mei een 

boekenmarkt in de schuur van Paul Boots aan de Kaag nr. 19 te Spanbroek. Boeken kunt U 

inleveren  liefst bij Jan Koomen, Spanbroekerweg 231; daar is de opslag. Telefoon nr. 

351691. Desnoods ook bij Arie en Willemien Bouma-Beerepoot aan de Houtduif nr.1 Graag 

vermelden we nog even het banknummer van de Stichting: 3043.09.907 

(namens het bestuur : Arie Bouma (vz.) 

 

 


