Jaarverslag St. Straatkinderen van Raducaneni 2009
We hebben een bijzonder verheugend jaar 2009 achter ons. Het aantal kleine en grote
sponsors nam toe en ook het bedrag aan ontvangen gelden steeg fors. Er waren een aantal
hartverwarmende gebeurtenissen: Zo was er een mevrouw die beloofde om gedurende
tenminste vijf jaren de kosten van twee en een halve student op zich te willen nemen. De
boekenmarkt in mei bracht bijna het driedubbele (6000 euro!) van vorig jaar op dankzij de
geweldige inzet van zo’n 30 vrijwilligers (sters). De John-Heddes-foundation maakte 1000
euro over. Het fonds van wijlen bakker Piet Commandeur doteerde maar liefst 2500 euro!
Tien enthousiaste wielrenners reden de Rabosponsorfietstocht en zorgden samen voor 250
euro. Rotaryclub Medemblik verhoogde haar jaarlijkse bijdrage tot 1200 euro en gaf
eveneens een deel (750) van de opbrengst van de Pinksterfietstocht aan onze stichting.
De 40MM (720) en het personeel van de BIK (bouwtechnische Industrie Kuin) (900 euro)
lieten zich niet onbetuigd. Dankzij al deze hulp was het bestuur in staat om aan de
projectleidster in Raducaneni Zr.Patrizia Kaiser toe te staan om het aantal studenten uit te
breiden tot maximaal 25. In 1999 zijn we begonnen met de ondersteuning van 4 jongelui.
Inmiddels hebben 8 leerlingen hun studie voltooid. Zonder Uw hulp zouden zij niet verder
gekomen zijn dan het basisonderwijs in hun dorp. Ook het mede door ons (en vele anderen)
gebouwde en ingerichte jeugdcentrum loopt geweldig. Zo komen daar onder andere
dagelijks 50 kinderen die er huiswerk maken onder leiding van vrijwilligsters. Behalve de
leiding over dit centrum en ons project verzorgt Zr Patrizia dagelijks de langdurig zieken en
bejaarden. De vele brieven van leerlingen en van Patrizia lopen over van dankbaarheid.
Alle schenkers ontvangen bij dit jaarverslag een verklaring voor de fiscus. Wij hebben het
predicaat “ANBI” (algemeen nut beoogde instelling) gekregen. Daardoor zijn de giften fiscaal
aftrekbaar. Het bestuur dankt alle schenkers en vrijwilligers, en ook de velen die hun
boeken brachten of boeken kochten, heel hartelijk. U maakte het mogelijk om heel veel licht
te brengen in uitzichtloze situaties. En U weet het: Geen dikbetaalde directeur, geen
onkosten declaraties ( zoals bij de vele C.B.F” goedgekeurde” goede doelen organisaties !)
Alle ontvangen gelden gaan voor 100% naar dit kleinschalig project.
Tot slot: U kunt weer boeken inleveren bij dhr.Jan Koomen,Spanbroekerweg 231 Spanbroek.
Na 15 februari is het inleveradres : Arie en Willemien Bouma/ Beerepoot ,Houtduif nr. 1
Spanbroek. De boekenmarkt is op 7,8en 9 mei in de schuur van Paul Boots aan de Kaag nr.
19 te Spanbroek. Graag vermelden we nog even het banknummer van de stichting
3043.09.907. Nogmaals heel hartelijk dank en vriendelijke groeten,
Jan Koomen,(voorzitter); Arie Bouma,(penningm.); Willemien Beerepoot,(secr) en de leden
Mevr. Anita Appel-Stam en dhr. Rico Bouma

