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Ons, en Uw project, bestaat inmiddels 10 jaar!   Het begon met de aanschaf van een autootje voor 
zuster Patrizia Kaiser die belast was met de opvang van 250 straatkinderen en de verzorging van vele 
zieken en bejaarden in het zeer arme dorp Raducaneni in N.O. Roemenië. Daarna, samen met een 
aantal Oostenrijkers, de bouw en inrichting van het prachtige jeugd-opvang-centrum. Vervolgens de 
financiële ondersteuning van  studenten die zonder onze hulp niet verder dan het basisonderwijs 
zouden zijn gekomen. We begonnen met vier jongelui en konden dit telkenjare uitbreiden met vier of 
vijf  jongens en meisjes. Inmiddels hebben een tiental jeugdigen hun studie beëindigd. Zij zijn nu 
werkzaam in beroepen als leraar/onderwijzer, in de zorg en verpleging, in installatietechniek enz. 
Dit is allemaal mogelijk gemaakt dank zij uw hulp, waarvoor hartelijk dank. Dit jaar hebben wij het 
aantal leerlingen met 5 kunnen uitbreiden tot 26. Wij ondersteunen hen vanaf het eerste jaar 
voortgezet onderwijs t/m 4de jaar universiteit of hoger beroepsonderwijs. Deze uitbreiding werd 
mogelijk gemaakt doordat een instelling  in onze gemeente, die anoniem wil blijven, aanbood om 
gedurende vijf jaren vijf studenten te ondersteunen.!! (€.2500,- per jaar.)  
B.g.v. het tweede lustrum hebben de bestuursleden samen met een aantal enthousiaste sponsors, in 
juni j.l. Raducaneni bezocht. (kosten voor eigen rekening). Het werd een prachtige reis met als 
hoogtepunt de ontmoeting met alle kinderen, de zusters en onze studenten. Zij zorgden voor een 
feestelijke en hartverwarmende ontvangst met zang,muziek,dans en een zelfbereide maaltijd. 
Namens U en alle vrienden en vriendinnen van ons project overhandigde onze voorzitter aan Zr. 
Patrizia een chêque van €.10.000,-- te besteden aan de opvang van de kinderen.  
Een spontaan gevormde werkgroep zorgde voor de aanschaf en het transport van 50 
ziekenhuisbedden met dekens en matrassen en schoonmaakmiddelen. Hard nodig voor de 
verpleging van langdurig zieken en bejaarden en daklozen.   
De jaarlijkse boekenmarkt was weer een groot succes. (€.6000) . De  vele vaste en “losse”sponsors 
schonken 23.000 euro. Voor het project zelf werd 15.000 euro opgenomen. Het “bedden”project 
kostte 8500 euro. Uit deze getallen blijkt dat we weer een bedrag konden toevoegen aan de 
garantiefondsreserve, waarmede wij onze toezegging om tenminste vijf jaren studieondersteuning te 
geven konden waarmaken. 
Het bestuur dankt alle schenkers, alle vrijwilligers (boekenmarkt en folders) en alle schenkers van 
boeken heel hartelijk. Zonder Uw hulp zouden wij dit prachtige kleinschalig project niet kunnen 
realiseren. Wij blijven op U allen vertrouwen. 
 
Ook dit jaar kunt U weer Uw overtollige boeken bij ons kwijt. Het inleveradres is: bij voorkeur hr. J. 
Koomen, Spanbroekerweg 231; tel: 0226-351691 (desnoods halen wij de boeken bij U op.)  
De boekenmarkt wordt dit jaar weer gehouden in de schuur van Paul Boots aan de Kaag 19a te 
Spanbroek op 6, 7 en 8 mei a.s. 
Graag vermelden wij nog even het banknummer van de stichting 3043.09.907. 
Tot slot: 
Het bestuur heeft nog een aantal namen van sponsors van wie geen adres bekend is. Indien zij een 
verklaring willen hebben voor de fiscus voor aftrek van belasting, kunnen zij contact opnemen met 
onze penningmeester A. Bouma, Houtduif 1, 1715 TA  SPANBROEK. 
 
Nogmaals heel hartelijk dank,  vriendelijke groeten, en tot ziens op onze boekenmarkt. 
Jan Koomen (voorzitter), Arie Bouma (penningmeester), Willemien Beerepoot (secretaresse) 
en de Leden: Anita Appel-Stam en Rico Bouma. 


