Jaarverslag 2012, van de stichting “Straatkinderen van Raducaneni”
Zoals u van ons gewend bent volgt hieronder een kort verslag van het afgelopen jaar.
De boekenmarkt, onze grootste inkomensbron, heeft mede dankzij de aanwezigheid van Zuster
Patrizia Kaiser, een recordbedrag opgebracht van € 9795,- De komst van Zr. Patrizia was een uniek
cadeau voor Arie en Willemien Bouma-Beerepoot, die afscheid namen van ons bestuur.
Bovendien was het een mooie gelegenheid om iedereen die onze stichting een warm hart toedraagt
eens kennis te laten maken met deze zeer actieve, sympathieke en warme persoonlijkheid.
Zr. Patrizia Kaiser is de dochter van vrienden van Arie en Willemien. Als zuster van de orde van Steijl
stond zij aan de wieg van het project in Raducaneni. Mede dankzij uw hulp ontvingen sindsdien al
vele kinderen een warm onthaal in het mede door ons project gebouwde jeugdcentrum en/of werden
geholpen met hun studie in Roemenie. Hierdoor zijn hun toekomstverwachtingen veel positiever
geworden.
Zr. Patrizia is een kleine week in Holland geweest en had haar privé onderkomen bij de fam. De Heer
aan de Slotweg. De heer P. Nijhuis heeft haar overkomst mogelijk gemaakt. Hij heeft samen met onze
bestuursleden verschillende facetten van ons prachtige land aan haar laten zien. Ze heeft genoten
van de kleurenpracht van de bollenvelden en natuurlijk heeft zij ook de nodige tijd doorgebracht bij
Arie en Willemien, die zeer verheugd waren bij haar komst wat een complete verrassing was voor hen
beiden. Op alle dagen van de boekenmarkt was Patrizia enige tijd aanwezig. Velen van u hebben haar
mogen ontmoeten. Zij heeft nu ook een beeld van het reilen en zeilen van deze organisatie hier in
Holland en ze heeft zeer genoten van alles wat haar hier ten deel viel.
Zr. Patrizia werkt nu in Roman, een stad op drie uur rijden van Raducaneni. Daar is ze een internaat
gestart voor meisjes uit arme gezinnen uit het oosten van Roemenie, die in deze stad studeren. Ze
geeft begeleiding bij huiswerk en er is een creatief en spiritueel programma. Bovendien werkt ze daar
met mensen met alcoholproblemen. Onze stichting heeft besloten om naast de steun voor de kinderen
en studenten in Raducaneni, ook haar internaat in Roman te steunen voor zover onze begroting dat
toelaat.
In oktober is een vracht met schoolspullen, mede dank zij uw steun verzameld en gekocht en naar
Roman gezonden omdat Zr. Patrizia daarom had gevraagd.
Ook in 2012 kregen we naast de opbrengst van de boekenmarkt ook nog vele giften, groot en klein.
De mensen die meededen met de 40MM wandeltocht brachten € 550,- bij elkaar. Ook de RABO
fietstocht bracht € 250,- op. Voor al deze giften zeggen wij u heel hartelijk dank.
Door deze giften kunnen de straatkinderen in Raducaneni, onze 29 studenten waarvoor wij de
pensionkosten betalen én het werk in Roman dus verzekerd zijn van de doorlopende steun van onze
stichting. U kunt er zeker van zijn dat het geld alleen wordt gebruikt voor de door ons gestelde doelen
en niet voor het zusterhuis zelf en zeker niet voor kerkelijke of bestuurlijke organisaties aldaar. Wij
krijgen met grote regelmaat bedankbrieven van de studenten, die zonder uw hulp niet verder hadden
kunnen komen dan het basisonderwijs. De afgestudeerde jongelui kunnen dan met hun hogere
inkomens, hun families in Raducaneni helpen om in wat betere leefomstandigheden te komen.
Ons bestuur is in 2012 uitgebreid met een persoon, namelijk Piet Nijhuis die voor ons de Duitse en
Engelse contacten gaat onderhouden met de zusters in Raducaneni.
Wij zijn op dit ogenblik bezig om met hulp van de John Heddes foundation, een website te starten.
Binnenkort kunt u alles over onze stichting lezen op www.raducaneni.nl
Onze volgende boekenmarkt wordt gehouden op 27-28 april 2013 op het vertrouwde adres Kaag 19a.
BOEKEN, LP’s CD’s en DVD’s kunnen weer vanaf 1 maart worden gebracht bij Jan Koomen,
Spanbroekerweg 231, tel: 0226-351691.
Het banknummer van onze stichting is: 3043.09.907
En u weet het: niets blijft aan de strijkstok hangen, geen onkosten en declaraties, alles gaat
rechtstreeks naar dit project.
Nogmaals heel hartelijk dank, vriendelijke groeten en hopelijk tot ziens bij de volgende boekenmarkt.
Het bestuur.

