Jaarverslag Stichting Straatkinderen Raducaneni, 2013.
Zoals alle jaren leggen wij in januari voor alle schenkers, sponsors en vrijwilligers een verantwoording af van het
afgelopen jaar. Een jaar met vreugde, maar ook met verdriet.
In november moesten wij afscheid nemen van Arie Bouma. Hij was samen met zijn vrouw Willemien de oprichter van
deze stichting. Al enige jaren had hij zich terug getrokken uit het bestuur, maar was op de achtergrond nog duidelijk
aanwezig met raad en daad. Ook tijdens de boekenmarkt op 27 en 28 april was hij nog aanwezig om de boeken af te
rekenen en informatie te geven over het werk van de stichting. Zijn gezondheid ging vanaf de zomer snel achteruit en
na een kort ziekbed heeft hij op 6 november 2013 het tijdelijke voor het eeuwige geruild. Wij als bestuur zullen hem
node missen als grote inspirator voor ons werk. Willemien blijft ons bijstaan met raad en daad en wij zullen in zijn
geest doorgaan met het werk voor de kinderen en studenten in Raducaneni.
Een “in memoriam” over zijn leven en werken kunt u vinden op onze website.
Deze website is in 2013 tot stand gekomen met gratis hulp van de heer A. Wester van de John Heddes foundation,
waarvoor onze hartelijke dank. Deze website is momenteel nog steeds in ontwikkeling, maar u kunt alvast alles lezen
over onze stichting. Hoe het is ontstaan, wat we met uw giften kunnen realiseren en alle verslagen van de afgelopen
jaren. Ook kunt u vele foto’s bekijken en natuurlijk zetten we al het nieuws van de komende tijd erop, zodat u op de
hoogte kunt blijven van de activiteiten van onze stichting. Neem eens een kijkje op deze site: www.raducaneni.nl
Wij hebben dankzij de vele bijdragen van u allen een verheugend jaar achter de rug. De kinderen en studenten uit
Raducaneni kunnen dus verzekerd zijn van onze voortdurende steun.
De boekenmarkt, onze grootste inkomensbron, mocht zich weer verheugen op heel veel bezoekers en bracht inclusief
de verkoop van CD’s en dergelijke en inclusief de bijdragen van onze koffiehoek een bedrag op van € 8730.56
Ook in 2013 kregen we naast de opbrengst van de boekenmarkt nog vele giften, groot en klein, waar we heel erg blij
mee zijn. De 40MM wandeltocht bracht € 650,-- op en de RABO fietstocht was wederom goed voor € 250.—
De zanggroep Melancholie uit de Goorn geeft uitvoeringen in bejaardenhuizen en andere instellingen en zij doen dit
om geld bijeen te brengen voor kansarme kinderen. Zodoende dat wij dit jaar een mooi bedrag mochten ontvangen
voor onze stichting. Het is toch uniek dat deze zanggroep speciaal voor het goede doel optreedt. Veel dank voor deze
donatie.
Zr. Patrizia is zoals wij vorig jaar schreven, verhuisd naar Roman, een stadje ten westen van Raducaneni. In deze
stad gaat een deel van de jeugd die wij steunen naar het middelbaar onderwijs. Zr. Patrizia is daar een
meisjespension gestart om onderdak te bieden aan meisjes uit arme families, die graag willen doorleren. Wij hebben
in 2013 een bedrag uitgetrokken van € 1500,-- om steun te bieden aan dit project.
In de stad Iasi, ten noorden van Raducaneni, verblijven de andere studenten die wij jaarlijks steunen. De zusters van
het kinderhuis in Raducaneni ontvangen van ons de noodzakelijke gelden, die zij naar behoefte verdelen aan de
studenten. Wij geven per leerling een garantie van 5 jaren studie dus dat betekent dat wij een buffer moeten hebben
op onze bankrekening. Gelukkig hebben wij in 2013 voldoende inkomsten gehad om 5 jaar onderwijs te kunnen
garanderen voor momenteel 30 studenten en zijn wij in overleg met de zusters of hier nog enkele studenten bij
kunnen. Op onze site komt binnenkort een financiële verantwoording. U kunt het dan vinden onder de knop
“jaarverslagen”.
Alle gulle gevers en vrijwilligers willen wij hierbij heel hartelijk bedanken voor hun bijdragen en wij hopen u binnenkort
weer te ontmoeten op onze volgende boekenmarkt. Deze wordt gehouden op 3 en 4 mei 2014, 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: NL81RABO03043.09.907
En u weet het: niets blijft aan de strijkstok hangen, geen onkosten en declaraties, alles gaat rechtstreeks naar
dit project.

