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Jaarverslag 2016 
 
Beste sponsors, vrijwilligers en belangstellenden, 
Bij deze stellen wij u op de hoogte van de activiteiten van onze stichting in 2016. 
 
Dit jaar was het de laatste boekenmarkt “oude stijl” die wij hebben georganiseerd op 
de Kaag tussen Spanbroek en Obdam. 
Omdat er in de toekomst opslag, locatie en vrijwilligers problemen zouden ontstaan, 
hebben wij gezocht naar nieuwe mensen en locatie. Gelukkig hebben wij door 
contact met Wiebo Beenen van het jeugd en jongerenwerk in Opmeer een nieuwe 
werkgroep gevonden die de boekenmarkt wil voortzetten. Onze stichting krijgt ten 
minste 20 % van de opbrengst en de rest wordt verdeeld over 3 organisaties met een 
goed doel:  
* Stichting Golf met Pit, die zich inzet voor de ouderen in onze gemeente,  
* Senioren Gabberweek, een samenwerkingsproject tussen jeugd en ouderen in 
onze gemeente én  
* Stichting Award Opmeer, die jongeren stimuleert om sociaal actief te zijn. 
 
De nieuwe werkgroep heeft inmiddels al van zich laten horen in de media en we 
hebben er alle vertrouwen in dat de boekenmarkt in goede handen is. 
 
De inkomsten van de boekenmarkt 2016 waren inclusief oud papier, weer boven de 
9000 euro en dat geld wordt door de zusters in Raducaneni heel zorgvuldig besteed. 
Naast de ondersteuning van de studenten die studeren in Roman en Iasi hebben de 
zusters van ons toestemming gekregen om extra geld op te nemen voor: 

 Verwarming van het Jeugdhuis Casa Nazaret in Raducaneni: 1500 euro. 

 Salaris voor extra mensen (de zusters kunnen het niet meer alleen) voor hulp 
aan kinderen met huiswerk en extra begeleiding: 3000 euro. 

 Extra voedsel (brood en melk) wat de kinderen krijgen in het opvanghuis 
omdat ze thuis te kort krijgen: 1500 euro. 

 Extra schoolspullen voor kinderen uit arme families: 100 euro. 
 
In 2016 is er door ons geen bezoek afgelegd in Raducaneni, maar we hebben 
regelmatig mail contact en we krijgen vaak dankbare reacties van de studenten en 
de zusters. Ook krijgen wij bericht over hun activiteiten en zorgen. Zo zijn er in 
oktober weer 9 nieuwe jongelui die om steun gevraagd hebben om te studeren in de 
stad. In totaal zijn dat er nu 27. Eén gezin is bijzonder gedupeerd omdat de vader 
een dodelijk ongeluk heeft gehad. Twee van hun kinderen worden door ons 
ondersteund, maar hebben nu extra steun nodig omdat de moeder plotseling zonder 
inkomen zit. U kunt de vertaling van de contacten met Raducaneni ook lezen op 
onze website. 
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Er is in 2015 door een bedrijf in Amsterdam een donatie geweest van nieuwe zomer- 
kinderkleding.  In 2016 is dit in dozen gepakt en door de heer Luinstra uit Doezum 
vervoerd naar Raducaneni, waar het dankbaar in ontvangst is genomen. De zusters 
verdelen dit onder de armste gezinnen. Wij betaalden de vrachtkosten. 
 
Onze website is in 2016 bijgewerkt en aangevuld met een nieuwspagina. Hier kunt u 
de laatste ontwikkelingen volgen én de foto’s van 2016 staan op de fotopagina. 
Dit alles is gerealiseerd door Co Schipper waarvoor heel veel dank. 
Wij bevelen u van harte aan om onze website www.raducaneni  te bezoeken zodat u 
kunt zien waar we zoal mee bezig zijn. Ook hebben wij een nieuw e-mail adres voor 
correspondentie: info@raducaneni.nl  
 
Wij zijn blij dat we met uw steun de hulpbehoevende mensen in Raducaneni iets 
extra’s kunnen bieden. Omdat de inkomsten van de boekenmarkt in het vervolg over 
meerdere stichtingen worden verdeeld betekent dat, dat onze inkomsten terug zullen 
lopen. Daarom vragen we u hierbij in het bijzonder of u onze stichting ook in 2017 
zult blijven steunen, door een bedrag te storten op onze bankrekening. 
De kinderen, studenten en de zusters uit Raducaneni, zullen u daar heel dankbaar 
voor zijn. 
 
De boekenmarkt 2017 wordt gehouden in Sportcentrum De Weijver,  

De Weijver 6,  1718 MS,   Hoogwoud 
Op de volgende data in 2017: 
 
Vr.  5 mei     08.30-13.00 uur 
Za. 6 mei     09.00-16.00 uur 
             19.00-21.00 uur  daarna live muziek, met Boekenbal. 
Zo. 7 mei     09.00-14.00 uur 
 
Boeken, DVD’s, CD’s en aanverwante artikelen kunt u brengen bij: 
 
Truus de Heer,  Slotweg 33,  1715 GD,  Spanbroek 
Spar Hoogwoud, Burgemeester Hoogenboomlaan 33, 1718 BH,  Hoogwoud 
De Schakel,  Past. Meriusstraat 2,  1715 VA,  Spanbroek 
Camping De Gouwe, Gouwe 5, 1718 LJ,  Hoogwoud 
Sportcentrum De Weijver, De Weijver 6,  1718 MS,   Hoogwoud 
Vergadelaar/Pardoes, De Weijver 8c  1718 MS,   Hoogwoud 

 
Nogmaals onze hartelijke dank voor uw steun en 
Vriendelijke groeten, namens de stichting, 
Anita Appel, secretaresse. 
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