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Jaarverslag 2017
Beste sponsors, vrijwilligers en belangstellenden,
Bij deze stellen wij u op de hoogte van de activiteiten van onze stichting in 2017.
De nieuwe organisatie van de boekenmarkt Opmeer, heeft de zaken goed opgepakt.
Er is een succesvolle boekenmarkt gehouden, met een prima resultaat. Wij hebben
zoals de afspraak was, het maximale bedrag gekregen van € 2000,-Wij hopen dat de Boekenmarkt in 2018 weer succesvol wordt, zodat we weer het
maximale bedrag uitgekeerd kunnen krijgen.
Op de boekenmarkt was onze stichting aanwezig in een stand met informatie en
beeldpresentatie over Raducaneni. De belangstelling van het publiek ging echter
vooral naar de boeken, wat natuurlijk ook de bedoeling was. Onze lichtbeelden
waren niet goed zichtbaar en wat afgeschermd door de partytent. In 2018 zullen we
proberen om wat duidelijker aanwezig te zijn, om de mensen te informeren over het
doel van onze Stichting.
Wij hebben regelmatig contact met de zusters in Raducaneni. Er zijn wat wisselingen
geweest in het zusterhuis, maar de kinderen worden nog steeds met toewijding
begeleid door de zusters en hun ondersteunend personeel.
De zusters hebben een pasje van onze bankrekening en ze kunnen zelf het geld van
de bank halen. Dat geld wordt zeer zorgvuldig beheerd en alléén besteed aan
kinderen die het hard nodig hebben. Wij krijgen meerdere keren per jaar een
uitgebreide verantwoording.
Er zijn bij het begin van het schooljaar, 7 studenten bij gekomen, die om onze
ondersteuning hebben gevraagd. Ook zijn er een aantal afgestudeerd.
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 de
verwarming van het Jeugdhuis Casa Nazaret (houtgestookte kachel).
Ook is weer salaris betaald aan extra mensen voor hulp met huiswerk en extra
begeleiding in het jeugdhuis. Een paar van deze hulpkrachten, zijn jongeren die met
steun van onze stichting hebben gestudeerd. Voorwaar een leuk succes.
De zusters nemen ook geld van ons op voor extra voedsel voor de kinderen, omdat
ze thuis te kort krijgen. Ook hebben ze voor het Sint Nicolaasfeest én voor de
Kerstviering kleine cadeautjes en fruit voor de kinderen gekocht. De zusters nemen
ook geld op voor extra schoolspullen voor kinderen uit arme families.
Het is voor ons goedkoper en minder arbeidsintensief om de zusters de spullen zelf
te laten kopen. Als wij ze hier inzamelen, kost het veel meer om alles daarheen te
laten vervoeren. Bovendien zijn de prijzen in Roemenië 4x lager dan hier en
stimuleren we zo ook de lokale economie.
Alle gedoneerde kleding heeft inmiddels zijn bestemming gevonden. De zusters
hebben het uitgedeeld aan de armste gezinnen. Ze waren verrast dat er zoveel
goede spullen bij zaten.
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Op onze website www.raducaneni kunt u de laatste ontwikkelingen volgen én de
foto’s van 2017 staan op de fotopagina.
Wij zijn blij, dat we met uw steun de hulpbehoevende mensen in Raducaneni iets
extra’s kunnen bieden. Wij krijgen berichten over goede resultaten. Meer kinderen
die beter onderwijs en begeleiding krijgen en meer studenten die hun diploma halen,
zodat ze een beter bestaan kunnen opbouwen voor henzelf en hun familie in
Roemenië.
Daarom vragen we u hierbij in het bijzonder of u onze stichting ook in 2018 wilt
blijven steunen. De kinderen, studenten en de zusters uit Raducaneni, zullen u daar
heel dankbaar voor zijn.
Last but not least nog even informatie over de boekenmarkt in 2018:
Plaats: Sportcentrum De Weijver, De Weijver 6, 1718 MS, Hoogwoud
Data: 4 – 5 en 6 mei 2018.
Open: van 09.00 tot 16.00 uur.
Boeken, DVD’s, CD’s, films e.d. 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
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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