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Jaarverslag van Stichting Blijvende hulp voor Roemenië over 2020
Wij hebben 2020 als een bijzonder jaar ervaren en zijn ervan overtuigd dat wij daarin niet de enige zijn.
Net als de voorgaande jaren hebben we door het uitdelen van kleding, schoenen en maaltijden veel armen en
behoeftigen kunnen helpen.
Door de situatie lag de focus op maaltijdverstrekking. Dit samen met 4 andere organisatie onder leiding van Asociatia
Divers. De naam van het project; “Warme maaltijd voor de behoeftigen”. Wij hebben het “Feed the Need” genoemd.
Het keukenteam binnen Fundatia Transilvana Alpha (FTA), (werkloos door de pandemie) bood zich aan vrijwillig de
maaltijden te willen bereiden.
Als steun in de rug hebben wij besloten de kosten die dit met zich meebrengt (gas, water en elektra) te betalen.
Gelukkig is er een gedeeltelijke sponsoring van diverse groenten en wat kleine financiële bijdragen.
De loonkostenvergoedingen zijn in Roemenië anders (slechter) geregeld dan bij ons, daarom ook hier een kleine
ondersteuning.
Via bevriende relaties kwamen er ook dit jaar weer goederen in de vorm van kleding en voeding binnen bij Alpha. Dank
daarvoor. De nood is nog steeds groot en omdat de kwaliteit van de gedoneerde goederen hoog is en in verhouding
de transportkosten laag is dit een goed alternatief voor het ter plaatse kopen. Ook al steun je de lokale ondernemers
dan meer, het geld moet er wel zijn. Wat ook meespeelt is dat wij de gekregen goederen weggeven.
Ondanks de pandemie is de steun aan en van Enikö doorgegaan. Sinds begin november is zij één van de projecten
binnen FTA en krijgt zij via hun de maaltijden en andere ondersteuning. De kosten hiervoor nemen wij (uit een apart
potje) voor onze rekening.
Financiële verantwoording:
Aan giften voor onze humanitaire hulpverlening mochten we over 2020 een bedrag ontvangen van € 7.122,50
Daarnaast ontvingen wij voor Enikö € 3.868,38.
Met deze bijdrage konden we haar financieel ondersteunen t.b.v. warme maaltijden, eigen bijdrage (€ 200,--)
medicijnen (voorgeschreven door een betrokken huisarts) en extra’s in de vorm van fruit en kleding en nieuwe (zomer
en winter) schoenen. We kunnen dit in ieder geval tot maart 2021 blijven doen. Nieuwe ondersteuning is zo spoedig
mogelijk voor Enikö en “haar” kinderen.
Kantoorkosten waren € 196.92
Reis- en verblijfkosten € 0,00
Het saldo op de rekening is op 31 december 2020 € 1881,95 (31-12-2019 € 4858,58)
Staat van baten en lasten Stichting Blijvende hulp voor Roemenië 2020
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Giften n.a.v. nieuwsbrief
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Bijdrage aanschaf kleding
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€ 3.868,38
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€
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€ 3.126,14

Betalingen Project Feed the Need
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€
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€ -2976,63

169,45

€ 10.990,88

€ 10.990,88

Toelichting op de staat van Baten en Lasten van St. Blijvende hulp voor Roemenië over 2020.
Op de jaarlijkse nieuwsbrief van december 2020 kwam een mooi bedrag aan giften binnen. We zagen zelfs een kleine
stijging.
Een ander groot deel van de ontvangen giften hebben we aan extra zorg voor de kinderen besteed die niet onder de
overheidstoekenningen vallen en we konden extra dingen doen voor de allerarmsten van stad. Dit in de vorm van een
bijdrage voor extra voeding of kleding/schoeisel.
De kantoorkosten bestaan uit toner voor de printer, computer, briefpapier/enveloppen en postzegels.
De bankkosten vallen iets lager uit. Een groot deel hiervan komt door de transfers die wij aan Enikö doen via Western
Union. Enikö heeft geen bankrekening. Vandaar dat geld via WU wordt overgeboekt. Tot op heden betrouwbaar en
snel. Vanaf november lopen de betalingen via de bankrekening van FTA. Dit gaat van Euro naar Euro rekening. Hieraan
zijn geen kosten meer verbonden.
Helaas waren wij niet in de gelegenheid naar Roemenië te gaan. COVID-19 gooide roet in het eten. We verwachten
wel in 2021 ons project weer te kunnen bezoeken.
Enikö is een voorbeeld. Er is wekelijks contact met haar, dit komt vanuit haarzelf en maandelijks legt zij financiële
verantwoording af. Naar aanleiding van onze oproep in de nieuwsbrieven mochten wij giften ontvangen.
In overleg met een betrokken huisarts is besloten deze via Enikö geld te doen toekomen voor het betalen van de eigen
bijdrage voor medicamenten. Er zijn een aantal kinderen die met longontstekingen en zware verkoudheden te maken
hebben. Gelukkig gaat het met allen nu weer goed en waren er geen COVID-19 besmettingen. Ze worden regelmatig
door genoemde huisarts gezien en schrijft (verstrekt) de benodigde medicatie. Enikö verstrekt in de R maanden extra
vitamine C tabletten om de weerstand te verbeteren.
Toekomstplannen:
Gezien de nog steeds aanwezige grote vraag naar gebruikte kleding, willen we ook in 2021 doorgaan met het uitdelen
(aanschaffen) van goede kwaliteit gebruikte kleding. We kunnen goede gebruikte kleding in Roemenië zelf inzamelen
en kopen. Ook kunnen wij nog rekenen op wat kleding via een andere hulporganisatie maar dit is niet voldoende om
aan de vraag te kunnen voldoen.
Bij een groothandel in gebruikte kleding kunnen wij kleding kopen. Het voordeel hiervan is dat we aan kunnen geven
(dus gerichter) wat we nodig hebben, niet met overschotten zitten en de kosten hiervan op jaarbasis niet hoger zijn
dan de transportkosten die we andere jaren kwijt waren.
De kosten voor de aangeschafte kleding liggen ongeveer in het verlengde van de kosten die wij normaal per jaar
zouden maken aan transportkosten. Het voordeel is dat er logistiek veel minder manuren nodig zijn zodat deze nu ten
goede komen aan andere projecten binnen de organisatie.
Tenslotte.
Er is nog steeds veel nuttig werk te doen. Het loont nog steeds de moeite. We blijven proberen de uitgaven en de
inkomsten in balans te houden.
Het werk wordt wel bemoeilijkt doordat de Roemeense overheden met steeds andere regels komen en op deze manier
het werken als NGO’s moeilijk maakt. In het bijzonder hebben gehandicapten, ouderen en de allerarmsten hiermee te
maken.
We blijven positief, mede ook omdat wij met eigen ogen telkens weer kunnen constateren dat we velen mogen en
kunnen helpen.
Daarnaast is er de toezegging van de gemeentelijke sociale dienst dat zij oude schulden gaan betalen. Schulden vanaf
2014!! Dit geeft wat lucht. We wachten het maar even af, er zijn al zo vaak toezeggingen gedaan.
Ons motto proberen we hoog te houden. Wij blijven geven met een mild hart en waar mogelijk met gulle hand.
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