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Doelstelling

Stichting Speranta ("de stichting") is in 1996 opgericht door Jan en Andrea C Teunissen-Oprea met
het doel om de hulpverleningsacties gestart in Roemenie in het begin jaren negentig een
structureel kader en continuïteit te kunnen bieden. Speranta is het Roemeense woord voor Hoop.
Het doel van de stichting is: Het ondersteunen, financieel en door expertise overdracht van
kleinschalige projecten gericht op het welzijn, de ontwikkeling van individuele talenten en het
vergroten van kansen in de maatschappij van Roemeense kansarme kinderen en jongeren, in het
bijzonder van kansarme kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking, handicap.

De stichting is actief in Roemenie en Nederland. Om de doelen te bereiken wordt samengewerkt
met organisaties, specialisten en particulieren in beide landen.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Mw. C. Teunissen – Oprea, (voorzitter) Mw. K. Oppelland – Ruckdeschel (penningmester) Mw.
E.M. Rinnooy Kan – van der Dussen (lid)

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning en er worden geen onkostenvergoedingen betaald.
De stichting heeft geen personeel in dienst.

Activiteitenverslag

Beurzen voor dorpskinderen. 111 dorpskinderen naar school
De stichting zet zich al vele jaren o.a. in voor het verbeteren van de situatie van dorpskinderen
in Roemenie. Veel dorpskinderen leven helaas nog steeds in grote armoede, ondanks de
economische vooruitgang van het land in de afgelopen jaren. Uit statistieken van de EU 2018
blijkt dat 40% van de dorpskinderen in Roemenie door armoede de school vroegtijdig verlaten
en dat veel kinderen zelfs zonder eten en met honger naar bed gaan. Een heel trieste waarheid
die vooral door de grote werkloosheid onder de dorpsbewoners heel moeizaam verbeterd kan
worden.

Het is in deze context dat de stichting in 2018 de projecten voor dorpskinderen als hoofddoel
van onze hulpverlening heeft gekozen.

Wij zijn er enorm trots op dat, mede dankzij jullie hulp het gelukt is om ons streven voor 2018
- 100 dorpskinderen naar school – te realiseren en zelfs te overtreffen, het zijn 111 kinderen
geworden.
Dit is mogelijk geweest door de samenwerking met o.a. SOS Kinderdorpen Roemenie die sinds
enkele jaren een programma gericht op het versterken van de armlastige families in dorpen
uitvoert. De families krijgen in het begin van het schooljaar een kleine beurs waarmee alle
nodige spullen voor de kinderen gekocht kunnen worden: kleding, schoenen, boeken,
schriften, een vervoersabonnement, een trommeltje met brood, medicijnen indien nodig, zodat
de kinderen een jaar lang naar school kunnen gaan.



Begeleidingscentra: SOS Kinderdorpen Hemeius in het noorden van Roemenie en
dorpen Tatarasti en Lada in het zuiden

Naast de beurzen die individueel worden uitgereikt zijn door de stichting ook twee sociale
units, begeleidingscentra, financieel gesteund, waar ouders en kinderen regelmatig komen
voor een educatief programma, begeleiding, huiswerk, psychologische hulp, begeleiding bij het
zoeken naar werk, het aanleren vaan vaardigheden e.a.

Een centrum binnen het SOS-kinderdorp in het noorden van Roemenie in Hemeius dat al
jaren heel mooi functioneert. En ander sociaal centrum is in het dorpje Lada. De
plaatselijke kerk gerund door een bijzonder energieke priester (Popa) heeft inmiddels
landelijke bekendheid gekregen door de sociale projecten voor arme gezinnen, kinderen en
ouderen die daar opgezet en verder ontwikkeld worden.
De kerk zelf zorgt o.a. al enkele jaren voor een dagelijkse warme maaltijd voor 60 kinderen en
ouderen uit de buurt.

Individuele steun en beurzen: jaarlijks wordt individuele steun gegeven aan mensen met een
beperking, handicap en de verzorgende families, alsook individuele studiebeurzen aan jongeren.

Verkorte staat van baten en lasten over 2018
Baten
Inkomsten donaties: 64.676 €
Totaal baten: 64.676 €

Lasten
De toegewezen schenkingen over 2018 zijn als volgt onder te verdelen:
Lasten: 74.482 €
Projecten: 74.211 €
Stichtingskosten 248 €
Bankkosten: 194 €
Resultaat: - 9. 505 €

Winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk. Een batig saldo na vereffening moet worden besteed
conform de doelstelling.

De administratie van de stichting wordt uitgevoerd door het Administratie en Adviesbureau,
Broekhuijsen and Partners.

Datum: Oktober 2019

******************************************************************************


