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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

110 dorpskinderen naar school, in samenwerking met SOS Kinderdorpen: Talentino KLG
beurzen
Mede dankzij de steun van onze vrienden van KLG Europe B.V. is het gelukt om het aantal
beurzen voor dorpskinderen op 110 te houden. De financiële bijdrage wordt gebruikt voor de
aanschaf van alle nodige educatieve materialen, kleding, schoenen en indien nodig voor
buskaartjes en een lunchpakket. Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat de kinderen naar school
gaan en het schooljaar succesvol met een certificaat of diploma kunnen afronden.

Natuurkunde leslokaal, School Tãtãrãşti en bijdrage Sociaal centrum dorpje Lada – zuiden
Roemenië. Afgelopen zomer heb ik het dorpje Lada bezocht en ben zeer onder de indruk geraakt
van de fantastische inzet van de lokale priester. In een paar jaar tijd is het hem gelukt om naast de
kerk een mooi multifunctioneel sociaal dienstencentrum op te zetten met daarin een kantine, een
ruimte voor schoolbegeleiding, een medische post, e.a. Florin Danu is zijn naam, inmiddels bekend
in het hele land.
In 2019 is een project opgezet om kinderen uit probleemgezinnen naar school te krijgen. Na
overleg is met onze steun een modern leslokaal voor natuur- en scheikunde onderwijs
ingericht, waardoor het leren spelenderwijs gaat en de kinderen naar school gaan.  Daarnaast
ontvangen
20 kinderen uit de armste gezinnen maandelijks tegoedbonnen om de meest noodzakelijke
boodschappen te doen.



Roda JC sportkleding  voor de deelnemers aan onze projecten
Footbal club Roda JC heeft een nieuw logo en besloot, aangespoord door een van de sponsors
van de Club - KLG urope B.V. – om via  onze stichting de gehele collectie niet gebruikte nieuwe
sportkleding met het oude logo aan Roemenie te schenken. Het werd  vreugdevol ontvangen  door
tientallen kinderen en jongeren.

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

Nazarcea Grup – Sociale werkplaatsen Boekarest. Het complex met sociale werkplaatsen,
opgericht dankzij de steun van onze stichting geeft inmiddels betaald werk aan 70 mensen, 60
daarvan jongeren met een beperking werkzaam in de zeven ateliers: bakkerij, wasserij,
auto-wasserij, keramiek, typografie e.a. Wij dragen bij in de vorm van kennisuitwisseling,
vernieuwen van apparatuur indien nodig en de sociale integratie van de jongeren door een a twee
keer jaar een educatieve excursie financieel te steunen. Met kerst helpt onze stichting zodat alle
jongeren met een kerstpakket naar huis gaat.

Verkorte staat van baten en lasten over 2019

Baten
Inkomsten donaties: 71.265 €
Totaal baten: 71.265 €

Lasten
Projectkosten: 76.550€

De toegewezen schenkingen over 2019 zijn als volgt onder te verdelen:
Projecten: 76.550 €
Stichtingskosten: 284 €
Resultaat: - 5.568 €

Verkort beleidsplan
Het beleid van de Stichting is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling.
Zij bewerkstelligt dit met name door:
Het verlenen van ondersteuning aan projecten ten bate van armlastige dorpskinderen en hun
families. Kernbegrippen voor de inzet is:
Continuïteit, Structuur en Capaciteitsopbouw, Kleinschaligheid, Samenwerking

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: Mei 2020.
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