
Publicatie kerngegevens Stichting Speranţa (over het jaar 2020)

Kerngegevens Stichting Speranta 2020
RSIN: 806083121
Adres: 13/ 3055 SJ Rotterdam
Telefoon: 06.20981019

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 betrokkenen in beide landen.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting is in 2020 uitgebreid van drie naar vier bestuursleden. We
verwelkomden mw. Jolien Kruit die zich graag voor de stichting inzet. Het bestuur bestaat uit:
Mw. C. Teunissen – Oprea, (voorzitter) Mw. K. Oppelland – Ruckdeschel (penningmester) Mw.
E.M. Rinnooy Kan – van der Dussen (lid) Mw. J. Kruit (secretaris)

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

Activiteitenverslag
2020 is voor de hele wereld een rampjaar geweest, de schade door het Corona virus is op alle
fronten heel groot. De stichting is zich bewust van de noodzaak om juist in deze zware tijden steun
te blijven geven aan kwetsbare groepen in de samenleving. De stichting is voornemens om ook in
deze moeilijke periode, voor zover nu kan worden overzien, haar reguliere beleid met betrekking
tot de ondersteunde projecten voort te zetten.

De directe en indirecte gevolgen van de coronacrisis zijn ook in Roemenie heel voelbaar en in het
bijzonder voor mensen die reeds in problemen verkeerden, zoals armlastige kinderen in dorpen en
mensen met een beperking en handicap.  Het onderwijs is het afgelopen jaar grotendeels online
aangeboden, een moeilijke opgave voor dorpskinderen die het nodige instrumentarium, zoals
computers en internetverbindingen misten.

Toch zijn er door de betrokkenheid en de solidariteit van velen stappen gezet om tot verbetering
van de situatie te komen en is dus gelukkig ook iets goeds te melden.

De stichting is erin geslaagd om de volgende projecten wederom steun te bieden.

Voorbeelden:

Project “Dorpskinderen naar school” in samenwerking met SOS Kinderdorpen Roemenie e.a.
110 kinderen hebben een kleine beurs ontvangen zodat zij de nodige schoolbenodigdheden
konden aanschaffen zoals, een computer of IPad, internetaansluiting, hygiëne artikelen, een
vervoersabonnement.



De kinderen zijn hierdoor in staat gesteld om, ondanks de moeilijke situatie met mooie cijfers over
te kunnen gegaan en een diploma te halen. Enkele schoolverlaters zijn aan het werk gegaan in de
medische sector of de techniek en zelfs als vrijwilliger bij het Rode Kruis.

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

Begeleidingscentrum voor kinderen en ouders, dorp Hemeius
Het centrum heeft ook dit jaar zijn waarde bewezen en is dagelijks door meer dan 20 kinderen en
ouders bezocht met in achtneming van de voorgeschreven corona maatregelen.
De kinderen krijgen bijles en nemen deel aan diverse activiteiten ter vergroting van de
leerprestaties en praktische vaardigheden.

Nazarcea Grup – Sociale werkplaatsen Boekarest
De Stichting heeft ook dit jaar de jongeren en het personeel een kerstpakket aangeboden. De
geplande educatieve excursie is door de pandemie uitgesteld.
De jongeren in het complex, mede opgezet op het initiatief van de Stichting hebben een bijzondere
prestatie geleverd. Vanaf maart wordt constant met een mondmasker op gewerkt. Ondanks de
pandemie die ook in Roemenie veel slachtoffers kent, is het complex tot het moment van het
schrijven van dit verslag het complex gevrijwaard van Corona gebleven.

Sociaal centrum dorpje Lada – zuiden Roemenië. Door de pandemie zijn de plannen om een
werkgelegenheidsproject  “Livada” - De Boomgaard - op te zetten naar volgend jaar verschoven.

Verkorte staat van baten en lasten over 2020

Baten
Inkomsten donaties: 84.675,00
Totaal baten: 84.675,00

Lasten
Projectkosten: 69,701.00

De toegewezen schenkingen over 2020 zijn als volgt onder te verdelen:
Projecten: 69.245,00
Bankkosten: 347,00
Stichtingskosten:  109.00

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: 30 juni 2021
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