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VOORWOORD 

 

Wij mogen terugkijken op een mooi jaar waarin de benodigde stappen naar het verder ontwikkelen 

van de stichting weer zijn gezet. Wij kijken hoopvol uit naar 2019 waarin de Stichting verder door 

zal groeien en verder zal werken aan een stevige basis voor (betere) thuiszorg in Suriname. 

 

Arnold Mark 

Voorzitter Stichting Romario 

 

Nijkerk, juni 2019
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MISSIE, VISIE 

 
Missie 
Stichting Romario stelt zich ten doel om vanuit naastenliefde en een Bijbels perspectief, waarde toe 
te voegen aan menselijke levens. De Stichting wil mensen een nieuwe kans bieden en de liefde van 
Jezus te laten zien. De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het verbeteren van de 
leefomstandigheden van mensen. Dit kan zijn in Nederland, maar ook daarbuiten. De Stichting wil 
zorg en hulp mogelijk maken wanneer mensen daar zelf niet toe in staat zijn. Bijvoorbeeld door 
gebrek aan financiële middelen, gebrek aan inzicht in mogelijkheden en/ of wanneer de overheid 
niet voorziet in de hulp die nodig is, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
 
Visie 
Stichting Romario is een christelijke stichting met de Bijbel als inspiratiebron. Op die manier willen 
we in navolging van Jezus Christus meebouwen aan de groei van  gerechtigheid, vrede en liefde in 
deze wereld. 
Stichting Romario wil mensen dichter bij elkaar brengen door noden en behoeften van individuele 
personen en groepen onder de aandacht te brengen van mensen die hen willen ondersteunen. 
Vrijwilligers kunnen hun talenten inzetten door hier een bijdrage aan te leveren. 
Stichting Romario doet dit vanuit een respectvolle, betrokken en enthousiaste houding. 
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PROJECTEN 2018 
 
Doelstelling 1: ontwikkelen thuisbegeleiding voor mensen met een beperking en hun netwerk 
 

Begin situatie 

Sinds oktober 2013 is Mirjam in contact met gezinnen in Suriname die voor hun familielid/ vriend 

zorgen met een beperking. Inmiddels zijn we betrokken bij ruim 30 gezinnen waar de hulpvragen 

sterk uiteen lopen. Een aantal gezinnen is met kortdurende ondersteuning of bemiddeling voor zorg 

elders/ hulpmiddelen geholpen. Echter er zijn ook een groot aantal gezinnen die structurele 

ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld in de ADL of begeleiding en opvoedingsondersteuning. 

Juist voor minder bedeelde mensen is deze ondersteuning onbereikbaar. De gevolgen voor de 

achteruitgang van de kwaliteit van leven van de persoon met beperking maar ook de familieleden 

zijn matig tot ernstig. In ernstige gevallen worden wonden bijvoorbeeld niet goed verzorgt, krijgen 

mensen ernstige vergroeien of worden niet gestimuleerd in hun verstandelijke ontwikkeling of is er 

geen aandacht voor het emotionele aspect. 

Sinds juli 2018 is Stichting Opo Doro Thuisbegeleiding in Suriname opricht. Door deze stichting in 

Suriname op te richten biedt dit meer mogelijkheden om de thuisbegeleiding te ontwikkelen. 

Stichting Romario en Stichting Opo Doro werken samen in dit project. De samenwerking bestaat met 

name uit financiele steunen het inzamelen en exporteren van goederen naar Suriname. 

 

Doelen 

-Voortzetten van de huidige thuisbegeleiding. 

-Gezinnen ondersteunen met hulpmiddelen. 

-Netwerken om samenwerkingspartners te vinden die zich willen verbinden aan dit project. 

-Inzamelingsacties houden. 

 
Uitwerking doelen 

 

Hulpvragen 

Bestand van hulpvragers in december 2019. 

Actieve dossiers: 20 

Passieve dossiers: 27 

Totaal: 47 

 
Actief wil zeggen dat er op dat moment een actief werkplan is waaraan gewerkt wordt met het 
gezin. Passief wil zeggen dat er op dat het werkplan is afgesloten en er op dat moment geen actief 
werkplan is. Zo nodig kan het gezin wel weer contact opnemen als er vragen of problemen zijn. Een 
dossier kan dan weer geopend worden met een actief werkplan. 
 
De volgende filmpjes geven een indruk van de thuisbegeleiding die o.a. geboden is. 
Mirjam in Suriname: aflevering 1 
 
Mirjam in Suriname: aflevering 2 
 
Mirjam in Suriname: aflevering 3 
 
Mirjam in Suriname: aflevering 4 
 
Samenwerking 
In 2019 is er samengewerkt met verschillende organisaties en personen. 
 
Voor Surinaamse organisaties gaat het met name om NGO’s waar we hulpvragers naar hebben 
doorverwezen of hulpvragers die door anderen naar ons zijn doorverwezen. 

https://www.youtube.com/watch?v=iw-yxK87G5g&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=wy0JZVU0_6M&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ziuBqYOd1y0&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=CVS351WLoHo
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Enkele particulieren en bedrijfen hebben financiele ondersteuning geboden of goederen 
aangeboden. 
 
Er is gestart met een project waarbij de begeleiding van kinderen met Cerebrale Parese beter 
ontwikkeld wordt. Stichting Opo Doro is hierbij nauw betrokken. We worden geinformeerd over 
nieuwe ontwikkelingen en we kunnen casussen aandragen om te bespreken in een multi disciplinair 
team. 
 
Een dame die werkzaam is bij de Anniecreche en een dame die werkzaam is bij het Medisch 
Opvoedkundig Bureau gaan af en toe mee op huisbezoek, met name als de taal een probleem is. 
 
Vrijwilligers uit Nederland: 4  
Stagiaires uit Nederland: 2 
 
Doelstelling 2: inzamelingsacties 
 

Beginsituatie 

 

Stichting Romario verzamelt (zomer)kleding, speelgoed, boeken en verzorgingsmateriaal. Een aantal 

keer per jaar sturen we deze spullen naar Suriname zodat deze spullen verdeeld kunnen worden 

onder mensen die dit nodig hebben en onvoldoende middelen hebben om dit zelf aan te schaffen. 

Hierin werken we samen met verschillende stichtingen. 

 

Doel 

 

Spullen inzamelen om minder bedeelde mensen te helpen. 

 

Uitwerking doel 

 
In het afgelopen jaar zijn er met name hulpmiddelen voor de thuisbeleiding ingezameld. 
Bijvoorbeeld speelgoed om de ontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsachterstand te 
stimuleren in hun ontwikkeling. 
Ook zijn er veel medische spullen maar ook brillen naar het dorp Jaw Jaw in het binnenland gegaan. 
Ook ging er speelgoed naar de creche in Jaw Jaw. Boeken gingen naar de creche en een 
gastenvebrlijf waar kinderen kunnen komen om samen te lezen en boeken te bekijken. Hier wordt 
veel gebruik van gemaakt. 
Kleding werd verdeeld onder minder bedeelde gezinnen.
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Doelstelling 3: ondersteunen gebruik van bibliotheek Lob Makandra 
 
Beginsituatie 
 
Stichting Romario heeft in 2014 bijgedragen aan het opzetten van een bibliotheek in Suriname. Dit 
doen wij door een financiele bijdrage te geven zodat de bibliothecaresse hiervan betaald kan 
worden. 
In Nederland worden boeken ingezameld om de bibliotheek aan te vullen. 
Mirjam gaat 1 keer in de 2 weken naar de bibliotheek om te helpen en contact te houden. 
 

Doelen 

 

De bibliothecaresse krijgt een vergoeding voor haar werk. 

 

Uitwerking doelen 

 

De bijdrage aan dit project door Stichting Romario is in 2018 afgerond. De bibliotheek wordt nu 

gedraait onder begeleiding van evangelisch centrum Lob Makandra.
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VISIE OP DE NABIJE TOEKOMST 

 

Doel voor de nabije toekomst is het verder ontwikkelen van de thuisbegeleiding aan minder 

bedeelde mensen met een beperking in Suriname. 

Het uiteindelijk doel is dat Stichting Opo Doro Thuisbegeleiding zo zelfstandig mogelijk uitvoering 

hieraan kan geven en financieel zo min mogelijk afhankelijk is van donaties uit het buitenland. 

Doelen op korte termijn zijn daarom het investeren in lokale medewerkers waarmee de 

thuisbegeleiding uitgevoerd kan worden. Randvoorwaarden daarvoor zijn dat er een kantoorruimte 

van waaruit gewerkt kan worden en mensen ontvangen kunnen worden. En het opzetten van een 

goede financiele- en personeelsadministratie. 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 

 

Balans per 31 december 2018  

       

Activa       2018   2017    

 

Vaste activa     € 0,-   € 0,- 

 

Vlottende activa     € 0,-   € 282,- 

 

Liquide middelen   

Rabobank- Rekening Courant   € 3.614,-   € 915,- 

Rabobank- Spaarrekening   € 20.000,-  € 9.000,- 

      -----------  ---------- 

      € 23.614,-  € 10.197,- 

     

  

Passiva 

 

Langlopende schulden    € 0,-    € 0,- 

 

Kortlopende schulden    € 0,-   € 0,- 

 

Eigen vermogen     € 0,-   € 0,- 

   

Reserve projecten    € 23.614,-  € 10.197,- 

      -----------  ----------- 

      € 23.614,-   € 10.197,- 
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Staat van baten en lasten  

 

Baten       2018   2017 

          

Donaties vaste sponsoren    € 609,-   € 708,-   

Eenmalige donaties     € 11.498,-  € 1.479,- 

Geef.nl                                                                                       € 2.486-                               € 156,- 

Collecten      € 3.313,-  € 2.909,-  

       ------------  ------------ 

       € 17.906,-   € 5.252,-  

 

Lasten 

 

Projecten      € 3.170,-  € 3.884,- 

Kantoor- en publiciteitskosten    € 1.319,-  € 255,-   

Kosten acties      € 0,-   € 0,-   

Overige uitgaven     € 0,-   € 0,-   

       --------------  -------------- 

       € 4.489,-  € 4.139,-   

 

Resultaat                   € 13.417,-  €1.113,-  
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Toelichting balans 

 

Activa       2018   2017 

Vlottende activa 

Rekening-courant St. Opo Doro    € 0,-   € 282,- 

De rekening-courant is in 2018 verrekend. 

 

Liquide middelen 

Rabobank, rekening courant     € 3.614,-  € 915,-  

Rabobank, spaarrekening    € 20.000,-  € 9.000,- 

------------  ------------ 

       € 23.614,-  € 10.197,- 

 

Passiva 

 

Reserve projecten  

Saldo per 1 januari 2016    € 10.197,-  € 9.083  

Onttrekking saldo boekjaar     € 13.417,-  € 1.113 

       ------------  ------------  

       € 23.614,-  € 10.197,-   
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Toelichting lasten  

  

Lasten      2018   2017 

 

Projecten        

Kosten zorg Mario   -   -  

Aanschaf hulpmiddelen   -   € 529,-  

Kosten zorg Eenheid   -   -  

Kosten Opo Doro   € 2.494,-  € 756,- 

Kosten kassenteeltproject  -   - 

Kosten bibliotheek bus   -   - 

Kosten bibliothecaresse   € 25,-   € 300,- 

Kosten projecten overig   € 70,-   -     

Kosten boekenactie + transport  € 581,-   € 346,-    

     ------------  -----------   

     € 3.170,-  € 1.931,-   

        

Kantoor- en publiciteitskosten         

Kosten bankrekening   € 220,-   € 193,-     

Website    € 917,-   € 63,-  

Bestuurskosten    € 182,-   -   

     ------------  ------------    

     € 1.319,-  € 256,-    

          

Overige uitgaven 

Kosten missie voorzitter  -   € 1.952,- 

     --------------  --------------  

-    € 1.952,-  

            

Onvoorzien    € 0,-   € 0,-    

     -------------  ------------- 

     € 0,-   € 0,-    

--------------  ------------- 

Totaal lasten      € 4.489,-  € 4.139,-   

              

 


