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1. Inleiding
In december 2013 is Stichting Romario opgericht en zijn we begonnen met onze activiteiten.
Jaarlijks stellen we een jaarplan op om inzichtelijk te maken aan welke doelen we werken. Voor u
ligt het plan voor 2020.
Het jaarplan is een dynamisch document. Doordat er in de loop van het jaar een of meer projecten
bij kunnen komen of kunnen afvallen, kan het bestuur beslissen om de doelen in het jaarplan aan te
passen en/of nieuwe doelen toe te voegen.
We weten ons afhankelijk van Gods zegen op ons werk en willen in de afhankelijkheid ook in 2020
samen een verschil maken voor mensen in Suriname vanuit naastenliefde.
Namens het bestuur,
Mirjam van Herwijnen
Projectbegeleider in Suriname
Januari 2020
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2. Missie en 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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3. Doelstellingen
Hoofddoel
Stichting Romario ondersteunt het project ‘thuisbegeleiding voor mensen met een beperking’ in
Suriname.
Doelgroep
Mensen met een lichamelijke en/ of verstandelijke beperking in Suriname die in de thuissituatie
verzorgd worden door familie, vrienden of buren en (nog) geen professionele ondersteuning krijgen
in de thuissituatie. Het gaat hierbij met name om minder bedeelde gezinnen die niet kunnen
betalen voor ondersteuning door hun financiële situatie.
Samenwerking lokale organisatie
Voor de uitvoering van dit project wordt er samengewerkt met de Surinaamse Stichting Opo Doro
Thuisbegeleiding. De visie is om een organisatie op te zetten die uiteindelijk zelfstandig
functioneert, los van de Nederlandse stichting.
De investeringen zijn gericht op het opzetten van thuisbegeleiding die voorziet in de vraag van de
doelgroep en bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van hun leven.
Duurzame investering
We willen nadrukkelijk investeren in lokale mensen. Mensen coachen en begeleiden om hun eigen
kwaliteiten en mogelijkheden te laten ontdekken om die in te zetten voor verbeteringen in hun
omgeving en voor zichzelf. Dat geld voor de gezinnen die we begeleiden maar ook voor de mensen
die voor de organisatie werken. Dit is een proces van een lange termijn waarin ook mensen fouten
mogen maken om hiervan te leren. Op deze manier willen wij duurzaam investeren en werken aan
zelfstandigheid en onafhankelijkheid.
Doelen 2020
Stichting Opo Doro Thuisbegeleiding werkt met een multi-disciplinair team in de uitvoering van de
thuisbegeleiding voor mensen met een beperking.
-Uitbreiding van het team met begeleiders voor de thuisbegeleiding, een administratieve kracht en
een schoonmaakster.
-Investeren in samenwerking met ondersteunende diensten die ingeschakeld kunnen worden bij
diverse hulpvragen zoals een arts, paramedicus en andere personen en organisaties.
-Investering in samenwerking met lokale opleidingen om studenten in te zetten voor onderzoek,
verzamelen van (wetenschappelijke) data en de thuisbegeleiding.
Stichting Opo Doro Thuisbegeleiding draagt bij aan de bevordering van een positieve beeldvorming
van mensen met een beperking in de maatschappij.
-Communicatie over ons werk en de doelgroep via media.
-Activiteiten ontwikkelen die de doelgroep kunnen ondersteunen zoals een ontmoetingsbijeenkomst
of informatie avonden.
Stichting Opo Doro Thuisbegeleiding ontwikkelt een organisatie die faciliteert om bovenstaande
doelen te kunnen realiseren.
-Kantoorruimte met faciliteiten van waaruit gewerkt kan worden en bezoek ontvangen kan worden.
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-Werknemers faciliteren om de thuisbegeleiding uit te kunnen voeren zoals vervoer, ICT,
werkkleding, spelmateriaal en andere hulpmiddelen.
-Scholingen aanbieden om de professionaliteit van de werknemers te bevorderen.
-Fondsenwerving in Suriname.
Mirjam van Herwijnen begeleidt dit project ter plaatse als voorzitten van het bestuur en
teamleider. Als teamleider coach zij de medewerkers om in de lijn van de visie de thuisbegeleiding
uit te voeren. Het doel van deze coaching is kennisoverdracht en coachen om steeds meer lokale
mensen bij de thuisbegeleiding te betrekken.
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4. Voortgang bewaken en evalueren
De voortgang van de projecten in Suriname wordt bewaakt door Mirjam die werkt in Suriname. Zij
brengt minimaal een keer per kwartaal verslag uit aan het bestuur via de kwartaalrapportage.
De bestuursvergaderingen zijn minimaal een keer per kwartaal. Dan worden de doelen geëvalueerd
en de stand van zaken besproken.
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Begroting Stichting Romario
BATEN

Donaties, giften en schenkingen

€
37.956,16

Totaal baten

€
37.956,16

UITGAVEN

Onderhoud medewerker ter plaatse

€
23.236,16

PR en communicatie

€ 300,00

Kantoor en overige kosten

€ 600,00

Project thuisbegeleiding specificatie:

Gerekend met koers 8.3

Personeelskosten
Personeelskosten
Vervoerskosten
Kosten werkkleding
Overige personeelskosten

€ 7.700,00
€ 870,00
€ 175,00
€ 200,00

Huisvesting
Huur

€ 1.950,00

Organisattie gerelateerde kosten
Websitekosten
Gezinsondersteuning
Ontmoetingsbijeenkomsten
Inklaringskosten ontvangen goederen

€ 200,00
€ 580,00
€ 200,00
€ 230,00

Algemene kosten
Kantoorbenodigdheden
Boekhouding
Telefoonkosten
Drukwerk
Algemene kosten

€ 480,00
€ 655,00
€ 240,00
€ 100,00
€ 240,00

Totaal lasten

€
37.956,16
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