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VOORWOORD 

 

 

Wij kijken in dit jaarverslag terug op het werk van de stichting gedurende het jaar 2019. Dat doen 

we nu opeens vanuit een heel andere perspectief, namelijk vanuit de tijd van het corona virus.  

Het jaar 2019 lijkt misschien heel ver weg. Door alle ontwikkelingen die wij nu meemaken, in 

Suriname en in Nederland, met lockdowns en reis restricties en economische recessies om de hoek, 

voelt 2019 als ver weg, van een ver voorbije tijd. Ook lijkt het alsof in 2019 alles gewoon zijn gang 

ging en er niet zo veel gebeurde.  

 

Niets is minder waar, als we kijken naar Stichting Romario. De Stichting heeft zich in 2019 verder 

ontwikkeld, er zijn meer mensen met een beperking geholpen, we hebben nieuwe contacten 

gelegd, en meer samenwerkingsvormen onderzocht. Er is gewoon veel werk verzet en daar zijn wij 

dankbaar voor. 

 

Behalve dat Stichting Romario mensen in Suriname direct kan helpen en bijdraagt aan kwaliteit van 

leven, werken we steeds meer aan de ondersteuning van de lokale stichting Opo Doro; dat vinden 

wij belangrijk.  

 

Wij kijken ondanks de huidige corona crisis hoopvol uit naar het jaar 2020 waarin de Stichting 

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

Suriname. 

 

We bedanken u van harte voor uw betrokkenheid en steun bij de activiteiten van Stichting Romario, 

het afgelopen jaar én het komende jaar. 

 

Ane de Vos 

Voorzitter 

 

Nijkerk, 25 April 2020
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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 mensenlevens. 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. 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. 
 
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. De Stichting 
maakt geen onderscheid in afkomst, ras, taal, geloof, leeftijd of seksuele geaardheid.  
 
Stichting Romario is begonnen met het helpen van de jongen Romario en zijn familie; de stichting 
helpt nog steeds andere mensen met een beperking, maar richt zich nu ook op het ondersteunen 
van de lokale organisatie ”Stichting Opo Doro Thuisbegeleiding”. Deze Surinaamse stichting zet met 
steun van Stichting Romario een organisatie op die thuisbegeleiding biedt aan mensen met een 
lichamelijke en of verstandelijke beperking. Het doel is om een organisatie op te zetten die 
overgedragen kan worden aan lokale mensen. 
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1. VERSLAG 
 
Resultaten 2019 
 
Veel mensen in Suriname die leven met een beperking hebben te weinig begeleiding, waardoor zij 
achtergesteld zijn en hun naaste familie veel moeite heeft om voor hen te zorgen en zelf het hoofd 
boven het water te houden. 
Stichting Romario heeft als doel om kwetsbare mensen te ondersteunen in het verbeteren van hun 
kwaliteit van leven. Door hen de juiste middelen aan te reiken, kunnen zij en hun familie weer 
floreren.  
 
Stichting Romario is ooit begonnen met het helpen van de jongen Romario en zijn familie, door 
Mirjam van Herwijnen; de stichting helpt nog steeds andere mensen met een beperking, maar richt 
zich nu ook op het ondersteunen van de lokale organisatie 
”Stichting Opo Doro”. 
 
De Surinaamse stichting Opo Doro Thuisbegeleiding zet met 
steun van Stichting Romario een organisatie op die 
thuisbegeleiding biedt aan mensen met een lichamelijke en of 
verstandelijke beperking. Het doel is om een organisatie op te 
zetten die overgedragen kan worden aan lokale mensen. 
 
Onze visie is om zoveel als mogelijk met lokale personen en organisaties te werken. Voor de 
thuisbegeleiding is de visie om de hulpvragers waar mogelijk zelf hun problemen op te laten lossen 
en hen hierin te ondersteunen en te coachen. Wij werken hierdoor aan duurzame oplossingen en 
aan de vooruitgang van de ondersteuning voor mensen met een beperking in Suriname. 
 
In het onderstaande verslag geven wij de resultaten weer van de activiteiten van Stichting Opo Doro 
die uitgevoerd zijn met de steun van Stichting Romario. 
 
Thuisbegeleiding 
Thuisbegeleiding wil zeggen het begeleiden van mensen met een beperking in de thuissituatie. De 
Stichting heeft in Suriname dan ook geen centrum of plaats waar de mensen opvangen worden. De  
hulpvragers worden in de thuissituatie bezocht en begeleid. Zodat we in de thuissituatie werken aan 
de verbetering van de kwaliteit van leven. 
 
De dienstverlening bestaat uit het geven van advies, bemiddeling bij andere organisaties en de 
overheid en begeleiding van de thuissituatie. Bij elke nieuwe aanmelding wordt er eerst een 
afspraak gemaakt voor een intakegesprek in de thuissituatie. 
 
In 2019 had Stichting Opo Doro contact met 23 hulpvragers die kortdurend of langdurend begeleid 
werden. Voorbeelden van deze hulpvragen zijn: 
-Begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsachterstand. 
-Bemiddeling en begeleiden bij het aanschaffen en in gebruik nemen van hulpmiddelen zoals een 
rolstoel, maar ook hulpmiddelen om de zelfredzaamheid van een dame met een visuele beperking 
te vergroten. 
-Begeleiding bij het zoeken naar mogelijkheden om de draagkracht van het gezin te vergroten zoals 
het geven van naailes om zelfstandiger voor inkomen voor het gezin te zorgen. 
 
Team Cerebrale Parese 
Anderhalf jaar geleden is een project gestart dat de ondersteuning van kinderen met Cerebrale 
Parese (hersenletsel) wil verbeteren. Dit doen zij door de kinderen eerst door verschillende artsen 
en disciplines te laten onderzoeken en vervolgens een behandelplan op te stellen. Hierbij zijn onder 
andere de medische faculteit van de Universiteit van Paramaribo betrokken en verder kinderartsen 
van het Academische Ziekenhuis in Paramaribo en verschillende disciplines zoals een fysiotherapeut 
en psycholoog. 
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Stichting Opo Doro is hierbij betrokken door het begeleiden van kinderen en hun ouders bij het 
bezoek aan artsen en andere specialisten en door te ondersteunen in de uitvoering van het 
behandelplan. Ook hebben zij in november bijgedragen aan een symposium en ouderbijeenkomst. 
 
Binnenland van Suriname 
Voor de thuisbegeleiding wil de Stichting zich ook richten op het binnenland van Suriname omdat 
daar - nog minder dan in de stad - te weinig ondersteuning is voor mensen met een beperking en de 
voorzieningen minimaal zijn. 
In 2019 hebben ze 5 bezoeken aan het binnenland gebracht. Dit was vooral om kennis te maken en 
te oriënteren op de leefwijze van de mensen in het binnenland en welke structuren daar bestaan 
voor bijvoorbeeld gezondheidszorg, maar ook hoe je dingen kunt regelen via lokale gezagsdragers. 
Ook hebben ze zoveel mogelijk hulpvragers bezocht om een beeld te krijgen van de soort 
hulpvragen die zij hebben. 
 

Praktijkvoorbeeld 
www.youtube.com/watch?v=uJhE1rzJPt4  
 
In dit filmpje kunt u een praktijkvoorbeeld zien van een gezin dat ze 
in de afgelopen tijd hebben begeleid. 
 
 

Ontvangen goederen 
Stichting Opo Doro heeft 4 keer een zending goederen uit Nederland ontvangen. Dit ging dan om 
goederen zoals verbandmiddelen, 2e hands brillen, spelmateriaal en boeken voor kinderen en 
kleding. Deze goederen zijn ingezet voor de ondersteuning van gezinnen. 
 
Bestuur 
In de bestuurssamenstelling van Stichting Romario zijn een 
aantal wisselingen geweest. We hebben gewerkt aan de 
aanvulling van het bestuur met nieuwe leden. Het bestuur 
bestaat aan het einde van 2019 uit 3 leden en nieuwe leden 
meldden zich aan. 
 
Bewustwording vergroten over het werk in Suriname en 
fondsenwerving staan hoog op het prioriteitenlijstje van het 
bestuur. Hierin hebben we ons met name gericht op de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) 
Nijkerk-Oost en andere gemeenten uit het kerkverband, stichtingen en het netwerk van vrienden en 
familie van Mirjam van Herwijnen. Ook staan er twee kledingcontainers op de parkeerplaats van de 
GKV in Nijkerk. Mensen kunnen hier kleding in doen en de stichting krijgt een bedrag voor de 
ingezamelde kleding. Via geef.nl hebben we verschillende acties gehouden om geld in zamelen. Het 
voordeel van deze website is dat mensen direct online kunnen doneren. 
 
Organisatorisch 
De projectleider in Suriname (Mirjam van Herwijnen) is veel bezig geweest om te oriënteren en te 
experimenteren in de thuisbegeleiding. Hoe werken de structuren in Suriname en hoe kunnen we 
thuisbegeleiding zo vormgeven dat het werkbaar is in de Surinaamse samenleving en hulpvragers de 
juiste ondersteuning krijgen. Er wordt geïnvesteerd in de samenwerking met lokale organisaties en 
personen. Dat kan zijn op het gebied van zorg voor de hulpvragers maar ook ondersteunende 
diensten die de organisatie kunnen helpen in de professionalisering. 

 
Faciliteiten 
Per 1 mei 2019 is er een kantoorruimte in gebruik 
genomen op het terrein van het blindencentrum in 
Suriname. De locatie is goed bereikbaar vanuit het 
centrum en met het openbaar vervoer. 
Ook zijn er polotruitjes bedrukt met het logo van de 
organisatie. Dit vergroot de herkenbaarheid en 
professionele uitstraling. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=uJhE1rzJPt4
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Medewerkers van Stichting Opo Doro 
In 2019 zijn vier vrijwilligers en stagiaires vanuit Nederland en 
België naar Suriname gekomen. Zij hebben meegewerkt in de 
thuisbegeleiding. Verder hebben een aantal stagiaires een dag 
meegelopen vanuit een andere organisatie.  
 
 
 

 
Inkomsten in Suriname 
We werken niet alleen in Nederland aan fondsenwerving maar zoeken hiervoor ook naar 
mogelijkheden in Suriname. Dit doet Stichting Opo Doro door particulieren te benaderen, bedrijven 
te vragen om te sponsoren en contacten te leggen bij de overheid. 
 
Financiën 
In 2019 zijn we gestopt met de ondersteuning door St Maritime Mission to Serve. Daardoor komen de 
gelden nu ook rechtstreeks binnen bij de Stichting, maar ook moet de Stichting nu zelf de kosten 
dragen voor de uitgezondene. Wij hebben nu meer inzicht en grip op de inkomsten en de kosten.  
 
Het jaar 2019 hebben we met een positief resultaat van €1,381 afgesloten. 
We zijn blij met de toename van de donaties in 2019.  
 
 
Visie op de nabije toekomst 
 
Het doel voor 2020:  

✔ Versterken van bestuur Stichting Romario. 

✔ Meer aandacht voor een fondsenwervingsplan 

✔ Versterken van Stichting Opo Doro. Uitbreiding van het team met meer begeleiders voor de 
thuisbegeleiding en een administratief medewerker.  

✔ Training en scholing van de nieuwe medewerkers.  

✔ Meer ondersteuning bieden aan mensen met een beperking en hun families buiten de stad 
Paramaribo en in het binnenland van Suriname. Wij zijn al gestart in het district Sipaliwini. 

 



8 
 

Jaarverslag 2019 

 

2) FINANCIEEL JAARVERSLAG 
 

 

 

Balans per 31 december 2019      
       
       

Activa   2019   2018 

       
Vaste activa:   -   - 
       
Vlottende activa:  € 1.253   - 
       
Liquide middelen:       
    Rabobank rekening-courant  € 1.559  € 3.614 
    Rabobank spaarrekening  € 22.500  € 20.000 
       

       
Totaal activa  € 25.312  € 23.614 

       
       
       
       

Passiva   2019   2018 

       
Langlopende schulden:   -   - 
       
Kortlopende schulden:  € 318   - 
       
Eigen vermogen:       
    Reserve projecten  € 24.995  € 23.614 
       

       
Totaal passiva  € 25.312  € 23.614 
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Staat van baten en lasten per 31 december 2019      
       
       

Baten   2019   2018 

       
Donaties vaste sponsoren  € 1.116  € 609 
Eenmalige donaties  € 20.225  € 11.498 
Geef.nl  € 817  € 2.486 
Collecten  € 1.386  € 3.313 
Opbrengsten acties  € 1.170   - 
       

       
Totaal baten  € 24.713  € 17.906 

       
       
       
       

Lasten   2019   2018 

       
Projecten  € 5.071  € 3.170 
Kosten buitenlandwerker  € 17.553   - 
Kantoor- en publiciteitskosten  € 708  € 1.319 
Kosten acties   -   - 
Overige uitgaven   -   - 
       

       
Totaal lasten  € 23.332  € 4.489 

       
       
       
Resultaat boekjaar  € 1.381  € 13.417 
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Toelichting balans 

      

       
       

Activa   2019   2018 

       
Vlottende activa:       
    Vooruitbetaalde kosten  € 600   - 
    Nog te ontvangen bedragen  € 653   - 
       
Liquide middelen:       
    Rabobank, rekening-courant  € 1.559  € 3.614 
    Rabobank, spaarrekening  € 22.500  € 20.000 
       

       
Totaal activa  € 25.312  € 23.614 

       
       
       
       

Passiva   2019   2018 

       
Eigen vermogen:       
    Reserve projecten, stand 1 januari  € 23.614  € 10.197 
    Toevoeging/onttrekking resultaat  € 1.381  € 13.417 
       

       
Totaal eigen vermogen  € 24.995  € 23.614 
       
       
Kortlopende schulden:       
    Overlopende passiva:       
        Nog te betalen kosten  € 318   - 
       

       
Totaal passiva  € 25.312  € 23.614 
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Toelichting lasten 

      

       
       

Lasten   2019   2018 

       
Projecten:       
    Kosten Opo Doro  € 4.161  € 2.494 
    Kosten bibliothecaresse   -  € 25 
    Kosten projecten overig   -  € 70 
    Kosten boekenactie & transport  € 910  € 581 
       

       
Totaal projecten  € 5.071  € 3.170 
       
Kantoor- en publiciteitskosten:       
    Bankkosten  € 440  € 220 
    Website en webhosting  € 125  € 917 
    Bestuurskosten  € 144  € 182 
       

       
Totaal kantoor- en publiciteitskosten  € 708  € 1.319 
       
Overige uitgaven:   -   - 
       

       
Totaal overige uitgaven   -   - 
       
Onvoorzien:   -   - 
       

       
Totaal onvoorzien   -   - 
       
Kosten buitenlandwerker  € 17.533   - 
       

       
Totaal kosten buitenlandwerker  € 17.533   - 
       
       
Totaal lasten  € 23.332  € 4.489 

 

 


