
         

Stichting Romario ondersteunt vanuit Nederland projecten voor kwetsbare en minder 
bedeelde mensen in Suriname. Door deze mensen de juiste middelen aan te reiken, 
wordt de kwaliteit van leven verbeterd en kunnen zij en hun familie ontwikkelen en 
groeien. 
 

De Surinaamse stichting: ‘Opo Doro Thuisbegeleiding’ is één van de projecten die door 

stichting Romario ondersteund worden. ‘Opo Doro thuisbegeleiding’ zet met steun van 

Stichting Romario een organisatie op die thuisbegeleiding biedt aan mensen met een 

lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Thuisbegeleiding is in Suriname onbekend, 

maar er is wel veel behoefte aan.  

Stichting ‘Opo Doro thuisbegeleiding’ is de uitvoerende instantie van het 

sponsorprogramma. Stichting Romario ondersteund ‘Opo Doro’ totdat het meer en meer 

lokaal gedragen wordt en zonder Nederlandse steun verder kan. 

 

De dienstverlening van ‘Opo Doro’ bestaat met name uit het geven van begeleiding in 

de thuissituatie. Daarnaast biedt ‘Opo Doro’ ook advies, ondersteuning bij het contact 

met instanties en overheid.  

 
Waarom dit sponsorprogramma?  
De hulpvragen die binnenkomen bij stichting Opo Doro in Suriname gaan vaak over      
langdurige thuisbegeleiding van het gezin. In de meeste gevallen gaat het om gezinnen 
die minder bedeeld zijn en daardoor niet de middelen hebben de thuisbegeleiding te 
bekostigen. 
Om zeker te weten dat ‘Opo Doro’ de begeleiding voor zulke gezinnen ook op lange 
termijn kan bieden, heeft stichting Romario dit sponsorprogramma in het leven 
geroepen. Wij zoeken mensen die voor een langere periode deze thuisbegeleiding 
mogelijk willen maken door middel van een maandelijkse financiële bijdrage.   
 
Visie van Stichting Romario 
Onze visie is dat mensen altijd mogelijkheden hebben. Ze moeten alleen tot uiting 
worden gebracht. Dat vraagt tijd, geduld maar vooral het geven van ruimte om te 
kunnen ontwikkelen.  

We zien graag een aanpak waarbij mensen gestimuleerd worden zelf te ontdekken wat 
hun mogelijkheden zijn en wat ze zelf kunnen doen om hun situatie te verbeteren.  

Centrale vraag bij deze ondersteuning is dus niet ‘wat heb je nodig?’ maar ‘wat heb je 
te bieden?’. Welke gaven en talenten heb je om in te zetten voor jou en je naaste 
omgeving?  

Stichting Opo Doro thuisbegeleiding deelt deze visie. Zij willen geen dingen doen voor 
de mensen die ze zelf kunnen. Zij willen het proces van herstel op gang brengen vanuit 

de mogelijkheden van de persoon en de gemeenschap zelf 

Hoe de sponsering werkt 
Als u interesse heeft vult u het contact formulier in op onze website, hierbij geeft u aan 

dat u deel wilt nemen aan het sponsorprogramma. Wij zullen met Stichting ‘Opo Doro 

thuisbegeleiding’ bekijken welke gezinnen thuisbegeleiding ontvangen en mee kunnen 

doen met het sponsorprogramma.  

We overleggen met u welk gezin u wilt sponsoren.  

Informatie sponsorprogramma: Sponsor een gezin  

  



Door middel van een overeenkomst leggen we onze samenwerking vast. U ontvangt 

regelmatig een update met daarin de recente ontwikkelingen binnen uw sponsorgezin. 

U bepaalt zelf hoelang u het gezin wilt ondersteunen. Als de thuisbegeleiding eventueel 

eerder is beëindigd, laten we u dat weten en kunt u eventueel een ander gezin 

ondersteunen.  

 
Waar uw bijdrage aan wordt besteed 
Uw bijdrage van 31 euro per maand wordt besteed aan de thuisbegeleiding van het 

gezin dat u sponsort. Een medewerker van ‘Opo Doro’ bezoekt het gezin, biedt 

begeleiding en ondersteunt bij het contact met instanties. Daarnaast wordt er soms 

geïnvesteerd in hulpmiddelen. Denk hierbij aan een rolstoel, fysiotherapie e.d. Waar 

mogelijk worden gezinnen gestimuleerd zelf bij te dragen. Het doel is om de kwaliteit 

van leven te verbeteren. Het proces om dit te bereiken probeert de thuisbegeleiding op 

gang te brengen vanuit de mogelijkheden van het gezin en de gemeenschap zelf. 

 
Het gezin dat u ondersteunt en andere kwetsbare, minderbedeelde mensen met een 
beperking staan centraal in onze aanpak. Uw bijdrage is een onderdeel van een centrale 
aanpak waarbij we ook werken aan een positievere beeldvorming over mensen met een 
beperking in de Surinaamse samenleving en het informeren van de doelgroep en hun 
verzorgers over (veel voorkomende) problematieken in het leven van mensen met een 
beperking. U kunt hierbij denken aan het organiseren van informatiebijeenkomsten en 
het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal. 
 
Hoe blijf ik op de hoogte? 
Twee keer per jaar krijgt u van ons een rapportage waarin we vertellen hoe het gaat 

met het gezin dat u ondersteunt. Een keer per jaar ontvangt u ook een recente foto. 

Persoonlijk contact: dat is  één van de  leukste kanten van de sponsoring! Via kaarten, 
brieven en foto’s blijft u op de hoogte hoe het gaat met uw sponsorgezin. 
 
Wat houdt de halfjaarlijkse rapportage in? 
In de halfjaarlijkse rapportage zal een terugkoppeling worden gegeven hoe het met uw 
sponsorgezin gaat, aan welke doelen is gewerkt, waar het verschil gemaakt wordt in de 
begeleiding door stichting Opo Doro, en aan welke doelen er gewerkt zal worden het 
komende half jaar. 
 
Hoe krijg ik contact met mijn sponsorkind? 
Alle contacten lopen via Stichting Romario, de stichting heeft direct contact met 
stichting Opo Doro Thuisbegeleiding. 
 
Mag ik post sturen?  
Het is ook mogelijk om post aan uw sponsorgezin te sturen. Dit kan via de Surinaamse 
Stichting Opo Doro Thuisbegeleiding. 
Postadres: 
Stichting Opo Doro Thuisbegeleiding 
< Naam van het sponsorgezin>  
Postbus 196 - Kerkplein 
Paramaribo 
Suriname 
 
Omdat Suriname Nederlands talig is kan de post in het Nederlands geschreven worden. 
Binnen Suriname kan niet iedereen de Nederlandse taal goed spreken en lezen. 
Wanneer uw sponsorgezin geen Nederlands kan spreken zal uw post vertaald worden 
door de betrokken hulpverlener. 

  



 
Wie betaalt de kosten van de post die gestuurd wordt van de sponsor naar het 
sponsorgezin? 
De sponsor betaalt zelf de kosten voor het versturen van de post.  
 
Mag ik het sponsorgezin bezoeken als ik in Suriname ben? 
Een echte ontmoeting: voor sponsor en sponsorkind is dat een hele bijzondere ervaring. 
Daarom is dit ook mogelijk in overleg met beide stichtingen. Er zal in alle gevallen een 
medewerker van Stichting Opo Doro bij de ontmoeting aanwezig zijn. 
 
Mag ik zelf contact leggen met het sponsorkind? 
Voor bescherming van de privacy en omdat stichting Romario verantwoordelijk is voor 
het sponsorprogramma verloopt elk contact via stichting Romario en stichting Opo Doro. 
Zo heeft de stichting inzicht in de communicatie en ontstaan er geen ongewenste 
situaties.  
 
Hoe weet de Stichting welk gezin ik ondersteun? 
Achter de schermen houden wij een bestand bij, waarbij u en het sponsorgezin 
gekoppeld zijn. Deze informatie zullen wij niet met anderen delen. Het is voldoende 
om, wanneer we contact hebben, de naam van uw sponsorgezin aan te geven. 
 
Wie zorgt voor de uitvoering van de hulpvraag? 
Een hulpverlener van stichting Opo Doro thuisbegeleiding zal de thuisbegeleiding 
uitvoeren en de halfjaarlijkse rapportage schrijven.  
 
Is de hulpverlener opgeleid voor het uitvoeren van de hulpvraag? 
Er zijn opleidingen voor medische en paramedische zorg in Suriname. Stichting Opo Doro 
is één van de eerste stichtingen in Suriname die thuisbegeleiding geeft. Mirjam van 
Herwijnen (onze projectmanager) heeft daarom een coachende rol voor de hulpverlener 
die gekoppeld is aan uw sponsorgezin. Zodat de begeleiding blijft passen bij de visie van 
beide stichtingen en bij de hulpvraag van het sponsorgezin. 
 
Wat gebeurt er als de hulpvraag en doelen niet haalbaar blijken te zijn? 
De doelen die wij stellen bij de hulpvragen zijn activerend, hiervoor wordt gekozen om 
een hulpvrager echt verder te helpen en toekomstgericht bezig te laten zijn. Wanneer 
bij nader inzien blijkt dat de doelstellingen niet haalbaar zijn; wordt u hiervan op de 
hoogte gesteld in de halfjaarlijkse rapportage.  
 
Wat wordt er gedaan met de hulpvraag die een sponsorgezin aangeeft?  
Bij elke hulpvraag wordt gekeken naar een realistische wijze om het doel te bereiken. 
Stichting Opo Doro betrekt het gezin om mee te denken; zodat de hulpverlener vooral 
coachend en motiverend bezig is. Het sponsorgezin en hun netwerk worden geactiveerd 
om zoveel mogelijk zelf te doen. Ook hiervan vindt u in de halfjaarlijkse rapportage een 
evaluatie.       
 
Stopt de begeleiding als aan de hulpvraag is voldaan? 
Jaarlijks zal er kritisch gekeken worden of de begeleiding aangepast, afgebouwd of 
bijgesteld moet worden. Naar gelang de wensen van het sponsorgezin en de hulpvragen 
die zij hebben. Uiteraard kijken we bij deze wensen en hulpvragen ook welke kosten dit 
met zich meebrengt.  
Mocht de begeleiding stoppen, dan stopt voor u ook de sponsoring van het gezin, 
hiervan wordt u uiteraard op de hoogte gesteld, er zal gezocht worden naar een 
passend afscheid.  Dit is een bewijs dat het sponsorgezin zelfstandig verder kan, zonder 
hulp van de sponsor en thuisbegeleiding, dit past bij onze visie. Mensen helpen 

  



ontwikkelen en laten ontdekken wat hun mogelijkheden zijn en op welke wijze deze 
ingezet kunnen worden.   
En natuurlijk is er altijd weer de mogelijkheid om opnieuw een hulpvraag in te dienen.  
 

Hoe kan ik mijn sponsoring stoppen? 

Wanneer u uw sponsoring wilt stopzetten heeft u een opzegtermijn van 2 maanden.  

U kunt uw sponsoring zowel telefonisch als via de e-mail stopzetten. Het is ook mogelijk 

om uw sponsoring over te zetten naar een familielid of bekende van u, zodat de steun 

aan de hulpvrager voortgezet kan worden. Wilt u sponsoring overzetten neem dan 

contact met ons op.  

 

Wat gebeurt er met mijn sponsorgezin na afmelding? 

Wij zijn heel blij met uw sponsoring in de periode dat u heeft gesponsord, hierdoor 

hebben wij een verschil kunnen maken voor de hulpvrager. Na uw afmelding gaan we 

kijken of we de thuisbegeleiding kunnen blijven bieden. Hier doen we ons uiterste best 

voor.  

 

Ik ben niet tevreden over het sponsorprogramma      

Vervelend om te horen! De tevredenheid van sponsors is zeer belangrijk voor ons. We 

komen daarom graag met u in contact om te kijken wat er beter kan en om uw vragen 

te beantwoorden. 

U kunt met ons in contact komen via: 

Telefoon en WhatsApp: 06-19838500  
Mail: contact@stichtingromario.nl   
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