
 

 

 

Waarom dit sponsorprogramma? 
De hulpvragen die binnenkomen bij stichting Opo Doro in 
Suriname vragen vaak om 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.   
 

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.  

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. Voor verdere informatie verwijzen we u 

graag naar de informatiebrief op onze website.  

Deelnemen aan het sponsorprogramma 

Vul het contactformulier onderaan deze pagina in en geef 

hierop aan dat u deel wilt nemen aan het sponsorprogramma. 

Wij nemen contact met u op en stellen het gezin voor dat u 

kunt gaan ondersteunen. 
 

 

 

 

 

 

Stichting Romario is goedgekeurd als  

Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw maandelijkse  

bijdrage is daardoor belasting aftrekbaar. 

 

Deze informatie leest u omdat u  

interesse heeft in ons sponsor 

programma. Hartelijk dank hiervoor! 

Door een gezin te sponsoren kunt u een  

structurele bijdrage leveren aan de  

thuisbegeleiding in Suriname.  

 

 

 

 

 

Stichting Romario en 

Stichting Opo Doro Thuisbegeleiding 

 

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. Deze stichting  zet met 

steun van Stichting Romario een 

organisatie op die thuisbegeleiding 

biedt aan mensen met een 

lichamelijke en/of verstandelijke 

beperking. Stichting Romario 

ondersteunt ‘Opo Doro’ totdat het 

meer en meer lokaal gedragen wordt 

en zonder Nederlandse steun verder 

kan. 

 

Opo Doro’ betekent open deur of 

kans. De stichting wil mensen een 

kans bieden en deuren openen om te 

ontdekken wat ze allemaal kunnen en 

hoe waardevol ze zijn.   

 

De dienstverlening  van ‘Opo Doro 

thuisbegeleiding’ bestaat uit het 

geven van advies, bemiddeling met 

andere organisaties en de overheid 

en begeleiding in de thuissituatie. 

 

 

Contact: 

 

Telefoon: 

0619838500 

 

Website: 

www.stichtingromario.nl 

 

E-mail: 

contact@stichtingromario.nl 

 

 

Sponsor een gezin 

SAMEN MAKEN WIJ HET VERSCHIL  

http://www.stichtingromario.nl/

