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De doelstelling van de Stichting Netwerk is om gestalte te geven aan het
Woord, en wel vanuit de zin in Galaten 5 vers 14: "want de hele wet is vervuld in
uitspraak: Heb uw naaste lief als uzelf".
Om deze reden gaan we naar zodat wij kunnen delen in de liefde van
Jezus en om te getuigen van die liefde. In de praktijk houdt dit in dat we ons laten
leiden door ons hart. Vanuit liefde voor de Heer vertellen we over Hem en daarnaast
laten we die Liefde ook ervaren door de aller armsten hulp te geven op velerlei terrein.

Zo willen we: voor daklozen huisjes bouwen, mensen zonder kleding, kleding geven
de hongerigen eten geven, voor kinderen die niet naar school kunnen, onderwijs
mogelijk maken.voor zieken die verstoken zijn van medische hulp toch die hulp
mogelijk proberen te maken voor kinderen die nauwelijks vakantie kennen in de vorm
van een zorgeloze vakantieweek aan te bieden
Ook willen we onze ogen open houden voor alles wat we verder nog tegenkomen.

Gedurende het hele jaar bezoeken we met regelmaat het gebied waar we sinds 2004
in actief zijn, n.l. Sighi oara en omgeving. We werken er samen met andere christelijke
organisaties, zoals project Romani , Youth with a Missi , verschillende kerken
waarbij o.a. de gemeente Mana, de doopgezinde kerk en de Kerk van de Nazarener.

We bouwen veelal met eigen teams voor David McGuire. Hij bouwt sinds 1997
woningen voor veelal straatarme zigeunerfamilies. In Tigmandru, een zigeunerdorp,
zijn we de afgelopen jaren actief geweest. Naast bouwen is het contact met de
bevolking van groot belang.

Ook organiseren we dit jaar samen met de gemeente Mana en de doopsgezinden
gemeente zomerkampen voor kinderen uit de dorpen met een overwegend
zigeunerbevolking rondom Sighisoara.
In november hebben zijn we opnieuw begonen met de voedselactie 2020/2021. Deze
actie op zich is weer succesvol verlopen en januari 2021 is er weer voedsel verspreid.
Door de Covid 19 besmetting is er in 2020 na januari geen mogelijkdheid geweest
onze doelen (volledig) uit te voeren.

Onze stichting krijgt enerzijds inkomsten door giften en anderzijds door verkoop van
tweede hands artikelen die worden gedoneerd. 3x in de week zijn vrijwilligers actief bij
de verkoop ervan in ons gebouw van de SNR, waarin we ook een kringloopwinkel voor
het goede doel hebben die sinds juni 2020 de naam "de Wieringer Schatkamer" draagt.

Ook krijgen we (onregelmatig) de opbrengst van een kerkelijke collecte of worden
er door externe steunverleners voor onze stichting acties op touw gezet voor het
genereren van

Daarnaast hebben we donateurs die specifieke doelen ondersteunen. Deze doelen
zijn terug te vinden het jaarverslag 2020 onder de rubriek "Giften"



Het beleid van stichting Netwerk is dat als men dat wenst een beloning
verkregen kan worden overeenkomstig de wet op beloning van vrijwilligerswerk die
bepaald wat de maximale beloning op maand en op jaarbasis mag zijn voor een
vrijwilliger en dan op basis van werkelijk ingezette uren. Dit overigens alleen wanneer
de situatie van de stichting dit toelaat.

In de praktijk is daar tot op heden nooit gebruik van gemaakt.

Bestuurders worden niet gecompenseerd met beloningen of vakantiegeld.

Tussen 20 januari en 2 februari zijn twee leden van de SNR naar geweest
om daar met hulpverleners waar we mee samen werken onze jaarlijkse winteractie uit
te voeren. In totaal hebben we 410 pakketten uit kunnen delen. Na ons vertrek heeft
onze partner de asociatie Pro Familia Sighisoara ook de handgemaakte (kinder)kleding
uitgedeeld onder de mensen.

In juni hebben we een speciale "broodactie" gehouden waarbij geld is ingezameld voor
de aanschaf van meel om daarvan weer brood te kunnen bakken in de met o.a. de
hulp van de SNR gebouwde broodovens in Saros, Archita, Danes en Saes.

We konden de kinderopvang in Soard, waar dagelijks 25 kinderen worden
progfessioneel opgevangen nog voor een deel blijven onderhouden. Deze kinderen
krijgen speciale opvang om ze een treetje hoger te zetten voor se naar school moeten
en ze dus al op een plezierige manier daarop voor te bereiden. ook krijgen ze dagelijsk
een warme luch. De kinderen komen over het algemeen uit arme roma- gezinnen.
Daarf waar we fanancieel tekort kwamen, werd bijgesprongen door een Engelse
organisatie.

Onze winkel "voor het goede doel" in ons nieuwe pand aan het Molendveld 18 in
Hippolytushoef is montjesmaat gaan draaien, geplaagd door de corona maar met volle
inzet van de vrijwilligers aldaar. In een jaar tijd is er ruim 7.000 euro verdient.

Door de corona die begin 2020 is uitgebroken hebben we minder kunnen doen.
Eind januari zijn we naar geweest voor de jaarlijkse winteractie. Hierbij is
gezamelijk met Roemeensen partners voedsel en kleding verspreid onder de minst-
bedeelden in en rondom de stad Sighisoara voor een bedrag van 3143,- . Hiervoor
zijn ter plaatse voedselpakketen gekocht en uitgedeeld in combinatie met
meegenomen kleding uit Nederland. Daarnaast is de kinderopvang die we steunen in
de plaats Soard financieel voorzien van 3440,- voor lunches voort de gemiddeld 25
kinderen per dag en voor begeleidingskosten. In de zomermaanden is onze
maandelijkse bijdrage overgenomen door een Engelse organisatie. Verder zijn er nog
indivuele mensen geholpen, is er een broodactie gehouden etc. wat terug is te vinden
op het financieel jaarverslag 2020 onder de post "projecten"

https://stichtingnetwerkroemenie.nl/beleidsplan/

https://stichtingnetwerkroemenie.nl/activities/hulpverleners-onder
steunen/
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voor het jaar 2020 geldt:
De stichting krijgt giften welke voor meer dan 90% allemaal bij het goede doel in
Roemenie belanden.
De stichting runt een kringloopwinkel die vanwege corona en een verhuizing langzaam
maar zeker weer geld genereert om in de toekomst grotere projecten te financieren
zoals goederen/kleding transport naar Roemenie, voedselvoorziening voor de
allerarmsten, kinderkampen en bouwprojecten kan bekostigen

https://stichtingnetwerkroemenie.nl/2021/05/financieel-jaarverslag
-2020/


