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VoorwoordVoorwoord

Voorwoord   
Voor u ligt het vierde bestuursverslag van de Stichting Wanna’ Help! Het primaire doel van het bestuursverslag is 
om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Het verslag geeft een weergave van de ontwikkelingen 
en activiteiten van Stichting Wanna’ Help! in 2017. Het heeft als doel om onze stichting transparant te maken voor 
iedereen, zowel donateurs, sponsoren als de belastingdienst.

Het jaar 2017 is het vierde jaar na de oprichting van de Stichting. Het voornemen voor het jaar 2017 was om Fase 
2 van het project “Renovatie van het Kinderziekenhuis Tarnaveni” af te ronden en een nieuw project samen met de 
Stichting Betania op te zetten. 

Tevens lag de focus op het investeren in de talentenontwikkeling van de weeskinderen die we ondersteunen en het 
vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting onder bedrijven en serviceclubs. In het jaarlijkse beleidsplan 
geeft Stichting Wanna’ Help! aan welke concrete stappen zij zal ondernemen om haar missie en visie te 
concretiseren.

ALGEMENE DOELSTELLING VAN DE STICHTING

Het doel van de Stichting is een positieve bijdrage te leveren aan bestaande instellingen die zich inzetten voor het 
welzijn van kinderen die in de steek zijn gelaten door hun eigen gezin of wees zijn.
De Stichting stelt zich ten doel het financieel ondersteunen van deze kinderen en het organiseren van projecten 
ten behoeve van deze kinderen, zoals:

    • het begeleiden van jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken en de weeshuizen derhalve dienen te 
              verlaten. 
    • het geven van de mogelijkheid tot het uitoefenen van een sport of een ander talent zoals zang en dans; 
    • het verzorgen van vakanties voor kinderen in weeshuizen;
    • het helpen van gezinnen in nood met als primair doel het welzijn van de kinderen in dat gezin;
    • andere projecten die de kinderen een betere toekomst bieden.

Het indirecte doel van de Stichting Wanna’ Help! is dat zij de problematiek waardoor kinderen in formele 
instellingen terechtkomen, onder de aandacht brengt van overheden en beleidsmakers. De Stichting wil daarmee 
bijdragen aan de algemene verbetering van de omgeving waarin de kinderen opgroeien. 

De Stichting zet zich ervoor in om, daar waar politiek en regelgeving adoptie vertraagt, dit bij de juiste 
instellingen bespreekbaar te maken zodat adoptie eenvoudiger wordt en toch veilig blijft.

De Stichting Wanna Help! bevordert dat meer mensen in Roemenië de noodzaak inzien dat weeskinderen 
geholpen moeten worden om snel een thuis te krijgen.

BESTUURSVERSLAG
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MISSIE

Onze missie is er voor te zorgen dat meer kinderen kunnen 
opgroeien in een liefdevolle omgeving door het 

ondersteunen en organiseren van activiteiten en projecten 
die hieraan bijdragen. Dit alles in een context van 

transparantie, sociale verantwoordelijkheid en
 duurzaamheid. 

De Stichting streeft naar maximale stimulering van de lokale 
economie. Het verbeteren van de lokale economie zorgt op 

termijn voor minder kinderen in achterstandssituaties.  

Hulp aan wezen en in de steek gelaten kinderen, dat is waar 
de Nederlandse Stichting Wanna’Help! voor staat.

Wanna Help! geeft liefde, ontwikkelt talenten en biedt een 
toekomst aan weeskinderen.INTERNE ORGANISATIE 

• In 2017 zijn wij onze samenwerking voort gaan zetten met: 
Stichting Betania (Bacau) 

Stichting Casa de Copii Sf. Maria (Barati)
Casa Kiwi (Targu Mures)  

• Per 1 januari 2017 is Astrid Hahnraths  
officieel ambassadeur van de stichting geworden. 

• In 2017 zijn er 14 bestuursvergaderingen geweest. 

ANBI STATUS 
Stichting Wanna’Help!, die op 25 maart 2014 is opgericht, beschikt over de ANBI status. 
Dat betekent dat schenkingen kunnen worden afgetrokken bij de aangifte inkomsten- of 
vennootschapsbelasting. Zowel voor u als donateur als voor de stichting is dat heel belangrijk.
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   2017 HOOGTEPUNTEN

    Kamertraining Betania Bacau
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WAT IS KAMERTRAINING? 
Kamertraining Project in het kader van 
Asociatia Betania in Bacau is een plek 
waar honderden jongeren een nieuw 
begin vinden. Iets waarover ze niet 
durfden te dromen. Hier vinden ze
 onderdak, eten, onderwijs en zorg. 

In feite vinden ze een familie die ze nooit 
eerder hadden. Dit project zorgt ervoor 
dat er nog meer jongeren een
toekomstperspectief krijgen. 

Het sociaal integreren van jongeren 
die uit tehuizen komen en het terug in 
de samenleving brengen van jongeren 
is een uitdaging  waar we voor willen 
rennen! 

Wij rennen ieder jaar met Maastrichts 
Mooiste voor weesjongeren die 18 jaar 
worden en het weeshuis moeten 
verlaten. 

Wij rennen voor jongeren die zichzelf 
moeten zien te redden. Jongeren die 
zich rond hun 13de - 14de jaar beginnen  
te realiseren dat ze er alleen voor staan. 
Dit maakt hen erg onzeker over hun toe-
komst. Wij rennen voor hun 
Kamertraining! 

HOE WERKT HET?
Het centrum voor integratie van jongeren biedt een stabiele plek (1-2 
jaar) aan jongeren van 16 jaar en ouder. Ze kunnen hier hun dagelijkse 
leven vormgeven, hun arbeidscapaciteit ontwikkelen en relationele 
communicatievaardigheden aanleren. 

De capaciteit van het centrum is 24 plaatsen in 3 gezinshuizen, die 
bestaan uit een woonkamer, een keuken, twee badkamers en vier 
slaapkamers. 

De jongeren die in het centrum komen, moeten bij hun toelating een 
contract tekenen, waarmee ze aangeven akkoord te gaan met het 
aangeboden programma. Het is geen vaste groep voor een vaste 
periode: wie duidelijk voortgang boekt op het gebied van sociale 
integratie, verlaat het centrum en maakt plaats voor iemand anders. 

ZO LEREN ZE OM TE GAAN MET GELD
De eerste zes maanden krijgen de gebruikers alle faciliteiten van het 
centrum gratis. Vervolgens dragen ze bij aan de onderhoudskosten. 
Ze betalen de helft van de huur, zoals die vastgesteld is door de 
programmacoördinator. In het laatste traject van hun verblijf betalen de 
gebruikers de volledige huur. Zo leren ze om te gaan met geld en wat er 
komt kijken bij een zelfstandig leven op lange termijn. 

WAT HEBBEN WE NODIG?
De kosten per jaar voor een persoon opgenomen in dit programma 
variëren tussen EUR 2.700,- en EUR 3.000,-. Stichting Wanna’ Help! wil 
het aantal jongeren dat geholpen kan worden vergroten.
In 2017 heeft Stichting Wanna’Help! EUR 5.000 aan dit project 
gedoneerd en in totaal samen met de donatie van 2016, EUR 7000,-. 
Hiermee hebben wij twee jongeren in de kamertraining kunnen 
opnemen. 
De Kamertraining is echt de magische plaats waar een sombere 
toekomst verandert in een stralend nieuw begin. Een plaats waar, tussen 
tranen en een glimlach van de meisjes, een vaak verdrietig verleden 
wordt afgesloten en met vertrouwen een nieuwe start wordt gemaakt. 
Een begin zoals ze zelf wensen.



KINDSPECIFIEKE ACTIES2017 ACTIES 

Kerstactie 2017 Kids on Holiday Casa Kiwi

Talentontwikkeling Casa Sf. Maria 
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Kids on Holiday Casa Sf. Maria

Talentontwikeling Casa Kiwi Kamertraining Project Betania

In 2017 zijn wij begonnen met de kindspecifieke acties. Maandelijkse 
donateurs kunnen hun donatie koppelen aan een van de kinderen uit de 
weeshuizen die wij ondersteunen. 
in 2017 hebben wij 2 gezinnen bereid gevonden om 2 kinderen op afstand te 
steunen in de activiteiten die zij willen ondernemen. Eefje Perey is een van 
deze donateurs: “Als moeder van twee jongens van 4 en 6 jaar die opgroeien in 
een gelukkig gezin waar het ze aan niets ontbreekt, vind ik het belangrijk dat 
zij ook oog krijgen voor mensen die minder geluk hebben. Dat het ook anders 
kan en dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is in het leven. Lieve Marius 
heeft ongeveer dezelfde leeftijd als Tom en ook hij verdient een toekomst.”

Wij gaan dit netwerk van ‘ouders’ op afstand verder uitbreiden in 2018.



AMBASSADEURS ACTIES2017 ACTIES 

Donateurs die ons ieder jaar verrassen 
dhr. Odekerken, Kerstactie  

€ 1.000

Pelgrimskerk Treebeek & Diakonale 
Raad & Agnus Dei Kerk 

€ 1.501,50

Zuyd Hogeschool
Kamertraining Betania 

€   1600,00 

APG SWAP acties 
Fase 2. Renovatie Kinderziekenhuis

€  2.540

Een bijzonder woord van dank aan: APG SWAP, Cortemich Brede School, Pelgrimskerk, Agnus Dei Kerk Waalre, Zuyd 
Hogeschool, dhr. Odekerken en alle vrijwilligers en maandelijkse donateurs die zich belangeloos inzetten voor onze 
humanitaire acties in Roemenië. 
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Cortemich Brede School Voerendaal 
Talentontwikkeling kerstactie

€ 581,95

Ironman Maastricht Actie 
Talentontwikkeling

€ 565,50



     JAARREKENING
          
         Balans per 31 december 2017

                                                                    BALANS PER: 

ACTIVA 31.12.2017 31.12.2016

LIQUIDE MIDDELEN

Rabobank €  2.469,13 
 

€ 7.106,67 

€  2.469,13 € 7.106,67 

PASSIVA 31.12.2017 31.12.2016

Vermogen €  2.469,13 
 

€ 7.106,67 

€  2.469,13  € 7.106,67 

Het saldo van de rekening bij de Rabobank is conform het dagafschrift per 31 december 2017.
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Staat van baten en lasten: 2017 2016 

ONTVANGSTEN 
Donaties 
- maandelijkse/kwartaal donaties € 1.354,53  € 1.200,00 

- eenmalige donaties € 2.030,36  € 906,09 

- donatie pensionering  € 1.000,00  € 1.000,00 

- ontwikkelfondsen kinderen € 286,00

- overige donaties € 250,00  € 108,24 

Acties
- APG SWAP (Kinderziekenhuis fase 2)  € 2.540,00 € 5.467,00 

- Provincie Limburg (Kinderziekenhuis fase 2) € 676,10 € 4.040,90 

- Fundraising Soiree Portsmouth, UK (Talentenontwikkeling)  -   € 2.062,55 

- JCI Mergelland (Kids on Holiday)  -   € 1.500,00 

- Vlooienmarkt Maastricht € 107,10 € 126,50 

- Kiwanis Brunssum (Kinderziekenhuis fase 1)  -   € 1.000,00 

- Maastrichts Mooiste (Talentenontwikkeling) € 1.876,46 € 1.117,29 

- Ironman Maastricht € 565,50

- Agnus Dei Kerk, Waalre € 306,65 € 468,20 

- Diakonale Raad PKN Heerlen € 826,75 -

- Pelgrimskerk Brunssum € 368,10 -

- Zuyd Hogeschool € 1.600,00 -

- overige € 30,00 -

Totale ontvangsten € 13.817,55 € 18.996,77 

UITGAVEN
Kosten
- marketingkosten € 302,50 € 1.232,00 

- kantoorkosten € 452,83 € 189,35 

- drukwerk € 59,29 € 243,23 

- bankkosten € 206,86 € 165,30 

Totale kosten € 1021,48 € 1.829,88 

Activiteiten | Projecten
* Talentenontwikkeling Programma € 2.929,00 € 3.252,77 

* Kamertraining Asociatia Betania, Bacau € 5.000,00 € 2.000,00 

* Bijscholing kinderen € 445,00 -

* Renovatie Kinderziekenhuis Tarnaveni € 6.928,00 € 6.000,00 

* Brillen Kinderen Casa Sf. Maria € 200,00 -

* Kids on Holiday € 531,61 € 3.338,39 

* Activiteiten bezoek weeskinderen in Roemenie - € 439,37 

* Kerstactie € 1.400

Totaal kosten € 18.455,09 € 16.860,41 

Resultaat € 4.637,54 - € 2.136,36 

          
             Staat van baten en lasten 2017
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     JAARREKENING

Voor een nadere onderbouwing van de kosten van activiteiten verwijzen wij naar het Bestuursverslag, zoals 
opgenomen in dit Jaarverslag 2017.

In 2017 zijn er een aantal nieuwe activiteiten georganiseerd. Voorbeeld hiervan zijn Kamertrainingprogramma in 
Bacau, Ironman Maastricht en het afronden van de renovatie van het Kinderziekenhuis in Tarnaveni in samenwerking 
met APG SWAP. 
 

Toelichting op de staat van baten en lasten 2017

     VASTSTELLING & GOEDKEURING JAARREKENING

Het bestuur van de Stichting Wanna’ Help! heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering 
van 22 juni 2018.

Ondertekening door het Bestuur:

mevr. Oana Cipca
Voorzitter

dhr. Percy Flint 
Secretaris

dhr. Hans Hendriks
Penningmeester

Samenstelling  bestuur 2017
Het bestuur bestond in 2017 uit:
- Oana Cipca, voorzitter  
- Percy Flint, secretaris 
-             Hans Hendriks, penningmeester
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     VERKLARING KASCOMMISSIE

Wij verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de periode 1 januari 2017 tot en met 31 
december 2017 van de Stichting Wanna’Help! te Klimmen te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden.
  
De kascommissie is verzocht in een vergadering van het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële 
beleid over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Klimmen, 22 juni 2018
 

Naam en handtekening leden kascommissie 2018:

mevr. Astrid Hahnraths  dhr. Amit Biswas
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     ACTIVITEITEN 2017/2018 

Samenvattend
Terugkijkend op het vierde jaar van het bestaan van Stichting Wanna’ Help! kan vastgesteld worden dat de Stichting 
vastere vormen heeft gekregen en heeft laten zien dat zij belangrijke projecten zoals de renovatie van het 
kinderziekenhuis in Tarnaveni tot een succesvol einde kunnen brengen. Daarnaast heeft de Stichting 
activiteiten en acties georganiseerd hetgeen, naast naamsbekendheid, donaties hebben opgeleverd en waarmee ze 
onder andere het Trainingprogramma in het kader van Asociatia Betania verder hebben kunnen ondersteunen. 

Het is de Stichting gelukt om de naamsbekendheid te blijven uitdragen en te vergroten en de activiteiten uit de brei-
den:
- In 2018 zal het werven van maandelijkse donateurs verder vorm krijgen; 
-  De kindspecifieke acties zullen worden uitgebreid en de Stichting zal actief zoeken naar ‘hulpouders’ 
 op afstand; 
- Samenwerking zoeken met bedrijven zoals SWAP APG om Casa Kiwi in Targu Mures uit te breiden; 
-  Het project “Talenten Ontwikkelen” te borgen voor de komende jaren. 

Voor 2018 staan de volgende activiteiten op de planning:
-             Mede dankzij onze inspanningen is een van de door ons ondersteunde weeskinderen per 15 september 2018 
 toegelaten tot een pedagogische opleiding op basis van haar eindexamen gemiddelde van 8,10;
- Uitbreiding van Casa Kiwi met een aantal kamers voor de jongeren in het huis; 
-  Investeren in jongeren via Trainingprogramma van Asociatia Betania in Bacau; 
-         Maastricht Mooiste actie I Run for an Orphan organiseren en de Roemeense gemeenschap in Nederland 
 meer betrekken evenals regionale aandacht van media krijgen, zoals RTV Maastricht en L1; 
-  Het inzetten van Iron Man Maastricht voor fondsenwerving voor Project Talentontwikkeling;  
-             Uitbreiden van het programma Talentontwikkeling van 48 kinderen naar 80 kinderen en het toevoegen van  
 een additionele weeshuis aan ons netwerk van partners in Roemenie;  
-  Project Tandheelkundige Zorg verder inzetten; 
-  Project Kinderbrillenactie verder uitbreiden.             

Werkbezoeken: 
-             Werkbezoek aan “Casa Kiwi“ in januari 2018 met als doel het project: Renovatie van Kinderziekenhuis uit  
              Tarnaveni” te bespreken met de leiding van het kinderziekenhuis; 
-  Werkbezoek aan Casa Sf. Elisabeta in januari 2018 in Glodeni met als doel deze kinderen toe te voegen aan  
 ons Talentontwikkelingsprogramma; 
- Werkbezoek aan “Casa Sf. Maria” in oktober 2018 met als doel de voortgang van het Talentenontwikkelings-  
 programma te bespreken; 
-             Werkbezoek aan Asociatia Betania in oktober 2018 met als doel de Kamertraining programma te bespreken. 
 Het volledige beleidsplan 2014-2018 is te vinden op onze website: www.wannahelp.org 
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Wanna’Help!? Doneer!

Stichting Wanna’Help! wil een interactie tussen donateurs 
en initiatiefnemers vormen, waarin we elkaar 
“Willen Helpen!” in het belang van een kind uit een 
achtergestelde groep in de Roemeense samenleving. 

WILT U OOK HELPEN? 

Dan kunt u onze acties op de volgende manieren steunen: 

• WORD ONZE AMBASSADEUR 
• MAANDELIJKSE DONATIE 
• EENMALIGE GIFT 
• MATERIELE SPONSORING 
• KOOP ONS SPAARVARKEN EN SPAAR MEE (5 EURO)
• NODIG ONS UIT VOOR EEN PRESENTATIE 
• KERKACTIES, SCHOOLACTIES, NETWERKACTIES
• KIES ONS ALS GOED DOEL VAN UW CLUB

 
 BANK:  RABOBANK  
 IBAN:  NL26 RABO 0302790519
 T.A.V.  STICHTING WANNA HELP 
 BIC:  RABONL2U

TIP VOOR BEDRIJVEN 

Bent u een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord 
onderneemt en zoekt u een project dat aansluit bij uw 
bedrijfsvisie? Neem contact met ons op! 

Samen staan we sterker voor een betere wereld die begint 
met het welzijn van onze kinderen. Wanna’Help!?

CONTACT OPNEMEN MET ONS BESTUUR KAN!

Oana Cipca | Voorzitter 
Email: oana.cipca@wannahelp.org 
Tel:  +31 6 52 56 12 16 

Percy Flint | Secretaris 
Email: percy.flint@wannahelp.org 
Tel: +31 6 15 69 94 46

Hans Hendriks | Penningmeester  
Email: hans.hendriks@wannahelp.org 
Tel: +31 6 54 14 08 87
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 www.wannahelp.org


