
SAMEN KUNNEN WE BERGEN VERZETTEN 
Want ieder kind verdient een kans! 



Stichting Wanna’Help! 
Hulp aan wezen en in de steek gelaten kinderen, dat is 
waar de Nederlandse stichting Wanna’Help! voor staat. 
Dat is hard nodig, want in Roemenië zijn er weinig 
mensen die zich het lot van deze kinderen kunnen en 
willen  aantrekken. Onze hulp is transparant, sociaal 
verantwoord en duurzaam.

ONS DOEL 

Het doel van de Stichting is een positieve bijdrage te 
leveren aan bestaande lokale instellingen die zich 
inzetten voor het welzijn van kinderen die in de steek 
gelaten zijn door hun eigen familie, of wees zijn. 

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

VOORBEELDACTIVITEITEN
  
• verzorgen van vakantie voor kinderen in tehuizen of 

locale instellingen
• vinden van een gezin voor kinderen in weeshuizen
• zorgen dat kinderen naar school kunnen gaan
• integreren van kinderen en jongeren in hun school
• voorkomen dat gezinnen uiteenvallen en kinderen 

daardoor in tehuizen moeten worden opgenomen
• helpen van gezinnen in nood, om zo het welzijn van 

de kinderen te vergroten
• begeleiden van jongeren van achttien jaar die het 

tehuis moeten verlaten
• andere projecten die de kinderen een betere       

toekomst bieden

We willen ook de problematiek van het adoptiebeleid in 
Europa onder de aandacht brengen van overheden en 
beleidsmakers.

Deze foto is genomen in een zigeunerdorp in de 
buurt van Targu Mures. Veel van de kinderen 
in weeshuizen en locale instellingen komen uit 
dit type dorpen. Onze stichting vind preventie          
belangrijk en brengt regelmatig kleding, voedsel 
en speelgoed naar deze dorpen. 

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.



60.000 Roemeense kinderen zijn in de steek gelaten 
Als wij niet ingrijpen is dit hun toekomst in Roemenië!  
Dit zijn weeskinderen die leven in de riolering onder de straten van Boekarest. Daar ligt een verborgen wereld. 
Bunkers, catacomben en riolering die bewoond worden door vergeten weeskinderen, daklozen en 
drugsverslaafden. De meesten van hen zijn verslaafd aan het snuiven van Aurolac, een soort verfverdunner.     
Een trieste waarheid in een land van de Europese Unie.    

Bron: Flaber, www.flabber.nl/linkdump/plaatjes/heftige-fotos-van-weeskinderen-die-leven-in-de-riolering-onder-de-straten-van-boekarest



Treurige omstandigheden

Veel weeskinderen komen uit zeer arme dorpen waar de families vooral vragen om voedselpakketten, kleding en 
speelgoed. Deze kinderen zijn ondervoed en hebben nooit gehoord van speciale babyvoeding, melk of vitamines. 
Als we de pakketten uitdelen, komt altijd een lach op de gezichten van deze kinderen. Zij zijn blij met wat ze 
krijgen en vergeten zo hun situatie. 

Kledingpakketten uitdelen in deze gemeenschappen doet deze kinderen goed vooral gezien de strenge winters. 

Vaak vinden we deze kinderen in hutten, bevroren van de kou en hongerig en moeten we de autoriteiten               
inlichten over hun situatie. 



Casa Kiwi, Targu Mures, Roemenië  

In het hart van Targu Mures ligt een door ‘Casa Kiwi’ 
gesticht ‘familie-huis’. Hier krijgen kinderen een gedegen 
opvang, waar de moeders op een verantwoorde manier 
op hen toezien onder professionele begeleiding. Zij willen 
de kinderen een onbezorgde jeugd geven, die ze daarvoor 
niet hebben gekend. Stefi en Luminita zijn onze 
rechterhanden in Roemenië. Zij zorgen dat deze kinderen 
de warmte krijgen die zij verdienen. 

Net als Stichting Wanna’ Help! gelooft Casa Kiwi in de 
rechten van een kind, namelijk het recht: 

• om gelukkig te zijn
• om liefde te ontvangen 
• om beschermd te mogen worden
• om iemand ‘vader’ of ‘moeder’ te noemen. 

Ook geloven we dat het gezin of familie het centrum is 
van het opbouwen van sociale relaties en vaardigheden 
die nodig zijn om in de toekomst op eigen benen te staan. 
Daarnaast is het gezin ook een centrum van educatie en          
persoonlijke ontwikkeling voor de kinderen.

NATIONALE ADOPTIE

De organisatie is gemachtigd zowel dossiers van de 
adoptieouders als van de adoptiekinderen aan te leggen. 
Onder verantwoordelijkheid van opgeleid personeel, 
wordt kwaliteit, vertrouwelijkheid en efficiënte 
serviceverlening maximaal gewaarborgd. Als het hart van 
een kind voor een ander open gaat en het ook liefde terug 
kan ontvangen, is dat iets wat een enorme voldoening 
geeft.

MET OPEN ARMEN

In 2006 werd in Roemenië de wet ter bescherming 
van het kind veranderd. Er mochten geen kinderen 
van 0 tot 2 jaar meer in zogenaamde ‘familiehuizen’ 
worden opgenomen. 
Casa Kiwi zocht naar praktische manieren om deze 
doelgroep toch te helpen. Vaak belandden deze    
kinderen voor maanden of zelfs jaren in  
ziekenhuizen. 

‘Open Armen’, is een initiatief van Casa Kiwi. We   
geloven dat adoptie de beste oplossing is voor 
alleen gelaten kinderen en dat ze in gezinsverband 
het beste sociale relaties kunnen opbouwen.  Ieder 
kind heeft recht op een liefdevol gezin waarin het 
opgevoed wordt en liefde mag ervaren. De enige 
maas in de wet was het creëren van een netwerk 
van ‘maternal assistants’, waar kinderen tussen de 
0-2 jaar geplaatst konden worden gedurende het 
proces waar hun sociale en juridische status wordt 
uitgezocht.

Deze ‘maternal assistants’ van ‘Open Armen’ 
worden getraind bij de afdeling sociaal werk en 
kinderbescherming in Targu Mures. Casa Kiwi 
startte in september 2007.  Er wordt geprobeerd 
om twee of meer baby’s tussen 0 en 2 jaar samen 
onder te brengen. 



Talent krijgt pas waarde 
BACK TO SCHOOL 

Tijdens een van onze bezoeken aan Casa Kiwi heeft de 
Stichting alle inkopen gedaan voor een heel 
schooljaar voor alle kinderen. 

Van boeken, schriften, schooltassen tot pennen,     
etuitjes’ en veel meer. Wij willen dat deze kinderen 
blij naar school gaan en ten volle kunnen genieten 
van hun nieuwe schoolspullen! 

Onze stichting financieert kleine projecten, die echter 
een grote impact hebben voor het kind zelf. Wij zijn 
blij met de financiele steun van onze donateurs die dit 
mogelijk hebben gemaakt.

KIDS ON HOLIDAY 

De zorgen van weeskinderen zijn heel anders dan de zorgen van kinderen met ouders. De weeskinderen hebben  
vragen die volwassenen nog niet kunnen beantwoorden. Wat gebeurt er met mij als ik 18 jaar ben? Waarom 
word ik niet geadopteerd? Is mijn Roma-afkomst de reden dat ik niet geadopteerd word? Waarom worden altijd 
de jonge kinderen in het huis als eerste geadopteerd? 

Door al deze zorgen, vonden wij het nodig dat ook deze kinderen er een keer tussenuit zouden gaan. Mede door 
de steun van onze donateurs konden de kinderen een keer een uitstapje maken. Dat heeft hen zichtbaar goed 
gedaan. Namens hen: hartelijk dank!



wanneer je het benut! 
TALENTEN ONTDEKKEN IS TALENTEN ONTWIKKELEN

Onder de spreuk: “Hun toekomst is in onze handen, 
onze toekomst is in hun handen” zetten we ons ieder 
jaar in voor de talentenontwikkeling van weeskinderen. 
De kinderen van vandaag zijn de leiders, docenten, 
artsen van de toekomst. Dit kunnen ze bereiken als hun 
de kans wordt gegeven om zich te ontwikkelen tot 
volwaardige mensen in de maatschappij.

Doordat Wanna’ Help! een persoonlijke relatie heeft 
met vele van deze kinderen, weten wij heel goed waar 
hun talenten zitten. Door middel van kindspecifieke 
acties vergoeden wij ieder jaar dans- en zanglessen, 
muziekles, tekenlessen en laten we de kinderen kennis 
maken met sport. Daarbij volgen de kinderen Engelse 
lessen en krijgen zij extra begeleiding bij hun huiswerk. 

Omdat wij dit talent in hem zien, betaald Stichting 
Wanna’Help! zijn drumlessen die worden verzorgd via 
Scoala Populara de Arte in Targu Mures. 

Andrei is door Casa Kiwi opgevangen nadat hij 3 jaar in 
een kinderziekenhuis had “gewoond“. Hij heeft kanker 
overleefd en hij moest daarna een flinke 
leerachterstand inhalen. Casa Kiwi heeft hem daarin 
begeleid. 

De eerste keer dat ik Andrei ontmoette, kwam hij over 
als een warme jongen, die de andere jongetjes in huis 
in bescherming nam. Hij was de beste maatjes met 
Michi, met wie hij vaak hand in hand liep. Ook is 
Andrei een zorgzame grote broer voor zijn zus Roza 
(ook wonend in Casa Kiwi). 

Al snel ontdekten wij dat hij goed overweg kon met 
onze videocamera en fototoestellen. Hij vertelde ook 
dat hij later iets met fotografie en film wil doen. Hij 
heeft daarvoor duidelijk talent. Op zijn 13de 
verjaardag heeft hij daarom een fototoestel en 
videocamera gekregen van Fotoclub ´t Experiment uit 
Oosterhout, zodat hij zijn passie voor fotografie verder 
kan ontwikkelen. 

De hulp van onze donateurs zorgt ervoor dat we 
talenten van weeskinderen benutten op het juiste 
manier. 

Blijf ons helpen om te investeren in talenten van 
kinderen zoals Andrei!

IK HEB TALENT, HELP ME HET TE BENUTTEN! 

Onderzoek heeft aangetoond dat muziek het brein in 
vele opzichten stimuleert. Van zintuigelijke- tot gedrag 
stimulatie, van emotionele tot motorieke skills.
Vandaar dat ook al op jonge leeftijd muziek wordt 
gestimuleerd. 

‘Zo heeft Andrei gevoel voor ritme, dat merkte we al 
snel op toen wij stil naast hem zatten en zijn
binnensmondse beatbox hoorde. Samen drumden we 
met onze handen op de bank waarop we zaten,  een 
geweldig universeel muzikaal moment.’



‘Het verhaal van Ioana 
MOET verteld worden’ 

Het verhaal van een sterk meisje dat op een dag haar 
eigen verhaal zal vertellen om andere   
kinderen te helpen. Ioana is een 12 jarig meisje dat 
veel indruk maakt als je met haar praat. Ze is een van 
de weinige kinderen van weeshuis Casa Kiwi die zich 
verstaanbaar kan maken in het Engels. 
Ze is een intelligent meisje met veel 
mogelijkheden, maar tegelijkertijd heeft ze veel 
verdriet in haar ogen en zie je dat ze veel heeft mee 
gemaakt.

Op vierjarige leeftijd is Ioana door de kinderbescher-
ming gevonden terwijl ze naast haar moeder zat die 
bewusteloos op de grond lag. Haar moeder was 
alcoholiste en haar vader werkte als 
vrachtwagenchauffeur in het buitenland. 
De kinderen waren zwaar verwaarloost. Ioana 
probeerde  op deze leeftijd voor haar moeder, 
broertje en zusje te zorgen. Een onmogelijke 
opgave.

Haar jongere broertje en zusje zijn ondertussen 
geadopteerd. Ioana heeft dit met gemengde 
gevoelens zien gebeuren. Ze is blij voor haar 
broertje en zusje, maar tegelijkertijd zou ze zelf graag 
een thuis hebben. Ioana krijgt elke keer als er een 
kindje in het weeshuis geadopteerd wordt een 
boodschap mee en deze doet haar pijn. Ze krijgt, 
zonder dat het uitgesproken wordt, te horen: “Ik ben 
te oud om geadopteerd te worden”. 

De vader van Ioana is ondertussen weer in beeld 
gekomen en is hertrouwd met een nieuwe vrouw. 
Ze hebben samen twee kinderen.  

Haar vader heeft contact gezocht met Ioana en ze 
heeft haar nieuwe broertje en zusje gezien. Ioana 
verheugde zich erop om weer samen met haar 
vader een gezin te kunnen vormen. 
Dit is helaas anders gelopen, want ze kreeg weer 
een andere boodschap mee van het nieuwe gezin: 
“Wij hebben geen plaats voor jou”. Ioana beseft 
dat hiermee haar adoptiemogelijkheden minimaal 
zijn en ze tot haar achttiende in het weeshuis moet 
blijven wonen.
Ioana haar kracht is dat ze heel sterk is. Het is een 
meisje dat je naar verloop van tijd ziet studeren op 
bachelor of master niveau. Het is belangrijk dat ze 
genoeg steun krijgt vanuit haar omgeving. 
Zodat ze haar negatieve ervaringen een plaats kan 
geven en kan ervaren dat ze haar plaats in het
leven mag innemen. 
Als Ioana danst, komt er een twinkeling in haar 
ogen en wordt ze vrolijk. Stichting Wanna Help! zet 
zich voor kinderen zoals Ioana  en wil Ioana helpen 
om haar talenten en mogelijkheden te 
ontwikkelen. Dit is de basis voor een verdere 
toekomst. Op dit moment steunen we haar door 
danslessen aan te bieden. Op termijn willen we 
haar helpen om verder te studeren zodat ze een 
toekomst op kan bouwen.
Er komt een dag dat Ioana haar eigen verhaal kan 
vertellen. Hiermee kan ze een voorbeeld zijn voor 
andere kinderen die in een soortgelijke positie 
zitten. Ze zal dan aan andere kinderen de volgende  
boodschap door kunnen geven: “ondanks alle 
tegenslagen in het leven,  blijf geloven in jezelf en 
je talenten”. 



Project Aurora Rugby Club Huis  

Aurora Rugby Club Huis is een initiatief van Lucian Mircescu, 
die thans werkzaam is bij het Europees Parlement in Brussel 
en eerder gewerkt heeft bij UNICEF. 

Het doel van het project is om de verbouwing van het 
clubhuis van de Aurora Rugby Club Huis te financieren, 
waardoor de club in staat is om de sportieve, sociale en 
educatieve projecten voor de kinderen in hun gemeenschap, 
waaronder 100 rugbyspelers, te faciliteren. 
 
Deze kinderen zijn afkomstig uit kansarme gezinnen. Het 
sporten is voor hen een goede mogelijkheid uit hun sociaal 
isolement te geraken. Wij willen deze doelstellingen 
bereiken door een verlaten gebouw  te renoveren en in te 
richten als clubhuis. 

Het gerenoveerde gebouw zal dienen als kleedlokaal, als 
een plaats waar de vrijwilligers, de kinderen en hun ouders 
kunnen samenkomen, en als centrum om onze  sociale en 
educatieve projecten te kunnen ondersteunen.

DE RENOVATIE  

Het te renoveren gebouw is eigendom van de gemeente 
Baicoi, Roemenie. Aurora Rugby Club heeft een 10-jarige 
huurovereenkomst met de gemeente. Dit houdt in dat er 
gedurende 10 jaren geen huur behoeft te worden betaald en 
dat de energiekosten geheel voor rekening van de gemeente 
komen. 

Conform de huurovereenkomst is de rugby club 
verantwoordelijk  voor het gehele onderhoud van het 
gebouw. 

De huurovereenkomst is opgesteld in het Roemeens en door 
ons beoordeeld op juistheid en volledigheid. Bij het 
onderhoud zullen enkel duurzame materialen worden 
gebruikt. 

Het meest belangrijke is dat het clubhuis aan kinderen  uit 
kansarme gezinnen een veilige plek biedt waar zij kunnen 
samenkomen, sporten en kunnen deelnemen aan 
diverse sociale en educatieve projecten. Hierbij kan 
worden gedacht aan hulp bij het huiswerk, het regelen van 
cursussen, creatieve workshops en het geven van lessen op 
het gebied van voeding, gezonde levensstijl en 
anti-pestprogramma’s. Een project geinitieerd vanuit 
Roemenië dat wij graag steunen! U ook? 



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 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 0302 7905 19
 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 

Bastienne de Rooij | Secretaris 
Email: bastienne.derooij@wannahelp.org 
Tel: +31 6 34 85 22 42

Hans Hendriks | Penningmeester  
Email: hans.hendriks@wannahelp.org 
Tel: +31 6 81 26 32 35



Ons Bestuur & onze Vrijwilligers   
Oana Cipca, Voorzitter 
Al in de jeugd van voorzitter Oana Cipca is het idee ontstaan om iets te doen 
voor kinderen in weeshuizen in Roemenië. Als jong kind las ze regelmatig 
voor aan deze kinderen. Sindsdien zoek zij projecten uit die de welzijn van 
deze kinderen stimuleren. In 2012 is zij als vrijwilliger betrokken geweest bij 
de organisatie van het JCI Mergelland project DINO waar zij zich heeft ingezet 
om voor ernstig zieke kinderen uit Nederland een week in Villa Pardoes, Efte-
ling te organiseren. 
Met haar Roemeense achtergrond wil de voorzitter iets betekenen voor 
weeskinderen en in het bijzonder weeskinderen uit haar geboorteland.

Bastienne de Rooij, Secretaris
Bastienne de Rooij is sinds 2006 als vrijwillig werkbegeleider betrokken bij 
Stichting Buddyzorg Limburg. Haar werk als verpleegkundige, nurse 
practitioner GGZ en verpleegkundig docent, hebben invloed gehad op de 
nood om voor anderen iets te betekenen. 
Sinds de geboorte van haar dochter Alina, is de behoefte om iets goed te 
doen voor kinderen die opgroeien in minder goede omstandigheden, 
aangewakkerd. 

Hans Hendriks, Penningmeester
Hans Hendriks is ruim 20 jaren als vrijwilliger werkzaam bij het helpen van 
gezinnen en kinderen in onder andere Polen, waarvan 15 jaren mede als be-
stuurder. Hans is overdag werkzaam in de financiële sector. Dat er in de Euro-
pese Unie in 2015 nog steeds kinderen in erbarmelijke omstandigheden moe-
ten leven, heeft hem geraakt. Uit zijn kennismakingsgesprek met de mensen 
van Wanna Help kwam een passie en gedrevenheid naar voren om zich geheel 
belangeloos in te zetten voor deze arme, vaak achtergelaten  kinderen. 
Hans spant zich dan ook volledig in voor de kinderen in Casa Kiwi, maar ook 
voor alle andere Roemeense kinderen die wij vandaag nog niet kennen maar 
in de toekomst ongetwijfeld zullen gaan ontmoeten en moeten helpen. 

Percy Flint
Vrijwilliger

Jeroen de Weerd
 Vrijwilliger

Stefi & Lumi Micliuc 
Casa Kiwi

Lucian Mircescu
Aurora Rugby Club Huis 

Daarbij rekent dit bestuur op een dynamisch en creatief team van ambassadeurs, medewerkers en vrienden die 
onze projecten een warm hart toe dragen.



RETERSBEKERWEG 16  | 6343 PK 
KLIMMEN | NEDERLAND 
TEL: +31 (0) 6 52 56 12 16
INFO@WANNAHELP.ORG 

WWW.WANNAHELP.WEEBLY.COM 
WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/WANNA-HELP

WANNA’HELP? 

BANK:  RABOBANK  
IBAN:  NL26 RABO 0302 7905 19
T.A.V.  STICHTING WANNA HELP 
BIC:  RABONL2U

“If you can help a child, you don’t have to spend years repairing an adult.”

Foto: Wanna’Help! Back to School Actie! 


