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Financieel

Van het bestuur
Graag presenteren wij het ‘Jaarverslag s ch ng Laleaua 2020’. In dit jaarverslag willen wij
verantwoording a eggen over het afgelopen jaar. Er is weer hard gewerkt zowel hier in Nederland als in
Roemenië. Wij zijn God dankbaar dat het werk van het team in Tarnaveni ook in 2020 voortgezet kon
worden, ondanks de bijzondere omstandigheden. Verderop in dit jaarverslag informeren wij u over de
verschillende ac viteiten en ontwikkelingen in Tarnaveni.
Het bestuur hee zich in 2020 vooral bezig gehouden met het samenvoegen van de ac viteiten van
s ch ng Care Founda on. Deze samenvoeging is begin 2021 afgerond. Samen met de vrijwilligers
in Roemenië hee het bestuur zich gebogen over de verhoudingen tussen bestuur Nederland en de
vrijwilligers in Roemenië.
Achter in het jaarverslag staan de jaarcijfers over 2020. Ook dit jaar mochten wij ons gezegend
weten voor wat betre de nanciële middelen. Er waren weer veel mensen die ons
ondersteunden. We willen alle mensen die betrokken zijn bij het werk van Laleaua hartelijk danken
voor de betrokkenheid door gebed, geld en aandacht.
We kunnen ook nu weer terugkijken op een goed en gezegend jaar waar we onze trouwe God en
Vader voor willen danken. Wij mogen ons in alles a ankelijk weten van Hem. En dat willen wij
graag uitdragen, ook in Tarnaveni.
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Gerben ter Beek
Annemarie Biebericher
Gerben Dijksterhuis
Tessa de Bruin

Doelstelling
S ch ng Laleaua
De Nederlandse s ch ng Laleaua hee uitsluitend ten doel het ondersteunen van de Roemeense
Asocia a non-pro t Laleaua (zie hieronder).
De s ch ng tracht haar doel te bereiken:
door het ontplooien, s muleren en coördineren van ac viteiten die aan het doel bevorderlijk
kunnen zijn;
door samenwerking met instellingen en organisa es die op soortgelijk gebied als dat van de
s ch ng werkzaam zijn;
door alle andere we elijke middelen.
Grondslag
De organisa e is in haar doen en laten gefundeerd op de Bijbel en kent Jezus Christus als haar Heer. In
haar werk maakt zij geen onderscheid in ras, geloof en geaardheid. Zij verwacht echter dat een ieder
die, op wat voor manier dan ook, par cipeert in haar missie de Bijbelse grondslag respecteert.
Asocia a Laleaua in Roemenië
Het team in Roemenië (Asocia a Laleaua) is een groep mensen die zich wil inze en voor kansarme
zigeunerkinderen in en rondom Tarnaveni, een oud industriestadje in centraal Roemenië. Door het
geven en het ondersteunen van onderwijs aan deze kinderen hopen zij een basis te leggen, waardoor
deze kinderen op termijn in staat zijn de vicieuze cirkel van hun ellendig bestaan te doorbreken.
Educa e, recrea e en evangelisa e zijn de wegen waardoor wij dit op basis van vriendschap willen
bereiken. De Asocia a wil haar doelstellingen mede behalen i.s.m. plaatselijke vrijwilligers. Op dit
moment kent zij 6 werknemers, van wie 3 Roma en 6 Nederlandse vrijwilligers.
Wisselwerking S ch ng Laleaua en Asocia a
Beide en teiten zijn zelfstandige rechtspersoonlijkheden. In veel opzichten func oneren beide
en teiten als 1 geheel. De s ch ng Laleaua is feitelijk de Nederlandse vertegenwoordiging van de
Roemeense Asocia a. De gi en aan de Nederlandse s ch ng gaan nagenoeg volledig naar de Asocia a
in Roemenië ter ondersteuning van haar projecten. De Nederlandse s ch ng ondersteunt geen andere
rechtspersoonlijkheden anders dan de Asocia a en is verantwoordelijk voor de belangenbehar ging
rich ng de Nederlandse donateurs.
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De uitgaven van de s ch ng zijn niet onderverdeeld naar de verschillende projecten in Roemenië. De
Asocia a is immers eindverantwoordelijk voor de projecten in Roemenië en de nanciële huishouding.
Wel is in het volgende hoofdstuk een uitgebreide schri elijke toelich ng te lezen op de ac viteiten.
Het bestuur in Nederland ziet daarnaast toe op een juiste besteding van de uitgaven van de s ch ng
zijnde de afdrachten aan de Asocia a. Dit gebeurt onder andere door toetsing vooraf (aan diens
begro ng) en toetsing achteraf (aan diens jaarrekening). De Asocia a blij nancieel gezien zelfstandig.
De jaarrekening wordt in Roemenië gecontroleerd door een Roemeense accountant.

Ac viteiten Asocia a Laleaua in Roemenië
Algemeen
2020 was een historisch jaar; het jaar dat het virus COVID-19 nagenoeg alles platlegde. Meerdere
keren moesten we deuren sluiten, maar gelukkig konden we die onder bepaalde restric es weer
openen. Er werd veel van onze exibiliteit gevraagd, maar iedereen was bereid zijn of haar deel op
zich te nemen. Daar waar we konden gingen we door. Voor de kinderen, met name de oudsten, geen
probleem; stonden de deuren open, waren zij present.
Het nieuwe gebouw, gedoopt met de naam Casa Stânca (Het Rotshuis), kwam helemaal tot zijn recht.
Voorheen werd alleen een aantal programma’s daar ondergebracht, maar nu fungeerde het dagelijks
ook als eetzaal. Ondanks alle beperkingen hebben we een bijzondere jd gehad, maar we zijn blij dat
met ingang van 2021 verdere versoepelingen te verwachten zijn.
Het proces van samengaan van Carefounda on met Laleaua kwam begin 2021 tot een einde. Een
nieuw bestuur werd in het leven geroepen, een nieuw organigram en bijbehorende
verantwoordelijkheden werden vastgesteld. Een nieuwe manier van werken deed zijn intrede. Het
was en is allemaal nog een beetje wennen, maar sommige vruchten werden in 2020 al zichtbaar;
betere formulering van programma-doelen, kortere en heldere communica elijnen en betere
onderlinge afstemming van programma’s. Het jaar 2021 zal ons moeten brengen tot de totale
integra e van alle besloten organisa e aspecten.
Vanwege de COVID-19 beperkingen zijn in het jaar 2020 geen of nauwelijks ac viteiten ondernomen
ter invulling of uitbreiding van samenwerkingsverbanden.
Kleuterschool
Evenals voorgaande jaren waren er 33 kinderen ingeschreven in de kleuterschool Laleaua. Had de
kleuterschool in 2019 te kampen met een Hepa s-uitbraak, nu gooide het virus COVID-19 roet in
het eten. Direct bij aanvang zo omstreeks 15 maart werden de deuren van de kleuterschool
dichtgegooid. Na enige weken brachten we eenmaal per week werkbladen naar de kinderen toe. Zo
konden we toch nog wat contact met de kinderen en hun ouders houden. Maar tot aan de
zomervakan e bleven de deuren dicht. Schooljaar 2019-2020 sloot af met gemiddeld 14 kleuters
komend naar de kleuterschool.
Bij aanvang van schooljaar 2020-2021 werden opnieuw 33 kinderen ingeschreven. Onder allerlei
COVID-19 restric es mochten de deuren van de kleuterschool weer open. De eerste dagen kwamen
de kinderen redelijk opdagen, maar de kleuterschool is nooit vol geweest. Tot aan halverwege
november, toen de deuren weer dicht moesten, kwamen er gemiddeld zo’n 18 – 20 kinderen. De
deuren zijn tot aan het eind van 2020 niet weer open geweest.
De kleuterschool is een geaccrediteerde kleuterschool en dat houdt in dat zij om de 5-7 jaar opnieuw
geëvalueerd moet worden. We hebben besloten dit het komend schooljaar te laten doen.
De ju en, Adriana en Adela, en Eva en Alina hebben onder leiding van Mineria, onze directrice, er
alles aan gedaan om de belangen van de kinderen in deze periode te behar gen. Het viel niet al jd
mee, maar er kon al jd een mouw aangepast worden.
Financieel bleef de overheid voor het eerst in gebreke. Een bedrag van 3.500 euro werd niet
uitgekeerd. Tot op de dag van vandaag is hierover geen duidelijkheid. Gelukkig hoefden wij ons
vanwege de reserves bij de s ch ng geen zorgen te maken, maar we hopen dat het alsnog rechtgezet
wordt en zeker niet weer gaat voorkomen.
De Heere voorziet. Hij was er ook in 2020 bij. Wij danken Hem dat het kleuterschool-personeel
gevrijwaard is gebleven van het COVID-19 virus. Met vertrouwen zien wij uit naar wat 2021 gaat
brengen. We zijn er zeker van dat COVID-19 ook dan nog parten zal spelen, maar wellicht niet meer
zoals in 2020.
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A er School
Eerste deel van het jaar (januari-juli)
Het schooljaar 2019-2020 is voor ons heel goed begonnen. We begonnen het jaar met 42 kinderen
die deelnamen aan het A er School-programma. Van alle ingeschreven kinderen gingen er slechts
drie niet naar school. In het eerste semester hadden we 23 kinderen in de groep met jongere
kinderen en 19 kinderen in de groep met oudere kinderen. Het was een goed eerste semester, met
een redelijk goede opkomst (de minimale opkomst die we van een kind verwachten is 70%).
We hebben het jaar met vreugde afgesloten door de kerstvakan e te vieren in ons nieuwe gebouw Casa Stânca. Het was een grote zegen en we waren van mening dat dit een jaar zou worden waarin
we veel vooruitgang zouden zien in het onderwijs van de kinderen uit de Roma-gemeenschap waarbij
we betrokken zijn.

We sloten 2019 dus met grote dankbaarheid af, maar ook met een vreemd nieuws over een bepaald
virus dat ergens in China een crisis veroorzaakte. Voor nu leek het niet gevaarlijk, en alles wat we op
het nieuws over dit virus hoorden, was dat het een soort erns ge griep kon veroorzaken. Dus we
maakten ons niet al te veel zorgen en we begonnen allemaal onze wintervakan e met vreugde en
een beetje sneeuw. Toen kwam januari, toen we nog meer nieuws hoorden over dit virus, dat
blijkbaar COVID-19 hee e. We wisten er nog steeds niet veel over, maar het leek iets erns gs, in
ieder geval voor degenen in Azië. Maar we vertrouwden op de hand van God en zonder veel zorgen
bereidden we ons voor op de semestertests. Maar dingen gingen veranderen!!!
Na de testen hebben we de groepen gereorganiseerd, een nieuw schema gemaakt en de situa e van
de kinderen met disciplinaire problemen en problemen in frequen e besproken. We vonden dat we
huisbezoeken moesten doen en met de kinderen en hun ouders moesten praten over het belang van
naar school gaan en het naschoolse programma volgen. Volgens onze planning zijn we erin geslaagd
om met hen te praten, en ze beloofden opnieuw om serieuzer te komen naar het A er Schoolprogramma en de school. Ondertussen was dat, waarvan we niet dachten dat het een probleem was,
nu echt. De situa e leek te verslechteren met het COVID-19 virus toen het Europa binnenkwam. Voor
ons leek de hele situa e een beetje onduidelijk, dus gingen we door met het programma. De lente
naderde nu; 1 maart en 8 maart (moederdag in Roemenië), twee van de voorjaarsvakan es waren
reden tot vreugde voor de kinderen en voor ons als team. Alles leek goed met ons te gaan, al leek de
rest van de wereld zich steeds meer zorgen te maken.
Het leek ons goed om voorbereid te zijn op een eventuele crisissitua e. Dus na vele discussies waarin
aan de orde kwam, dat we enigszins een nega eve impact op kinderen en het A er Schoolprogramma verwach en, hoorden we het nieuws dat ons verdriet deed. Vanaf half maart werd in
heel Roemenië quarantaine verplicht, werden schoollessen geannuleerd en werden er voor een
periode van 3 weken verkeersbeperkingen opgelegd. Niemand mocht op straat rijden of lopen, tenzij
hij een speciale vergunning had. Het A er School-programma is stopgezet. Veel online gesprekken en
bijeenkomsten volgden (iets nieuws voor ons en ook interessant). We hebben besloten om te doen
wat we konden om de kinderen en hun families te helpen. We hebben met het hele team een
COVID-19 Protocol ontwikkeld dat we zouden implementeren zodra we fysieke cursussen mochten
hebben. Samen met het Sociale Assisten e Programma probeerden we een aanmoediging, licht en
zegen te zijn voor de Roma-families in de Rândunelelor Street. Het A er School-team begon na te
denken over een andere cursusvorm.
We zijn met dit nieuwe format begonnen na een gedwongen pauze van 4 weken (vanwege
beperkingen en vakan es ter gelegenheid van Pasen), dus meer bepaald met mei 2020. Ons plan was
om huiswerk voor te bereiden (wiskunde en Roemeense taal), voor elk kind om naar huis mee te
nemen, waarbij de kinderen werd beloofd dat zodra de beperkingen zouden zijn versoepeld, we ze
zouden blijven zien en kijken hoe we fysieke lessen konden organiseren. De kinderen en ouders
ontvingen ons ini a ef met veel enthousiasme, vooral omdat de kinderen nu in ieder geval thuis
educa ef werk konden doen (het online leerpla orm en digitale middelen van de overheid waren
nog niet klaar of beschikbaar). De meeste kinderen deden hun best met het huiswerk dat we voor
hen hadden gemaakt. Deze vorm van scholing was anders dan anders, we moesten crea ef zijn en
toch de regels volgen. Met een masker op zijn mond en hygiënische handschoenen moest elke
instructeur die achter zijn aangewezen en gedesinfecteerde bureau zat, na het inleveren van het
huiswerk, het werk van de kinderen corrigeren en tegelijker jd de lessen voorbereiden voor de
volgende week met waardevolle feedback.
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We hebben 5 weken (half juni) les gegeven in deze vorm. Na deze periode hebben we door de
versoepeling van de restric es toch fysieke lessen kunnen houden, op het erf van de asocia a
Laleaua. We hebben de stoelen en de bureaus van de klaslokalen op het terras verplaatst (met de
gepaste afstand), en we hebben ons grondig voorbereid om te kunnen voldoen aan de eisen die de
overheid stelde. En zo begonnen we enthousiast de lessen van het A er School programma buiten te
geven. Gezien de situa e was het een gezegende jd. We hebben 4 weken (16 juli) naschoolse lessen
in deze vorm gegeven omdat het na deze datum te heet was (meestal zijn de temperaturen in deze
periode van het jaar meer dan 30 graden Celsius).
In deze periode was de aanwezigheid van kinderen gemiddeld 79% voor de jongere groep en 95%
voor de oudere kinderen. We kunnen dus stellen dat de eerste jaarhel voor ons een succes was,
hoewel we met meerdere uitdagingen te maken hadden. Gods sterke en goede hand was bij elke stap
met ons en zegende ons zowel met begrip van de autoriteiten, met sponsors die zeer loyaal en
vrijgevig waren, en met een crea ef en hardwerkend team. Het eerste deel van de periode van dit

Het tweede deel van 2020 (juli - december)
Na twee en een halve maand zomervakan e hebben we de lessen weer hervat. We waren voorbereid
en hadden al kennis en ervaring opgedaan in het werken met de beperkingen die de autoriteiten
oplegden. We hadden al een COVID-19 virusprotocol geschreven waarin elk lid van het team jdens
lessen van het programma werd geïnstrueerd over zijn gezondheidsverantwoordelijkheden. Het was
ook zo dat we ons af en toe nog moesten aanpassen. Desalnie emin hebben we ervoor gezorgd dat
we over alle benodigde materialen beschikten om onze lessen in de klaslokalen te kunnen geven
(gezichtsmasker, ontsme ngsmiddel en ander hygiene-materiaal).
Zo zijn we het nieuwe schooljaar gestart. We begonnen met een lijst van 51 uitgenodigde kinderen,
waarvan er 44 kwamen voor de begintoets. Na die week bleven we met 35 deelnemers over. De
meeste kinderen die niet meer kwamen, konden de lessen op school niet volgen, hetzij vanwege de
beperkingen opgelegd door de autoriteiten, hetzij vanwege de precaire economische situa e
veroorzaakt door het COVID19 virus, hetzij vanwege de vele varia es en uitdagingen in het sociale
leven.
November 2020 bleek een grotere uitdaging te zijn voor iedereen die betrokken was bij het A er
School-programma. Het merendeel van het personeel werd getro en of in quarantaine geplaatst
vanwege het COVID-19 virus. Het goede nieuws was dat de kinderen er geen last van hebben gehad.
God hee de hele Roma-gemeenschap beschermd. Wij hebben niet gehoord van situa es waarin
kinderen of hun ouders erns g door de ziekte zijn getro en. We gingen door met de lessen nadat het
personeel was hersteld. Toen we elkaar en de kinderen weer hadden gezien, werden we daardoor
bemoedigd. We maakten ons allemaal weer klaar voor de kerstvieringen. We voelden allemaal dat
we dit seizoen genoten van Gods prach ge geschenk aan ons, Zijn Zoon, de Heer Jezus, door genade.
Ook dit jaar lijken de kinderen posi ever op het evangelie te hebben gereageerd dan in voorgaande
jaren. Ze waren God veel dankbaarder voor Zijn liefde en goedheid. Nu ze zich meer bewust waren
van de kwetsbaarheid van het leven, begrepen ze beter hoe belangrijk de redding was die door de
Heer Jezus werd gegeven. Het is goed dat we ons realiseren dat God zelfs jdens de pandemieperiode soeverein blij . Soms leek het ons dat het einde van de pandemie nog ver was.
We bleven echter enthousiast, we gingen door en we hadden goede resultaten. De kinderen hadden
geen grote educa eve achteruitgang en het schoolbezoek was niet zo nega ef als we hadden
verwacht. De aanwezigheid van kinderen in de groep van de jongere kinderen was aan het eind van
het jaar 60% (10 procent minder dan we normaal van kinderen verwachten), en voor de groep met
oudere kinderen was de aanwezigheid meer bemoedigend 80% (10 procent minder dan we normaal
van kinderen verwachten).
Dus met goede en minder goede situa es bereikten we het einde van het jaar, met bevredigende
resultaten van de kinderen, met een verrassend goede frequen e en met mooie en onvergetelijke
ervaringen. Het jaar 2020 was een bijzonder jaar waarin zowel wij als team werden uitgedaagd (we
moesten de lessen geven met een gezichtsmasker, sociale afstand, elk fysiek contact vermijden), als
ook de kinderen (ze moesten ook een masker dragen en soms ook een jas vanwege de koude lucht
die het open raam binnenkwam).
Laleaua was en blij een educa ef programma dat nodig is voor kinderen uit de Roma-gemeenschap
Boziaș. We begrijpen deze realiteit, dus we zullen door de genade van God doorgaan om toegewijd
en volhardend te zijn in onze oproep om de Roma-gemeenschap in de straat Rândunelelor te dienen.
We willen deze kinderen zo e ciënt en relevant mogelijk dienen en tegelijker jd de liefde van God
laten zien. We danken jullie (onze sponsors en vrienden) ook voor het deel uitmaken van dit verhaal
en werk. Met dank, namens het A er School-team, Marin
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Sociale programma’s
Trupa Marinarilor (Linda, Leon, Marin)
Het eerste trimester van dit jaar starten we na de kerstvakan e met een leuke en enthousiaste groep
eners van twaalf tot ach en jaar. In corona jd de Mariniersclub door laten draaien is een grote
uitdaging. Als restric es en regels hebben tot gevolg dat we elke maand weer een andere structuur
kiezen. Tijdens de landelijke lockdown houden we contact via social media, fysieke pakketjes en een
briefwisseling. Daarna nodigen we op de vrijdagen elk uur van de middag groepjes van maximaal vijf
of en eners uit. Gelukkig sluiten we in juni het jaar af met de complete groep van 25 mariniers en
ti

ti

jaar was zeker een ‘volwassenheidstest’ voor het hele A er School-programma, een die goed is
afgelopen.

drie kapiteins jdens de tweede edi e van ‘Marinarii au talent’(got’s talent). Logischerwijs kan het
geplande trainingsweekend helaas geen doorgang vinden. In de zomer organiseren we een drie-daags
‘vakan ebijbelfeest’ op het buitenterrein van Laleaua. Het nieuwe schooljaar kunnen we in het
gebouw starten en went de groep snel aan mondkapjes, onderlinge afstand en beperkende regels
voor spellen en ac viteiten. Helaas waren een trainingsdag en een kerstviering met de psychiatrische
pa ënten geen op e, gelukkig mochten we met twee kapiteins wel een klein presentje met een foto
van de mariniers uitdelen op de afdelingen.
Meidenclubs (Linda, Marleen, Fianne)
De twee verschillende meidenclubs (jongere en oudere meiden) hebben op maandag- en
dinsdagmiddag zoveel mogelijk ontmoe ngen gehouden, ondanks de beperkingen. Met de oudere
meidenclub besluiten we bij de afsluitende barbecue een andere koers te varen en in september
door te gaan met de Alpha Cursus. Hier nodigden wij zes meiden voor uit en de start was goed, niet in
de laatste plaats omdat we gezellig samen eten voordat de cursus begint. De jongere meidenclub
start met zeven en meiden en, zoals verwacht, vallen er de eerste maanden al een heel aantal af
doordat ze weinig aanwezig zijn. Na de eerste weken is een groepje van ongeveer acht beginnende
pubermeiden de kern van deze uitdagende en gezellige meidenclub. We behandelen onderwerpen
zoals emo es, uiterlijk, uitstraling en gedrag. We kiezen er bewust voor vanaf september meer jd te
reserveren voor het delen van het Evangelie.
Jongensclub (Marin, Bram, Henk, Jorrit)
De groep van ongeveer twaalf jonge mannen (vanaf veer en jaar) proberen, ondanks de
beperkingen, zo vaak mogelijk bij elkaar te komen voor Bijbelstudie, aanbidding en gezelligheid. In
het najaar starten zij met het thema over de zaligsprekingen uit Ma heus 5. Ook vinden jongens, die
bij geen enkel ander programma komen en veelal op straat hangen, een vaste plek in de groep. De
sfeer is erg construc ef en de jongens groeien zichtbaar in Bijbelkennis en tonen belangstelling in het
hebben van een rela e met Jezus. De ontmoe ngen worden afgesloten met een potje tafeltennis of
een goed gesprek. Ook gaan er verschillende jongens regelma g mee naar de diensten van de
Bap stengemeente in de stad, dit zorgt voor een stukje integra e waar we indirect ook naar streven.
Ook vinden drie jongens een vast plekje in de energroep van deze gemeente.
Medische Hulpverlening (Leon)
Het jaar begint normaal en er worden diverse gezondheidsvoorlich ngen gegeven aan de eners van
het A er Schoolprogramma, over onderwerpen zoals eerste hulp, gezonde voeding, de werking van
het menselijk lichaam en wat er allemaal met je gebeurt in de puber jd. Door het uitbreken van de
Corona-pandemie komt de medische hulpverlening, op de manier zoals die normaal geboden werd,
vrijwel s l te liggen. Alleen bij spoedeisende gevallen wordt er hulp verleend. De medische
contactmomenten kunnen door de lockdown niet plaats vinden en er wordt meer telefonisch
afgehandeld. Door de maatregelen van de overheid komt de focus van de medische hulpverlening
meer te liggen op het implementeren en het handhaven van deze maatregelen. We scha en
mondkapjes en desinfecterende middelen aan, knappen de lesruimten op en delen deze opnieuw in,
zodat er meer kinderen in een lokaal kunnen zi en met de verplichte onderlinge afstand. Elke
ochtend is de verpleegkundige van het team aanwezig bij de kleuterschool om de gezondheid van de
kleuters te blijven monitoren. Verschillende protocollen voor diverse programma’s maken inzichtelijk
hoe we de hygiëne- en besme ngsrisico’s kunnen verkleinen. Looproutes, een maximaal aantal
kinderen per groep of lokaal en de ruimte waar de kinderen een broodje eten worden in de
protocollen opgenomen. Met het versoepelen van de maatregelen en het opnieuw op gang komen
van de reguliere gezondheidszorg komen er weer meer medische hulpvragen binnen. De hulp is
ingewikkelder, aangezien er alleen een familielid mee mag naar de medische afspraken van kinderen.
Er wordt geholpen met het begeleiden van ouders en kinderen naar het ziekenhuis en in een aantal
gevallen wordt geholpen met het aanscha en van belangrijke medica e en/of medische
hulpmiddelen.
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Sociale Hulpverlening (Linda, Henk)
In de strenge lockdown in het voorjaar houden we op diverse manieren contact met de families.
Wanneer het bedelen en ‘daglonen’ onmogelijk wordt door de lockdown, kiezen we er als s ch ng
voor om maïsmeel uit te delen aan de gezinnen die zich hiervoor van tevoren aanmelden. Hierdoor
houden we minstens tweemaal per week contact met de meest kwetsbare gezinnen. Voor een aantal
kinderen doen we meldingen bij de kinderbescherming, omdat we concrete aanwijzingen hadden dat
het kind thuis niet veilig is. Een kind van de kleuterschool is geplaatst bij een tante en een meisje van
de meidenclub en drie kinderen uit één gezin zijn opgenomen in het systeem van de

kinderbescherming. We bieden voor en na de lockdown de gebruikelijke sociale hulp, die
bijvoorbeeld bestaat uit hulp bij o ciële documenten of hulp bij leren lezen en schrijven. Ook krijgen
alle ach en pasgeboren baby’s in de gemeenschap een startpakketje jdens een kraambezoekje. Een
aantal kinderen en eners krijgen schoenen, een jas of schoolmaterialen, zodat zij naar school
konden gaan. Bijzondere focus op een gezin hee als resultaat dat er twee jonge kinderen nu naar
school gaan. We zijn ook blij dat we in situa es van overlijden, ziekte of andere problemen een steun
hebben kunnen zijn in materieel, geestelijk of sociaal opzicht.

Wilt u meer weten, verhalen lezen en foto’s bekijken.
U leest er alles over op onze website: www.laleaua.nl
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Of bekijk de documentaire die door het team is gemaakt.
h ps://www.youtube.com/watch?v=X_6OGM1KQeQ&list=UUhaEEDKq9plnXiBTWsxOm8Q

Financieel
Balans s ch ng Laleaua 2020
Activa

2020

2019

2018

2017 Passiva

liquide middelen
Kas
Lopende rekening
Spaarrek
Rek. Courant After-schoolprogramma

2020

2019

2018

2017

58.921
-119

25.174
10.837

22.338
3.086

20.841
1.497

0
0
0
0
17.027
2.991

16.790
0
5.030
0
15.527
2.991

10.535
10.766
3.730
0
19.000
3.991

8.193
0
2.410
230
17.500
5.691

Vaste passiva

Vlottende activa

Eigen vermogen
250 Algemene reserve
Resultaat boekjaar
€ 34.446 € 18.762 € 13.304 € 13.622
€ 47.000 € 47.673 € 47.670 € 32.660 Bestemmingsreserves:
After-schoolprogramma
€
44 € 13.657 € 12.221 € 9.829
Actie In de Casa
Moeder & kind programma
Kosten Leraren
Vervangen personenbusje
Gebouwen

€

-

€

-

€

250 €

Vlottende passiva
Verplichting
Nog af te dragen
81.490

80.092

73.445

56.362

Algemene reserve
Het gehele resultaat van het boekjaar ad. € 1.381 wordt toegevoegd aan de algemene reserve

Toelichting bestemmingsreserves
After-schoolprogramma
In 2020 is besloten deze reserve toe te voegen aan de algemene reserve. De rekening-courant wordt opgeheven.
Toekomstige uitgaven worden bekostigd uit de reguliere inkomsten en de algemene reserves.
Moeder & kind programma
Het saldo kosten/baten ad € 1.090,00 is toegevoegd aan de reserve.
De gehele reserve is toegevoegd aan de algemene reserves aangezien geen uitgaven verwacht worden in de komende jaren

ti

ti

Vervangen personenbusje
In 2020 is de reguliere jaarlijkse reservering ad. € 1.500,00 gemaakt
Gebouwen
Geen dotatie en onttrekkingen in 2020. Deze voorziening wordt in 2021 opnieuw bepaald a.h.v. meerjaren onderhoudbegroting

2.670

3.743

0

0

81.490

80.092

73.445

56.362

Financieel overzicht lasten en baten Laleaua 2020
Financieel overzicht lasten en baten Laleaua 2020
LASTEN
Afdrachten Asociatia
Communicatie (folders, website, nieuwsbrief)
Overige kosten
Kosten Bank
Kosten acties
Verzekeringen (ziektekosten e.d.)

Saldo
Totaal

BATEN
Giften donateurs
Eenmalige giften & collectes
Opbrengsten acties
Giften t.b.v. After-schoolprogramma
Bijdrage Veenendaal t.b.v. huiswerkgroep
Giften t.b.v. Moeder & Kind programma
Overige inkomsten (onttrekking reserve)
Overige inkomsten
Rente bank

2020
40.029
73
25
485
1.522

2019
21.796
284
997
331
998
1.637

2018
31.774
60
373
314
939
1.431

2017
51.721
65
198
329
3.310

1.381

10.837

18.112

1.497

43.515

36.879

53.003

57.121

2020
23.534
1.420
9.607
6.815
1.045
1.090
5

2019
14.854
8.333
2.638
6.255
3.500
1.300
-

2018
14.389
21.866
2.740
7.635
4.500
1.320
550
3

2017
11.559
9.753
1.221
7.813
4.500
1.240
15.000
5.000
9

43.515

36.879

53.003

56.096

Toelichting:
Afdrachten Asociatia:
Op basis van de begroting/jaarrekening van de Asociatia is € 40.029 afgedragen t.b.v. reguliere exploitatie.
De afdrachten lagen op een hoger niveau dan vorig jaar, vooral door een toename van de activiteiten en aantal kinderen
Er zijn in 2020 geen onttrekkingen geweest uit de reserves t.b.v. investeringen
Overige kosten:
Dit betreft met name de kosten m.b.t. het drukken/verzenden van de nieuwsbrief in Stadskanaal, Veenendaal en Hilversum
Saldo:
Het jaarsaldo wordt jaarlijks sterk beinvloed door diverse (onvoorziene) acties.
Daarnaast zijn diverse eenmalige giften ontvangen. Zonder deze giften zou ongeveer een nulresultaat over 2020 gerealiseerd zijn.

