Financieel jaarverslag steunstichting Ancora Salvǎrii
Steunstichting Ancora Salvǎrii steunt de activiteiten van de in 2002 opgerichte Stichting
Ancora Salvǎrii die is gevestigd in Iaşi, gelegen in het oosten van Roemenië. Deze stichting
wil – vanuit christelijke grondslag – met haar projecten mensen met een handicap en hun
familie te hulp komen. Daartoe beheert zij een dagcentrum in Iaşi en een speelcentrum in
Strunga (55 km van Iaşi). De doelgroep waar de stichting Ancora Salvǎrii zich op richt zijn
kinderen en jongvolwassenen die een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben en
daarom geen onderwijs kunnen volgen alsmede chronisch zieken.
Steunstichting Ancora Salvǎrii steunt de stichting door middel van het ondersteunen van een
medewerker in Roemenië, het deels financieren van lopende kosten voor de centra waar
vanuit de hulp geboden wordt en het transporteren van ingezamelde goederen
De activiteiten van stichting Ancora Salvǎrii zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden
op het gebied van zelfredzaamheid en sociale integratie, kortom de inspanningen willen de
doelgroep een menswaardig bestaan en toekomstperspectief bieden.
De middelen die de stichting ter beschikking heeft, worden besteed aan de volgende zaken:
- Donaties aan stichting in Roemenie, die deze besteed aan projecten die het doel van
de stichting nastreven. Voor een overzicht van de projecten waar in 2012 aan
gewerkt is, wordt verwezen naar bijlage 1. Meer resultaten zijn te vinden in het
Jaarverslag 2012 op www.stichtingancora.nl.
- Specifieke zaken waar de stichting in Roemenië behoefte aan heeft, waarvoor dan
specifieke wervingsacties worden gedaan. Bijvoorbeeld de aankoop van een
verwarming voor een nieuw te starten revalidatiecentrum in een gemeenschap van
dorpen waar de stichting het werk aan het opbouwen is.
- Basisverzekeringen voor medewerker in Roemenië die als vrijwilliger full-time voor de
stichting werkt. Te weten:
- ziektekostenverzekering
- pensioenverzekering
- verzekering AOW en vrijwaring AOW
- autoverzekering
- Financieren van transport naar Roemenië van goederen waar de stichting in
Roemenië behoefte aan heeft.
- Een klein bedrag aan apparaatskosten van de Nederlandse steunstichting voor
inschrijving bij de Kamer van Koophandel en bankkosten.

Balans en resultatenrekening
Balans
Activa

Passiva
31-12-2011

Liquide middelen

€

1.592

31-12-2012
€

Eigen
1.785 vermogen

Resultatenrekening
Baten

31-122012

31-12-2011

Lasten

€

1.592

€

1.785

Donaties
Donaties via Sarfath
Inkomsten uit fondswervende acties
Overgemaakt naar Fundatia Ancora Salvarii
Contant overgedragen aan Fundatia Ancora Salvarii*
Diversen
Transportkosten
Apparaatskosten
Personeelsgebonden kosten medewerker in
Roemenie

€
€
€

Totaal
verschil baten en lasten (positief saldo)

€

8.200
28.995
11.904

€

39

49.138

€

42.700

€
€
€

12
2.100
201

€

3.932

€
€

48.945
193

* toelichting: er is voor gekozen om dit bedrag contant mee te laten
nemen naar Roemenië. Hieronder is een bewijs te vinden dat het
desbetreffende bedrag inderdaad bij de Roemeense stichting is
aangekomen.

In 2012 is een bedrag van € 49.138 aan giften binnen gekomen, deels rechtstreeks, deels
via Sarfath en deels via acties.
De volgende acties werden in 2012 uitgevoerd en brachten respectievelijk de volgende
bedragen op:
Leerlingen Goudse Waarden
Stroopwafelactie ll. Goudse Waarden
Collecte Kerk Gouda via Fundament
Collecte kerk Gouda via Fundament
Gift Kerk Steenwijk
St. Kinderboerderij Hoogeveen
Kerstmarkt kerk Gouda
Pepermuntactie kerk Gouda
Gift voor schokbrekers
Gift voor verwarmingsketel

€ 732
€ 268
€ 1250
€ 1750
€ 450
€ 5000
€ 198
€ 257
€ 500
€ 1500

De totale uitgaven waren zoals u in de resultatenrekening kunt lezen € 48.945. Het bestuur
heeft besloten het positieve saldo van €193 toe te voegen aan het eigen vermogen.

Bijlage 1

Projecten van stichting Ancora Salvării in 2012
- Dagcentrum Ancora voor kinderen met ASS (autisme) in de stad Iasi-Roemenië en omgeving;
- Counseling van ouders/familie/verzorgers, die een persoon met handicap onder hun zorg hebben;
- Samenwerking met speciale scholen, dagcentra in provincie Iasi-Roemenië maar ook in Bălți en
Chișinău-Moldavië;
- Dienstencentrum met o.a. therapieën voor kinderen en jeugd met een handicap te Strunga,
provincie Iasi-Roemenië;
- Dienstencentrum met o.a. aangepaste clubaktiviteiten voor mensen met een handicap of
chronische ziekte en informatiebijeenkomsten te Balti-Moldavië;
- Vertaalwerk (o.a. in boekvorm)/Workshops/cursussen op vakgebied van de gehandicaptenzorg

Resultaten:
- 50 kinderen met ASS geïntegreerd in een vorm van onderwijs;
- Therapiemogelijkheden voor een groep van 35 peuters en kleuters met ASS of aanverwante
problemen ter voorbereiding op een vorm van onderwijs;
- Voortzetting van de oudersteungroep voor ouders van kinderen met ASS;
- Openheid bij verschillende overheids- en particuliere instellingen voor advisering;
- Nieuwe samenwerking: in de hoofdstad van Moldavië, Chisinau, i.v.m. speciaal onderwijs
- Ontwikkelen van eigen modules over ASS die we gegeven hebben aan verschillende
onderwijsgevenden ouders en/of verzorgers en studenten.
- Een zelfstandig team van lokale professionals met doorzettingsvermogen, die inmiddels naast hun
scholing door Nederlanders ook een erkend Roemeens diploma hebben gehaald in de methode
TEACCH voor werken met kinderen die ASS hebben of een aanverwante communicatiestoornis.

