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Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Timulazu Nederland. Het jaarverslag geeft u een
indruk van alle activiteiten waar wij als Stichting in 2015 mee bezig zijn geweest.
Inmiddels zijn er 4 jaar verstreken sinds de start in februari 2012, in deze 4 jaren proberen we steeds
verder te streven naar professionaliteit. Dankzij de hulp van veel vrijwilligers is er afgelopen jaar
wederom veel werk verricht om financiële middelen te genereren ten behoeve van het
trainingsprogramma voor kansarme jongeren in Roemenië.
Onze hoofdactiviteit is de Kringloopwinkel in Heino, in een voormalig schoolgebouw waar de
stichting dankzij de medewerking van gemeente Raalte sinds eind 2014 gebruik van maakt. Mede
dankzij deze Kringloopwinkel kunnen jongeren werken en wonen op het terrein van Stichting
Timulazu Roemenië
In Sȃnmărgitha huurt Timulazu een voormalige staatsboerderij waar de jongeren wonen en een
tweejarig trainingsprogramma volgen. Daarnaast is er op het terrein een camping met
appartementen en een kinderboerderij beiden worden ingezet bij het trainingsprogramma.
Het afgelopen jaar zijn er diverse bouwactiviteiten geweest op en rondom het complex voor de
jongeren, de camping en kinderboerderij. De bouwactiviteiten op het terrein van de kinderboerderij
zijn afgelopen jaar afgerond dankzij verschillende vrijwilligers en Stichting Félebarat uit Lutten.
Ondanks dat alle bouwactiviteiten nog niet afgerond zijn, is de camping en kinderboerderij is
toegankelijk voor bezoekers. Om verder te kunnen met al bouwactiviteiten voor o.a. het
jongerencomplex, de appartementen, de receptie van de camping , cabana’s hebben we veel
vrijwilligers en bouwmaterialen nodig, het is altijd weer afwachten of we voldoende financiële
middelen hebben om verder te bouwen. Afgelopen winter is duidelijk geworden dat de kachel niet
voldoende capaciteit heeft om alles te verwarmen een belangrijk aandachtspunt voor de komende
winter zal de aanschaf van een tweede kachel zijn. Wilt u meer weten over het trainingsprogramma,
camping en kinderboerderij dan verwijs ik u naar het jaarverslag Timulazu Roemenië, te vinden op de
website.
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Hoofdstuk 1: Doelstellingen en activiteiten
Doelstelling:
Stichting Timulazu Nederland heeft als doelstelling:
Geld generen ten behoeve van het 2 jarige trainingsprogramma aan kansarme jongeren in Roemenië,
de camping en de kinderboerderij en het regelen van klusgroepen die de bouwactiviteiten uitvoeren
t.b.v. woon en verblijfruimtes voor de jongeren, camping en de kinderboerderij.
Stichting Timulazu Roemenië heeft als doelstelling:
1. Roemeense jongeren een betere toekomst te bieden door het geven van woon- en
werkbegeleiding.
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van tweejarige
opvang en ondersteuning aan Roemeense jongeren zodat deze jongeren de nodige
maatschappelijke vaardigheden en capaciteit opdoen.
Kringloopwinkel
De kringloopwinkel die in februari 2013 is opgezet in Heino is een financiële ondersteuning voor het
trainingsprogramma in Roemenië. De kringloopwinkel draait geheel op vrijwilligers die zich met hart
en ziel inzetten.
Het pand wat wij op dit moment gebruiken hebben wij in september 2014 betrokken. Dit is echter
tijdelijk waardoor de stichting nog steeds op zoek is naar een gebouw die zij voor een langere
periode betrekken. Zie jaarverslag kringloop.
De volgende activiteiten werden afgelopen jaar hiervoor ingezet.
- Verkoop potgrond, vanuit vaste locatie in Laag Zuthem. Eenvoudig uit te voeren met
voldoende opbrengst.
- Paas vuur met kinderactiviteiten; verzamelen van snoeihout en het organiseren van
spelletjes voor de kinderen en verkoop van drinken, uitgevoerd door vrijwilligers. Minimale
opbrengst maar leuk om iets te doen voor de bewoners uit Laag Zuthem.
- Marktkraam tijdens de pompdagen in Heino, verkoop van rommelmarkt goederen aan de
bezoekers van de braderie tijdens de pompdagen. Matige opbrengst maar wel belangrijk om
zichtbaar te zijn.
- Kaarten verkoop door derden, speciaal ontworpen kaarten werden huis aan huis verkocht en
verkocht op de braderie in Laag Zuthem. Mooie opbrengst en een leuk initiatief van een
aantal vrijwilligers.
- Ramen lappen en tuinonderhoud voor de basisschool in Laag Zuthem, groep vrijwilligers
helpen 2x per jaar met het ramen lappen en tuinonderhoud. Stichting Timulazu krijgt hier
een vergoeding voor. Arbeidsintensief met een redelijke opbrengst.
- Braderie in combinatie met optredens van Dweilorkesten o.a. de Tower snorr’n, opbrengst
door verhuur kramen en verkoop van drinken en snacks. Grote tijdsinvestering, redelijk
opbrengst, voor een grotere opbrengst is meer naamsbekendheid nodig. Deze activiteit moet
nog groeien.
- Benefit diner in het Kerkhuus in Heino, er wordt door vrijwilligers o.l.v. Evaline en Misi
Roemeens gekookt, belangstellende kunnen zich hier voor aanmelden. Een deel van de
ingrediënten worden via sponsering verkregen. Erg arbeidsintensief maar leuk om iets terug
te doen voor de mensen die de stichting ondersteunen en elkaar te ontmoeten. De
opbrengst is voldoende.
- Kerstmarkt, verkoop van kerstartikelen door vrijwilligers. Opbrengst minimaal, overwegen of
we hier volgend jaar mee doorgaan.
- Kerstloop, leuk vanwege de naamsbekendheid.
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Goederen gehaald op de rommelmarkt Windesheim en rommelmarkt Lets Go in Wijhe en
verkocht in de kringloop winkel te Heino. Extraatje voor de kringloop, niet bekend of dit iets
extra’s opbrengt. Dit wordt niet apart vermeld.
Organiseren van Klusgroep voor Roemenië, klusgroepen zijn noodzakelijk om verder te
kunnen bouwen aan de ruimtes voor de jongeren, appartementen en de camping. De
kinderboerderij is gereed. Opbrengst op langer termijn.
Transport 2x naar Roemenië, goederen die nodig zijn voor de bouw en kostbaar zijn in
Roemenië gaan op transport. Transport kost geld, het is altijd een afweging of iets op
transport gaat of dat het gekocht wordt in Roemenië. Kosten zijn wel zichtbaar maar de
opbrengst is niet te specificeren omdat het gebruikt wordt voor bijvoorbeeld het afbouwen
van een appartement en het een onderdeel is van het appartement wat t.z.t. verhuurd
wordt.
SVR beurs; folder uitdelen aan de bezoekers van de beurs, geen direct zichtbare opbrengst
wel naamsbekendheid en hopelijk meer mensen die we op de camping welkom kunnen
heten.

Donaties, collectes, sponsoring en fondswerving
De stichting ontvangt diverse gelden van particulieren, fondsen en ondernemers o.a. winkeliers.
Donatie van de kerk in Heino
Donatie van de kerk Wijhe
Vincentius vereniging uit Roermond
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Hoofdstuk 2: Interne organisatie en interne contacten
Naam: Stichting Timulazu
De stichting heeft als doelen:
1. Roemeense jongeren een betere toekomst te bieden door het geven van woon- en
werkbegeleiding.
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van tweejarige
opvang en ondersteuning aan Roemeense jongeren zodat deze jongeren de nodige
maatschappelijke vaardigheden en capaciteit opdoen.
De naam van de stichting is afgeleid uit de twee
startplaatsen van de stichting, namelijk Tirgu Mures in
Roemenië en Laag Zuthem in Nederland.
Het “hoop, geloof en liefde” teken staat voor ons allen, de mensen, God en de samenwerking met
elkaar. De kleur rood staat voor de liefde.
De doelgroep van Stichting Timulazu Roemenië
De doelgroep van onze stichting bestaat uit jongvolwassenen vanaf 18 jaar die woonachtig zijn in
Roemenië en een geschiedenis kennen van een kinderbeschermingsmaatregel.
Het trainingsprogramma in Roemenië wordt geleid door Evaline Pongrat – van der Kolk.
Voor meer informatie verwijs ik u naar het jaarverslag van Stichting Roemenië.
Begeleiding
De jongvolwassenen worden aan de hand van vijf fasen geholpen om te integreren in de Roemeense
samenleving. Deze vijf fasen bestaan uit:
Fase 1: zelfontplooiing en leren samenwerken en uitvoeren van werkzaamheden in en om het huis.
Fase 2: werkervaring opdoen op de camping en kinderboerderij op eigen terrein.
Fase 3: praktijk opleiding volgen en met stagelopen. Leren zich zelfstandig financieel te
onderhouden.
Fase 4: gezamenlijk en onder begeleiding zelfstandig wonen en werken op een locatie elders.
Fase 5: zelfstandig wonen en werken op een eigen gewenste plek met nazorg vanuit project.
Interne contacten:
De Stichting bestaat alleen uit vrijwilligers.
In 2015 heeft er een wijziging plaatsgevonden in het bestuur. Gijs van der Kolk en Lisanne van der
Kolk hebben besloten niet meer actief te zijn voor het bestuur van de stichting Timulazu. Lisanne is
nog steeds actief vrijwilliger bij de kringloop en Gijs zet zich in voor de braderie in Laag Zuthem en
indien nodig bij andere activiteiten.
Gelukkig hebben we 2 nieuwe bestuursleden kunnen verwelkomen namelijk Gerben Halfwerk en
Bert van de Vegt. Het bestuur is nu weer volledig.
Als bestuur hebben we contact met de kringloop commissie en de kringloop vrijwilligers. Eén
bestuurslid neemt deel aan het overleg van de kringloopcommissie en het bestuur bezoekt de
vrijwilligersavonden. Verder heeft de kringloopwinkel zelf nog een aantal contacten die we
benoemen in het jaarverslag van de kringloop.
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Hoofdstuk 3: Publiciteit
Website:
In 2015 is gestart met een nieuwe opzet van de website. De website is een belangrijk medium en
betaalbaar. Facebook is gekoppeld aan de website en erg belangrijk om contact te onderhouden met
belangstellende, vrijwilligers en sponsors.
Ook de folder is opnieuw aangepast en zal binnenkort op de SVR beurs worden uitgedeeld en waar
mogelijk is opgehangen bijvoorbeeld in supermarkt.
De stichting doet de volgende activiteiten om aandacht te vestigen op haar doelstellingen:
 Organiseren van activiteiten in en rondom Heino.
 Deelnemen aan de Stichting Vrije Recreatie Beurzen.
 Presentatie aan potentiële donateurs en sponsors.
 Website: Uitleg wat we doen en samenwerken met andere organisaties. www.timulazu.com
 Facebook: www.facebook.com/StichtingTimuLazu
 Artikelen in kranten en tijdschriften, zoals: de Dorpsomroeper, Sallands Dagblad,
Samenklank, tijdschrift TREF, Heino Koerier en online op Heino.nu.
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Hoofdstuk 4: Externe contacten en samenwerking
Gemeente Raalte
De gemeente Raalte stelt ons een voormalig schoolgebouw ter beschikking die gebruikt wordt als
kringloopwinkel. Dankzij deze medewerking kunnen we de opbrengst gebruiken voor Roemenië.
De stichting werkt samen met de volgende partners:
 Stichting Félebarat. Doelstelling van de Interkerkelijke Roemenië stichting Félebarat.
Hulpverlening aan onze “naaste” in Roemenië vanuit een christelijke achtergrond proberen
te helpen en te ondersteunen. Door ondersteuning in de vorm van voedselpakketten,
financiële ondersteuning, medicijnen, etc. En ondersteuning aan gezamenlijk op te zetten
projecten.
 Diakonos. Diakonos houdt zich bezig met een aantal projecten die gesponsord worden door
de Stichting Zeeland helpt in Roemenië namelijk een verkoopschuur en een zorgcentrum.
 Stichting Zeeland helpt Roemenië. Vanaf 1994 wordt er hulp geboden door Nederlanders in
Roemenië door het verstrekken van hulppakketten. In 1995 is de stichting opgericht:
Stichting Zeeland helpt in Roemenië. Er is begonnen met het organiseren van thuiszorg
waarna er in 1999 in Roemenië werd gestart met het bouwen van een zorgcentrum.
 Stichting Coming Home. Samen met Roemenen die zich geroepen weten hun landgenoten te
helpen biedt stichting Coming Home! hulp aan deze allerarmsten in Roemenië.
 Vincentius vereniging Roermond. De Vincentiusvereniging is een lokaal georganiseerde
vrijwilligersorganisatie, die met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening
en vanuit het gedachtegoed van Vincentius, een structurele bijdrage wil leveren aan goed
leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. Daarnaast steunt Vincentius
Europese en internationale projecten.
 PKN Heino. De centrale ligging van de kerk en het ontbreken van grotere accommodatie in
het dorp maakt dat de kerk multifunctioneel gebruikt wordt. Er is een mogelijkheid voor het
geven van lezingen en concerten. Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving. Dit
alles maakt dat er veel organisaties en verenigingen een beroep doen op de mogelijkheid om
in de kerk hun activiteiten te laten zien of horen. De kerk is tot op de dag van vandaag
een samenbindend gebouw voor de inwoners van Heino en daarbuiten.
 Kerk Wijhe. Welkom op de site van de Protestantse Gemeente Wijhe. Een veelzijdige en
dynamische gemeente in een dorp aan de IJssel. Een gemeente waar we ons, met de bijbel
als kompas, willen richten op God, onszelf, elkaar en de samenleving. Een gemeente waar
mannen en vrouwen voorganger kunnen zijn en waar kinderen welkom zijn bij doop en
avondmaal. Een gemeente die gastvrij probeert te zijn, ook voor jou.
 Gemeente Raalte.
 De Kringloopwinkel werkt samen met de volgende partners:
o REMONDIS Nederland B.V. voor het verwerken van afvalstromen en recycling.
o Leger des Heils kleding.
o Broekhof IJzerhandel
o Platform Minima Organisaties.
o Slachtofferhulp Nederland.
o Suikertante.
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Hoofdstuk 5: Financieel overzicht

Jaaroverzicht + begin- en eindbalans 2015
Jaaroverzicht 2015
IN

Passiva

Belasting

Tarief

Uit

Activa
€

Saldo RC op 1-12015
Gift 2015
Collecte
Regiobank
Kringloop
Acties
Spaar
Sponsor Roermond
Sponsor Wijhe
Sponsor Jong RO
Kraam
Potgrond
Pasen
Rebsem
RR
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.000,15
16.140,92
1.563,76
6,17
53.022,58
110,00
4.250,00
1.622,10
566,50
347,95
1.537,10
89.167,23

Roemenië
Gift 2015
Collecte
Regiobank
Kringloop
Acties
Spaar
Sponsor Roermond
Sponsor Wijhe
Sponsor Jong RO
Kraam
Potgrond
Pasen
Rebsem
RR
Saldo RC 31 12 15

-

€ 63.297,03€
€
€
74,20€ 16.444,00€
76,70€
€
€
€
€ 1.101,85€
480,00€
235,98€ 1.108,00€
534,26€
€ 5.815,21€ 89.167,23-

Beginbalans per 1 januari 2015
Debet
Rekening courant

Credit
Eigen vermogen

€ 10.000,15
€ 10.000,15

€ 10.000,15
€ 10.000,15

Eindbalans per 31 december 2015
Debet
Rekening courant

Credit
Eigen vermogen
Schuld

€ 4.000,21-

€ 4.000,21-

€ 5.815,21€ 1.815,00
€ 4.000,21-

Vastgesteld te Laag Zuthem op:
Penningmeester
W. Van der Kolk

Voorzitter
W. Eikelboom
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