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voorwoord

Stichting Help Straatkinderen (SHS) wil mensen helpen die getroffen zijn door armoede of om 
andere redenen het niet kunnen redden in de samenleving. Wij richten ons voornamelijk op (straat)
kinderen/ zwerfjongeren, maar ondersteunen ook andere projecten die gericht zijn op armoedebe-
strijding en ontwikkelingswerk. 
Vanuit onze christelijke identiteit willen wij de liefde van Christus gestalte geven in concrete daden. 
Armoedebestrijding, ontwikkelingswerk en gerechtigheid brengen waar dat mogelijk is, zien wij als 
een belangrijke taak. Wij willen ondersteuning bieden aan mensen die dit het hardste nodig hebben 
en maken daarbij geen onderscheid tussen ras of religie.

Sinds 2010 zijn wij onder de naam Stichting Help Straatkinderen actief onder met name Roma 
(zigeuners) in Roemenië. Gedreven door de liefde van Christus willen wij hen bijstaan in hun nood en 
concreet iets veranderen in hun leven. 

Wij zijn dankbaar dat wij nu in dit verslag onze projecten kunnen presenteren. In relatief korte tijd 
hebben wij veel kunnen doen en hebben wij een mooie bijdrage kunnen leveren aan het werk onder 
de Roma in Roemenië.
Dat kan alleen dankzij al die mensen die ons gesteund hebben het afgelopen jaar. Het is bijzonder 
dat er mensen zijn die zich het lot van de kinderen in Roemenië aantrekken en zich op allerlei ma-
nieren belangeloos willen inzetten. 

Een bijzonder woord van dank voor alle vrijwilligers die in Roemenië hebben meegewerkt aan een 
project. Wij hopen dat het voor jullie een onvergetelijke ervaring is geweest en zien jullie graag terug 
bij een volgende projectreis!

Dit werk kunnen wij niet doen zonder u, de sponsor. Wij zijn afhankelijk van sponsors en willen daar-
om iedereen die financieel heeft bijgedragen heel hartelijke bedanken. U heeft hiermee een verschil 
gemaakt in een kwetsbaar leven en wij hopen dat u voor komend jaar ook weer bij wilt dragen aan 
het werk van SHS.

Ten slotte willen wij onze partnerorganisaties in Roemenië bedanken voor de mooie samenwerking. 
In het bijzonder noemen wij hier:

•	 Marien	&	Yvonne	Kroon	en	het	volledige	team	van	Fundatia	Charis,	Floresti
•	 Frank	&	Rita	Stout	en	alle	medewerkers	van	Fundatia	ProRomi/ProRroma,	Cluj-Napoca

Wij spreken onze waardering uit voor de toewijding waarmee jullie werken in Roemenië en hopen en 
bidden dat we in de toekomst onze samenwerking zullen voortzetten en uitbouwen. 

Wij beseffen dat wij niets meer doen dan uitdelen van datgene wat wij hebben gekregen van God, 
onze Vader. Wij zijn afhankelijk van Hem en ons gebed is dat wij iets van Zijn genade en liefde mo-
gen uitstralen naar de mensen om ons heen.

Namens	Stichting	Help	Straatkinderen

Henk van der Lingen
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1.FundatIa charIs

Dankbaar zijn wij voor de samenwerking met 
Fundatia	Charis	in	Floresti.	In	het	voorjaar	van	
2010	zijn	wij	in	contact	gekomen	met	Yvonne	
en	Marien	Kroon,	wat	heeft	geresulteerd	in	
een	vruchtbare	samenwerking.	Marien	en	
Yvonne	wonen	en	werken	al	meer	dan	10	
jaar in Roemenië en hebben vanuit het niets 
een	organisatie	opgebouwd	in	Floresti,	een	
dorp	vlakbij	Cluj-Napoca.	Hier	wonen	zo’n	
1500 Roma onder vaak schrijnende om-
standigheden.	Fundatia	Charis	voert	o.a.	de	
volgende	programma’s	uit	om	deze	mensen	
toekomstperspectief te bieden:

• Bouwprojecten

•	 Family	Care

•	 Kinderprogramma

• Tienerprogramma

• Vrouwenprogramma

• Sociale werkplaats

Voor	meer	informatie	over	Fundatia	Charis:	
www.krooniek.nl.

2.FundatIa prorroma/proromI

Cluj-Napoca,	een	stad	in	Transylvanië,												
Roemenië. Hier wonen Roma aan de rand van 
de	stad,	nabij	en	op	een	vuilnisbelt.	ProRroma	
probeert voor deze mensen het bestaan 
dragelijker te maken door verschillende pro-
jecten uit te voeren. 
In juli 2011 werd er contact gelegd met 
Frank	en	Rita	Stout,	die	namens	ProRroma	
werken	in	de	sloppenwijk	Pata-Rât.	Hieruit	is	
een mooie samenwerking ontstaan, waardoor 
SHS bij kan dragen aan het werk onder Roma 
die moeten (over)leven van wat de vuilnisbelt 
hen biedt. 
Frank	en	Rita	werken	vanuit	drie	pijlers:

• Redding

• Scholing

• Integratie

SHS is dankbaar voor de samenwerking en 
hoopt dat wij in de toekomst nog meer kun-
nen bijdragen aan dit belangrijke werk.

Voor	meer	informatie	over	het	werk	van	Pro-
Romi/ProRroma:	
www.proromi.nl	&	www.zody.eu.

partnerorganIsatIes

Stichting Help Straatkinderen wil aansluiten bij bestaande hulptrajecten. Dat betekent dat wij 
uitgaan van de vraag die er is bij onze partnerorganisaties en tegelijkertijd verwachten dat onze 
projecten niet op ziczhzelf staan. Als wij weg zijn gaat de zorg door. Daarom vinden wij het van 
groot belang dat wij samenwerken met betrouwbare partners, die altijd verantwoording willen 
afleggen van hun werkzaamheden en financiën. 
SHS wil transparant zijn en verwacht dit ook van haar partners.

Op dit moment werken we actief samen met twee partnerorganisaties:
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In maart 2010 werd SHS gecon-
fronteerd met de schrijnende situ-
atie	van	Maria,	een	tienermeisje	
uit		Floresti.
Maria	heeft	na	een	duik	in	de	
rivier haar nek en haar rug ge-
broken, waarna ze gehandicapt 
is geraakt. In het ziekenhuis werd 
ze nauwelijks behandeld en nadat 
ze uit haar coma ontwaakte is ze 
weer	op	straat	gezet.	Niet	behan-
deld, onder de doorligplekken; als 
er niemand was geweest die zich 
over haar zou hebben ontfermd 
zou ze zijn overleden. Gelukkig 
greep	Fundatia	Charis	in	en	
hebben zij zich over haar ont-
fermd.

Maria	is	van	de	dood	gered,	
maar de omstandigheden waarin 
Maria	moest	leven	waren	nog	
steeds extreem schrijnend en 
onrechtvaardig.	Met	13	personen	
woonde	ze	in	een	kamer	van	zo’n	
16 m2, zonder één enkele voor-
ziening. Het dak zat vol gaten en 
het gebroken glas beschermde 
haar niet tegen kou, regen en 
hitte. In de zomer extreem warm, 

in de winter extreem koud en altijd 
gebrek	aan	hygiëne,	privacy	en	de	
mogelijkheid om fatsoenlijk ver-
pleegd te worden. 

Het was duidelijk dat de over-
levingskansen	van	Maria	gering	
zouden zijn als er geen betere 
huisvesting voor haar zou komen. 
Daarom besloot SHS om nog vóór 
de	winter	een	huis	voor	Maria	en	
haar familie te bouwen.
Dit zou het eerste bouwproject 
van	SHS	worden.	Met	negen	man	
uit	Nederland	is	een	week	hard	
gewerkt	om	de	situatie	van	Maria	
te	verbeteren.	Na	7	werkdagen	
was het huis klaar en konden we 
de sleutel overdragen: het eerste 
huis van SHS was een feit. 
Maria	is	nog	steeds	zwak	en	we	
maken ons nog steeds ernstig 
zorgen over haar gezondheid. 
Toch heeft ze sinds oktober 
2010 al twee winters overleefd 
en zijn we dankbaar dat we hier 
een bijdrage aan hebben kunnen 
leveren. 

projecten stIchtIng heLp straatkInderen

Bouwprojecten

1. Huis voor Maria, oktober 2010

2. Casa Credintei (Kampen Roemenie Interkerkelijk JongerenTeam,) april 2011

In februari 2011 organiseerde SHS een avond, 
waarbij	Marien	en	Yvonne	Kroon	van	Fundatia	
Charis waren uitgenodigd als gastsprekers.  Op 
deze	avond	nodigden	wij	ook	KRIJT	(toen	nog	
BPR)	uit,	een	groep	enthousiaste	jongeren	die	
graag iets in Roemenië wilde doen, maar nog 
geen	geschikt	project	hadden.	KRIJT	schrijft:

“Ongeveer 2 maanden voordat we weg zouden 
gaan hadden we nog geen project. Toen kregen 
we een uitnodiging van Stichting Help Straat-

kinderen om aanwezig te zijn bij een presenta-
tie van een project waar ze mee bezig waren, 
er zou ook een gezin uit Roemenië komen die 
projectleiders	in	Roemenië	waren	(Marien	en	
Yvonne).	We	besloten	naar	die	avond	te	gaan	
om te kijken hoe zij het een en ander deden en 
of er misschien een kans was om via hun op een 
project te komen. (...) Het heeft zo moeten zijn! 
Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, daar werden 
wij wel even bij stil gezet. We hebben toen ver-
der gegevens uitgewisseld en vervoer en
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dergelijke geregeld in de tijd dat we nog hadden 
voordat we naar  Roemenië zouden vertrekken.”

KRIJT	is	in	april	naar	Roemenië	te	gaan	om	
mee te bouwen aan Casa Crendintei (huis van 
geloof). Dit multifunctionele gebouw is in novem-
ber 2011 officieel geopend en mede dankzij 
KRIJT	kunnen	hier	nu	de	kerkdiensten,	kinder-

programma’s,	tienerprogramma’s	en	vrouwen-
programma’s	worden	gehouden.	Het	gebouw	is	
een belangrijk instrument in de hulpverlening die 
Fundatia	Charis	biedt	in	Floresti!	

KRIJT	fungeert	sinds	dit	project	als	de	jonger-
enafdeling van SHS.

3. Huis voor Andra en Emanuel, Oktober 2011

Tijdens een bezoek aan Roemenië hoorden we 
van de volgende situatie:

Andra, een gehandicapt meisje en Emmanuel 
zijn twee kleine Roemeense kinderen. Ze wonen 
met drie families in een half afgebouwd huis in 
Floresti.	Er	is	geen	verwarming,	geen	mogelijk-
heid om te koken en het lekkende dak beschermt 
niet tegen regen en de snijdende kou die de 
Roemeense winters kenmerkt. De familie heeft 
geen geld, men probeert te overleven en moet 
rondkomen met minder dan 2 euro per persoon 
per dag.

SHS wilde graag iets aan deze situatie veran-
deren	en	in	overleg	met	Fundatia	Charis	werd	
besloten om het bestaande huis af te bouwen 
en winterklaar te maken.  Daarom ging namens 
SHS in oktober 2011 opnieuw een groep naar 
Roemenië.  In één week werd het dak gerepa-
reerd, kreeg de familie een keuken, een bad-
kamer	en	een	gaskachel.	Kapotte	ramen	werden	
vervangen en het huis werd wind- en waterdicht 
gemaakt.  
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“kInderen heBBen recht op 
onderdak, eten & drInken,
onderwIjs en LIeFde”
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Veel	kinderen	uit	de	Roma	wijk	Pata-Rât	heb-
ben geen toegang tot het onderwijs. Vaak ont-
breekt het ook aan de middelen om het onder-
wijs goed te volgen. Eén van de problemen is 
dat kinderen die een bril nodig hebben, deze 
niet	kunnen	betalen.	SHS	werd	door	Fundatia	
ProRroma	gevraagd	om	te	participeren	in	een	
brillenproject. Dankzij afspraken met een Roe-
meense kliniek en opticiën kunnen we kinderen 
voor 30 euro aan een bril helpen. De helft van 
dit bedrag wordt betaald door de familie en 
de andere helft betalen wij. SHS heeft 250,- 
euro in dit project geïnvesteerd, waardoor veel 
kinderen een bril kunnen ontvangen en wij een 
bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling 
van deze mensen.

Lopende projecten

1. Brillenproject Pata-Rât

SHS heeft middels een renteloos krediet 
600,- euro geïnvesteerd in het kaartenproject 
van	ProRroma,		ten	behoeve	van	kansarme	
families.	Met	deze	investering	is	door	ProR-
roma een project opgezet waarbij tieners 
kaarten produceren die bestemd zijn voor 
verkoop. Doel van dit project is dat de tieners 
inkomsten genereren, wat bijdraagt aan de 
zelfredzaamheid. De kaarten worden geprodu-
ceerd door tieners uit de wijken Coastei en/
of	Pata-Rât	in	Cluj-Napoca,	Roemenië.	Elke	
week wordt er door tieners 2 uur enthousiast 
gewerkt aan het produceren van deze kaarten. 
Financieel	biedt	dit	kansen	voor	families	die	
normaal moeten leven van het verzamelen van 
afval op een vuilnisbelt. Bovendien werkt het 
preventief: de tieners hoeven niet aan de slag 
op de vuilnisbelt en kunnen een onderwijspro-
gramma volgen. 

2.  Microcrediet Kaartenproject Pata-Rât
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Via stichting SHS worden 4 tieners 
gesponsord, zodat zij een opleiding 
kunnen volgen. Deze tieners hebben 
de	programma’s	van	Fundatia	Charis	
doorlopen en zijn de eerste studenten 
die zijn doorgestroomd naar een 
vervolgopleiding. Doordat maandelijks 

30,- euro per persoon wordt overge-
maakt kunnen wij een bijdrage leveren 
aan een kansrijke toekomst voor deze 
tieners.

3. Sponsorprogramma Studenten Floresti.

“De grootste vervuiler op de 
wereld is armoede.”
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toekomstpLannen 2012

OOk in 2012 hOpen wij weer mOOie prOjecten uit te 
mOgen vOeren. enkele prOjecten staan al gepland:

In maart gaat SHS in samenwerking met 
KRIJT	een	houten	jeugdhonk	(Cabana)	
bouwen	voor	tieners	uit	de	Romawijk	in	Flo-
resti. Hier groeien veel tieners in armoede 
op,	met	weinig	toekomstperspectief.	Funda-
sia Charis en SHS wil voor hen een veilige 
plek realiseren waar ze opgevangen kunnen 
worden, deel kunnen nemen aan tienerpro-
gramma’s	en	zo	uit	de	sleur	van	alledag	
komen.  Bovendien gaat hier een preven-
tieve werking van uit; de jongeren gaan niet 
op	straat	hangen	en	lopen	minder	risico’s	
op sociaal maatschappelijk gebied.

1. jeugdhonk FLorestI, 
maart 2012

In mei zal SHS een bouwproject gaan 
uitvoeren	op	Pata-Rât.	Hier	zullen	wij	in	de	
sloppenwijk een huis gaan bouwen voor een 
arme familie met kinderen.

Daarnaast gaan wij speeltoestellen plaat-
sen (2 setjes schommels + glijbaan)  voor 
de	kinderen	in	Costei,	bij	Pata-Rât.	Costei	
is	een	nieuwe	wijk,	net	naast	Pata-Rât.	Alle	
Roma die hier wonen zijn hier gedwongen 
naar toe verhuisd. De nieuwe wijk kent 40 
appartementen, 56 families en meer dan 
100 kinderen.  Deze plek is schrijnend, om-
dat de families die hier wonen een redelijk 
goede positie hadden in de stad, maar door 
de gemeente zijn verplaatst naar de rand 
van de stad, naast de vuilnisbelt, waardoor 
hen alles is ontnomen.

2. caBana pata-rât /
speeLtoesteLLen, meI 2012

In	de	Roma	wijk	in	Floresti	zijn	veel	huisjes	die	
slecht	bewoonbaar	zijn.	Kapotte	daken	en	ra-
men, geen kachels, geen stromend water enz. In 
oktober wil SHS een grote actie in de wijk houden 
waarbij jongeren allerlei klussen gaan uitvoeren 
waardoor de huizen winterklaar worden gemaakt. 
De winters in Roemenië zijn koud en elk jaar vallen 
er in Oost-Europa veel doden door de vrieskou. 
Afgelopen winter was zwaar voor de mensen in 
Floresti	en	SHS	hoopt	hier	voor	de	komende	win-
ter verbetering in te brengen.

3.wInteractIe FLorestI, 
oktoBer 2012
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Tijdens onze (project)reizen ontvangen wij ontzettend veel. Van de partnerorganisaties, maar 
ook van de mensen waar wij het voor doen. Wij willen onze waardering uitspreken voor de 
Roma.	Mooie	mensen,	vaak	gemarginaliseerd,	maar	veerkrachtig,	creatief	en	gastvrij.	Wij	heb-
ben respect voor de manier waarop zij leven en genieten van de rijkdom in hun cultuur. Deelne-
mers aan onze projecten komen niet alleen wat brengen, maar komen vaak rijker terug. Dit 
maakt ons nederig en dankbaar, wij hopen iets te kunnen uitstralen van de liefde die God voor 
deze mensen heeft.

Wij nodigen u van harte uit om mee te werken aan onze missie om de liefde van Christus ge-
stalte geven in concrete daden. U kunt helpen door een gift, door actief te helpen bij een project 
of door met ons mee te denken 

Maar	bovenal	vragen	wij	u	om	te	bidden	voor	het	werk	en	voor	de	mensen	waar	wij	het	voor	
doen!

Henk van der Lingen
Kampen,	2012	

Stichting Help Straatkinderen
www.helpstraatkinderen.nl
www.facebook.com/helpstraatkinderen
www.twitter.com @SHSRomania

Tot slot...
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Zilverschoon 60
8265	HB	Kampen

Telefoon: 06-24676540
www.helpstraatkinderen.nl
www.facebook.com/helpstraatkinderen
www.twitter.com@SHSRomania


