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Inleiding 

Een dank u wel  

In dit jaarverslag willen we iedereen bedanken voor de hulp, sponsoring in giften en goederen. Mede 

dankzij jullie kon Lidia Home de zware financiële periode ‘overleven’ en kan de stichting in 2020 

ondersteuning blijven bieden aan Lidia Home. Alle eer aan God!  

 
Stichting Butterfly Children Romania werd opgericht op 17 september 2018. Evelien Tollenaar 

(voorzitter), werkte op vrijwillige basis geruime tijd voor kindertehuis ‘Lidia Home’ in Roemenië. Met 

haar eigen ogen zag zij hoe het kindertehuis te kampen heeft met een gebrek aan financiële 

ondersteuning om de kinderen voldoende te voorzien van basisbehoeften. Verder zijn er momenteel 

geen mogelijkheden tot extra aspecten. Eén van die aspecten is bijvoorbeeld de behoefte aan 

psychische hulp voor sommige kinderen in de vorm van een therapie. Dit inspireerde haar om met 

haar kennis en ervaring Stichting Butterfly Children Romania op te zetten. 

 
De stichting zet zich primair in voor het verbeteren van de financiële situatie en daarmee de 

leefomstandigheden van de kinderen van Lidia Home. In de toekomst hoopt zij daarnaast bij te 

dragen aan de verbetering van het leven van kinderen en minderbedeelden in Roemenië. 

 

Missie 
 

“Een rups zoekt naar een weg in de wereld en ontpopt zich als een vlinder om de 
wijde wereld in te vliegen”. 

 
In een wereld van vallen en opstaan, streeft Stichting Butterfly Children Romania naar een waardig 
leven voor hulpbehoevende kinderen en minderbedeelden in Roemenië. Onze drijfveer is om deze 
waardevolle individuen te ondersteunen naar een kansrijke toekomst, omdat wij vinden dat zij het 
recht hebben om zich te ontwikkelen tot de vlinder die zij mogen zijn. 
 

Visie 
 
Vanuit het christelijke geloof geloven wij in de opdracht die God ons heeft gegeven. “Heb God lief 
boven alles en heb uw naaste lief als uzelf.” De volgende Bijbeltekst inspireert ons in het werk dat wij 
voor de stichting mogen doen: 
 
“Rijke en arme mensen zijn gelijk, want de Heere heeft hen allen gemaakt.” (Spreuken 22, vers 2) 
 
Wij geven doel aan de missie en visie door: 
 

- Het bijeenbrengen van gelden, goederen en vrijwilligers.  
- Het onderhouden van contacten en samenwerking met lokale instanties in Roemenië.  
- De stichting beoogt het niet maken van winst.  

 

Bestuur 
 
De stichting heeft de volgende bestuursleden: 

Evelien Tollenaar    voorzitter 

Jarno de Boer     penningmeester 

Dineke Katelaar  - van Olst   secretaresse   
  



 

 3 

 

Het jaar 2019 

 

Relatie met sponsoren en volgers 

Website en e-mail 

Stichting Butterfly heeft een eigen website: www.stichtingbutterflychildrenromania.nl. Op de website 

staat de algemene informatie over de stichting en zijn er verschillende publicaties te vinden. Men kan 

contact opnemen via het e-mailadres van de stichting: 

stichtingbutterflychildrenromania@outlook.com. 

Nieuwsbrief 

Sponsoren ontvangen ongeveer één keer in de drie maanden een nieuwsbrief over de stand van 

zaken van het kindertehuis Lidia Home. Wanneer een van de bestuursleden naar Roemenië gaat, 

worden er meer nieuwsbrieven verstuurd om de ervaringen te delen. De nieuwsbrieven worden via 

de mail verzonden. Eén keer in de maand is er ook de mogelijkheid om een nieuwsbrief te plaatsen in 

de kerkbode van de CGK Ichthus te Nunspeet. Met regelmaat publiceert de kerkbode een stukje over 

het kindertehuis Lidia Home.  

Instagram 

Sinds september 2019 heeft de stichting ook een instagrampagina. Op Instagram worden met 

regelmaat foto’s of teksten geplaatst die betrekking hebben tot Stichting Butterfly Children Romania.  

Visitekaartjes en een korte flyer 

De stichting beschikt over visitekaartjes en een flyer met daarop informatie over het werk dat zij doet.  

Presentatie 

In januari 2019 is er een presentatie gehouden bij de kinderclub ForKids van de CGK Ichthus te 

Nunspeet. 

Op 8 februari 2019 gaf het bestuur een presentatie bij de tienerclub One Way van de CGK Ichthus te 

Nunspeet. De tieners hebben vervolgens een actie gehouden om geld in te zamelen 

Op 20 november 2019 is er een presentatie gegeven aan de christelijke gemeente in ’s Gravenmoer. 

Met als resultaat dat er in de zomer van 2020 een werkgroep naar Roemenië gaat, om te klussen in 

het kindertehuis 

Activiteiten 

De kinderoppas van de CGK Ichthus in Nunspeet heeft in  2019 het zendingsgeld ingezameld.  

In het begin van het jaar 2019 (januari,ebruari) is er een flesseninzamelactie geweest bij kinderclub 

ForKids.   

Op 30 maart 2019 is er een sponsorlunch georganiseerd. Tijdens de sponsorlunch was er tijd voor 

contact met het bestuur, om foto’s van het werk dat de stichting in Lidia Home verricht te bekijken en 

te genieten van een lunch met een Hongaars tintje.   

http://www.stichtingbutterflychildrenromania.nl/
mailto:stichtingbutterflychildrenromania@outlook.com
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Op 24 augustus stond de voorzitter op een rommelmarkt in Hulshorst. Zij verkocht daar kleding en 

spullen. De opbrengst kwam ten goede van de stichting.  

 

In september heeft het bestuur alle 180 CGK-Kerken een brief gestuurd met als vraag om een collecte 

te houden voor het kindertehuis Lidia Home. Ook zijn er verschillende bedrijven aangeschreven.  

De maand oktober stond in het teken van het verzamelen van schoolspullen voor de kinderen in het 

kindertehuis. Verschillende bedrijven zijn gevraagd wat schoolspullen te sponsoren. De stichting 

mocht schooltassen en pennen in ontvangst nemen.  

In december 2019 zijn er spulletjes ingezameld om een kerstcadeaubox naar het kindertehuis te 

kunnen sturen. We hebben een pakket van ruim 7 kilo verstuurd.  

Door het hele jaar ontvangen wij als bestuur met regelmaat kleding en schoolspullen voor Roemenië. 

De kleding neemt de voorzitter met zich mee als zij het kindertehuis bezoekt.  

Reizen naar Roemenië  

De voorzitter Evelien is in 2019 twee keer afgereisd naar Roemenië. Met name om ondersteuning te 

bieden aan het team, contacten te maken en te onderhouden met de kinderen en werkers van Lidia 

Home.  

Reis 1: Van 10 maart tot 20 maart. Tijdens deze reis maakte Evelien een filmpje voor de stichting en 

ondersteunde de directrice met het onderhouden van de contacten met andere sponsoren uit 

verschillende landen. 

Reis 2: Van 26 september tot 17 oktober. Gedurende deze drie weken heeft er een renovatie bij twee 

kinderkamers plaatsgevonden. De stichting sponsorde deze renovatie. Evelien heeft in samenwerking 

met de directrice de materialen aangeschaft en de klusjesman aanwijzingen gegeven voor de 

renovatie.  
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Financieel overzicht 

Balans per 31-12-2019 

 
Activa 
Rekening courant Rabobank 

 
5.287,46 

Passiva 
Reserves tbv kosten 

 
287,46 

  Nog af te dragen ondersteuning Lidia 
Home 

5.000,00 

Totaal activa 5.287,46 Totaal passive 5.287,46 
 
 

 
Staat van baten en lasten 2019  

Baten 

Giften van particulieren 

 

4.055,00 
Giften van bedrijven 1.075,00 
Giften van kerken 3.988,31 
Giften uit acties kerkelijke verenigingen 
commissies 

828,55 

Opbrengst sponsorlunch 961,00 

Totaal baten 10.907,86 

Lasten 

Kosten bank 

 

119,38 
Drukwerk / postzegels 129,00 
Website 18,00 
Verstrekte bijdrage Lidia Home 6.000,00 

Totaal lasten 6.266,38 

Saldo baten en lasten 4.641,48 
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Toelichting jaaroverzicht 2019 

Nog af te dragen ondersteuning Lidia Home:  

Dit bedrag zal in 2020 in een aantal afzonderlijke boekingen beschikbaar worden gesteld aan Lidia 

Home 

 

Giften vanuit particulieren: 

Een aantal particulieren sponsort maandelijks een bedrag, anderen doen een eenmalige gift. 

 

Giften vanuit kerken: 

In 2019 zijn alle CGK kerken in Nederland via een brief aangeschreven. Er is vanuit een 10 tal 

gemeentes een gift ontvangen.  

 

 

Giften uit acties kerkelijke verenigingen commissies: 

- Ontvangen vanuit eenmalige acties binnen verschillende clubs / verenigingen van CGK 

Ichthus Nunspeet (€578,55) 

- Ontvangen vanuit gecombineerde oud papier actie CGK Nunspeet / CGK Ichthus Nunspeet 

(€250,-) 

 

Drukwerk / postzegels: 

- Drukwerk €9,- voor bedankkaartjes 

- Postzegels t.b.v. het aanschrijven van alle CGK Kerken in Nederland en bedankkaartjes buiten 

Nunspeet €120,- 


