Jaarverslag 2020
Het beloofde een mooi jaar te worden, 2020; het jaar waarop onze
dochterstichting Bună Ziua copii din România haar 20-ste bestaan zou vieren. Een
mijlpaal die we niet zomaar voorbij wilden laten gaan. Inmiddels weten we beter.
In het eerste kwartaal deed Covid-19 zijn intrede en werd het ineens een compleet
andere wereld. Werkbezoeken werden geannuleerd, het 20 jarig bestaan uitgesteld
en alle activiteiten in Roemenië lagen noodgedwongen stil. Reguliere
projectaanvragen werden niet in behandeling genomen en we zagen in Roemenië
de inkomsten naar een dieptepunt dalen. Er was geen andere keuze dan
Roemeense vaste medewerkers tijdelijk te ontslaan om zo de uitgaven in bedwang
te houden. Kinderen, die voorheen het Therapeutisch Centrum voor kinderen met
autisme bezochten, kregen waar mogelijk online therapie aangeboden. Daarnaast
zijn medewerkers ook ingezet om duizenden kilo’s voedsel, toiletartikelen en
schoolspullen uit te delen aan de meest arme gezinnen in Barlad en omgeving.
In november werd aandacht besteed aan het 20-jarig bestaan. Dit gebeurde door
diverse betrokkenen uit Nederland en Roemenië. In korte filmpjes hebben ze
verteld wat de organisatie hen heeft gebracht. Via diverse Social Media werden
deze verspreid onder de noemer: “20 jaar in 7 dagen.”
De contacten met de Roemeense collega’s zijn intensief en mede door corona
intensiever dan voorgaande jaren.
In Nederland komt het bestuur diverse keren bij elkaar via beeldbellen en
traditiegetrouw sluiten leden van de ondersteuningsgroep in oktober daarbij aan.
Het is wel wennen, via een scherm overleggen maar het is een goed alternatief.
Met het oog op het 25-jarig bestaan hier in Nederland worden voorzichtig plannen
gemaakt om dat te vieren. Ook zijn er ideeën om de website in een nieuw en
eigentijds jasje te steken om zo goed 2021 in te kunnen gaan.
Wij kijken uit naar een bijzonder 2021, een jaar waarin we Corona hopelijk achter
ons kunnen laten en met trots ons 25-jarig bestaan mogen vieren!
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