
Nieuwsbrief nr 1 

20 oktober 2018 

Van de voorzitter 

Het is een feit! Hier is onze eerste nieuwsbrief. 
Zoals jullie kunnen lezen op onze website of facebook hebben wij St. Casa Nadar in het leven geroe-
pen omdat we ieder persoonlijk betrokken zijn geraakt bij het gezin Varga of het land Roemenië. Als 
bestuur willen wij ons in zetten om het gezin te helpen een goede toekomst op te bouwen. In deze 
eerste nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen  

We streven er naar om 4x per jaar een nieuwsbrief uit te brengen om u op de hoogte te kunnen houden. Donateurs, van wie we 
een e-mailadres hebben krijgen automatisch de nieuwsbrief toegestuurd. 

Ada van Ballegooijen 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting Casa Nadar bestaat uit on-

derstaande vier personen.  

 

Ada van Ballegooijen 

Voorzitter 

 

 

Hetty Gombert 

Secretaresse 

 

 

 

Albert Jan Gombert 

Penningmeester 

 

 

Annemieke Westeneng 

Alg. bestuurslid 

 

 

Onderstaande personen zijn als adviseur aan de stichting 
verbonden, vanwege hun band met het gezin en kennis 
van de Roemeense taal en cultuur.  

 
Erwin en Ruth Zijlstra 
President en vice president Fundatia 

Lidia. Tevens intermediair tussen de 

stichting en het gezin. 

 
Adriana Gabor 

Bestuurslid Fundatie Lidia 

Lokale begeleidster gezin Varga 

 

Voor meer informatie zie onze website 

http://www.casanadar.nl/bestuur/ 

Werkbezoek Nadar 2017 

Vorig jaar november zijn wij als bestuur naar  Nadar in Roe-

menië geweest. We hebben kennis gemaakt met  moeder 

Magda en haar kinderen Brigitia, Magdalena en Loti. 

 

Ook hebben we gekeken waar ze woonden voor ze naar Spi-

nus gingen en waar ze straks in Nadar gaan wonen. 

 
We hebben goede gesprekken gehad, ook met Adriana, die 
straks alles voor ons in Roemenië gaat coördineren en het 
gezin gaat begeleiden. 

Hetty Gombert 

Fondsvorming 

Een van de zaken die we als bestuur moesten gaan regelen 

was het vormen van een fonds, van waaruit we het gezin Var-

ga kunnen ondersteunen. We 

gaan dat doen door middel van 

acties, donateurs werven en 

sponsoring door bedrijven, 

kerken of andere organisaties.  

We hebben inmiddels op een paar markten gestaan, waar 
verschillende artikelen verkocht werden en er worden ver-
koopacties gehouden met Wilhelmina Pepermunt. 

 

Het aantal (vaste) donateurs begint inmiddels toe te nemen. 

 

Op de website is een mogelijkheid gekomen om via 

www.geef.nl online te doneren. Hiervan wordt een klein be-

drag (5%) afgedragen als servicekosten). 

 

Ons saldo begint te groeien, maar we zijn nog niet in staat om 

nu al volledig de benodigde hulp te verlenen, laat staan dat er 

sprake is van een reserve. 

Albert Jan Gombert 

 

http://www.casanadar.nl/bestuur/


Dit is een uitgave van de Stichting Casa Nadar en verschijnt ongeveer vier keer per jaar, middels publicatie op de website en toezending aan 

donateurs en andere belangstellenden. 

Wilt u deze niet meer ontvangen, beantwoord dan de mail waarmee u deze nieuwbrief hebt ontvangen en u wordt uitgeschreven. 

Adres Stichting Casa Nadar: Oogstweg  20, 3899BK Zeewolde | www.casanadar.nl | info@casanadar.nl 

Verhuizing 

In juli ben ik nog éénmaal naar Roemenië geweest om e.e.a. af te sluiten. Maar vooral ook om zaken te starten. Moeder Magda, en 

haar kinderen kwamen eindelijk in hun nieuwe huis. Lang is daar aan gewerkt. Veel tijd, geld en energie van nog meer mensen 

waren nodig. Maar nu is dan eindelijk de plek waar ze wonen ook echt hun thuis. Nog maar even in herinnering hoe ze ook alweer 

woonden. 

 

Dit witte schuurtje was het huis voor moeder, een losbandige en gewelddadige vader en drie 

kleine kinderen. Gelukkig kon moeder met haar kinderen 'ontsnappen' naar Fundatia Lidia. 

En nu zijn ze weer op eigen benen.  

 

In dit huis, dat inmiddels helemaal gerenoveerd is, wonen ze nu. Het huis is gedoneerd aan 

de kinderen, zodat speculeren ermee eigenlijk niet mogelijk is. We zijn dankbaar dat mensen 

voor wie we zo lang verantwoordelijk zijn geweest een betere plek hebben. Het huis is echt 

opgezet om als generatiehuis te dienen. Naar Roemeense begrippen is er voldoende ruimte 

voor aangetrouwde uitbreiding, zowel onder hun dak, als ook op het erf. Hun water, elektra 

en verwarming zijn ingesteld op lage verbruikskosten (vergeleken met de alternatieven) en 

weinig onderhoud. Veel meubels en zelfs de keuken kwamen van gebouwen van Fundatia 

Lidia. Magda en de kinderen zijn erg blij met hun nieuwe plek.  

Adriana Gabor, bestuurslid van Fundatie Lidia en wellicht bij u bekent als kleuterjuf van Spinus, blijft bij deze familie betrokken, om 

hen te coachen. Ook zal haar man en verdere familie helpen met bebouwen van het akkerland dat bij het huis hoort, en de zorg 

voor de dieren, en zijn ze inmiddels ook opgenomen in de  kerk van Nadar. Zonder de vele goede contacten in Nadar en Spinus 

was dit onmogelijk geweest. En alleen al hoe Adriana’s hele familie hier in staat is tekenend.  

En nu komt de familie dan onder de financiële verantwoordelijkheid van Stichting Casa Nadar. Dat is een nieuwe stap, en een be-

langrijke. Want ook voor u is het wellicht eerst de kat uit de boom kijken. Wie zijn die bestuursleden eigenlijk? Of kent u die men-

sen wel, maar wat is dat eigenlijk voor een doel? Stuk voor stuk hebben wij echter het volste vertrouwen in ze. We vragen of u het 

vertrouwen dat u altijd in ons en onze stichting gehad heeft nu wilt geven aan deze nieuwe stichting van zeer betrokken mensen. 

We vragen u daarom Magda en de kinderen te blijven steunen. Ik moedig u aan onze site te bezoeken op http://www.casanadar.nl, 

om gemakkelijk financieel te kunnen helpen.  

         Erwin Zijlstra (Adviseur Casa Nadar en president Fundatia Lidia) 

Sponsoring 

Heb je een bedrijf, werk je bij een bedrijf of ben je lid van een 
kerk of andere organisatie die ons kan helpen, neem dan con-
tact met ons op. We komen graag langs om een presentatie te 

verzorgen. 

Giften kunnen overgemaakt worden op  
NL15RABO0326977570 t.n.v. Stichting Casa Nadar 
 

Het kan natuurlijk ook veel eenvoudiger online: 

 
 

Geen ANBI 

Helaas bleek, dat we als stichting niet de zogenaamde  ANBI-

status konden krijgen (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Onze doelstelling is gericht op hulp aan één enkel gezin en is 

daarom te specifiek. We dienen geen algemeen belang. 

 

Giften kunnen daardoor helaas niet van de belasting afgetrok-

ken worden. We vinden dat jammer, maar hopen dat het even-

tuele donateurs er niet van weerhoudt ons te steunen. 

 

Overigens zijn we wel voornemens om aan de verplichtingen 

van een ANBI voldoen, door ons beleid en jaarverslagen via 

onze website te publiceren. 

https://goo.gl/nbJymQ
https://goo.gl/YBvSH1
http://www.casanadar.nl
https://www.geef.nl/donatiemodule/index.php?gd=9293
https://www.geef.nl/donatiemodule/index.php?gd=9293

