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Van het bestuur
Wat later, dan de bedoeling was bieden we u hierbij onze vierde nieuwsbrief aan. In deze nieuwsbrief informeren we u vooral
over de financiële situatie met betrekking tot het gezin Varga in relatie tot fondsvorming, over de voortgang met betrekking tot
school en werk en over enkele klussen aan de woning. We hopen op deze manier u te betrekken bij ons werk.
Deze nieuwsbrief is deels een vervolg op informatie die te vinden in ons jaarverslag over 2019. Daarin vind u met name omtrent de financiële situatie meer achtergrondinformatie.
Het jaarverslag kunt u vinden op onze website. Klik hier om het te downloaden.
Wie is Loti
Als derde in de rij stelt Loti zich voor. Hij schreef het zelf in het Engels, dus we nemen het
ook maar zo over:
Hello!
My name is Loti and i’m 13 years old.
I like to play football, i would even like to make a career out of it, i like to fish, to walk to look
at the stars, to listen to music.
I like music in Russian, but also in English.
I like SF movie but also the police ones.
I can’t say much.
I’m just starting to find my pasion and talents

Afwerking huis
Dit is het huis waar Magda, Briggi, Magdalena en Loti in wonen.
Er moeten nog een paar dingen worden afgewerkt, zoals u ziet moet de achterkant
van de bovenverdieping nog afgewerkt worden. Hier hangt nog gedeeltelijk plastic
voor. Deze klus willen we graag voor de winter klaar hebben, omdat er veel
vocht en kou binnen komt in de woning. We zijn aan het kijken of het door mensen
daar afgewerkt kan worden of, als dat niet lukt, dat we met een paar mannen in oktober naar Nadar kunnen om deze klus te klaren.
Ook moeten er binnen nog wat dingen afgewerkt worden,
en dan is het huis klaar.
Er is dit jaar in de tuin achter het huis mais gezaaid door de Vali, de man van Adriana, zodat de
grond benut wordt en hij deze mais kan gebruiken voor het voeren van de beesten. Inmiddels hebben Magda en de kinderen 2 varkentjes en ongeveer 30 kippen.

De kinderen en school
Briggie heeft inmiddels haar opleiding achter de rug. Ze gaat niet doorleren, maar werk zoeken. Eerst in een fabriek, waarna ze
wil uitkijken naar een baan in een restaurant of coffeshop. Ivm corona worden er momenteel in de horeca geen mensen aangenomen. En ze wil graag haar rijbewijs gaan halen.
Magdalena gaat na de vakantie naar het voorgezet onderwijs. Ze gaat naar de Lucian Blaga Universiteit in Oradea om wiskunde te studeren. Ze zal daar dan ook door de week gaan wonen.
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Magda heeft werk en inkomen. En nu?
In de vorige nieuwsbrief schreven we, dat Magda werk heeft. Wat dat betekende voor de mate van ondersteuning door
Casa Nadar was toen nog niet te zeggen. Er waren nog teveel onzekerheden. Inmiddels zijn we een jaar verder en heeft ze
nog steeds werk. Ook Briggie is klaar met haar opleiding en gaat werken. Daardoor snijd het mes aan twee kanten. Briggie
zal zelf een inkomen hebben en voor haar zijn er geen opleidingskosten meer.
In het jaarverslag kunt u zien, dat de financiele ondersteuning in 2019 minder is dan begroot. Die dalende lijn lijkt zich voort
te zetten in 2020.
Dat plaatst ons voor de vraag: hoe verder. We worden rijkelijk voorzien van middelen om dit gezin te ondersteunen, maar
als dat niet meer (of minder) nodig is kan het niet zo zijn, dat we ons saldo ongelimiteerd laten groeien. We willen ook
eerlijk zijn naar onze donateurs en sponsors. Transparantie in onze inkomsten en uitgaven vinden we belangrijk. Ook deze
ontwikkeling willen we daarom graag met u delen, zodat u zelf kunt beslissen of u ons blijft steunen in dezelfde mate als u
gewend bent of dat u uw bijdrage verminderd of misschien zelfs stop zet.
Deze gedachten hebben geleid tot een voorlopig besluit om de doelstelling van de stichting uit te breiden in die zin, dat we
niet meer alleen het gezin Varga steunen, maar ook andere kinderen in dezelfde omgeving van Roemenië. Daarbij geldt als
absolute voorwaarde, dat hulp aan dit gezin altijd gewaarborgd blijft, zoals we dat ook beloofd hebben en in onze
doelstelling is verwoord. De financiële situatie kan zomaar veranderen, door arbeidsongeschiktheid of ontslag. Het feit, dat
Magda nu werk en een inkomen heeft is geen garantie dat ze dat altijd houdt. Voordeel van een ruimere doelstelling is, dat
we dan ook een ANBI-stichting kunnen worden, waardoor particuliere donateurs hun giften kunnen opvoeren bij de inkomstenbelasting. Dat kan dan nog van het hele jaar 2020.
Hoe denken we, bij een bredere doelstelling, de steun aan het gezin Varga te kunnen garanderen?
We willen zoeken naar projectmatige hulp aan andere kinderen dan het gezin Varga. We willen ons niet binden op een
manier, waardoor we onze belofte aan het gezin Varga mogelijk niet na kunnen komen, doordat we andere verplichtingen
zijn aangegaan. Bovendien hebben we op de spaarrekening inmiddels een buffer van € 8.000,--, zijnde ongeveer het jaarbudget dat nodig is voor dit gezin, als er geen eigen inkomen is. Als het inkomen weg zou vallen en we zouden ook als
stichting geen inkomsten meer hebben, dan kunnen we een jaar vooruit en in die tijd weer zien dat we inkomsten krijgen.
We denken dat daarmee de hulp aan dit gezin gegarandeerd is.
Hoe nu verder?
Middels deze nieuwsbrief willen we u bij onze besluitvorming betrekken. Mogelijk bent u op de één of andere manier betrokken bij het gezin Varga vanwege uw eerdere betrokkenheid bij Fundatia Lidia. Het kan ook zijn, dat hulp aan arme kinderen in Roemenië in het algemeen u aanspreekt. Daarom willen we graag van u weten of u uw donatie wilt continueren
als we de doelstelling gaan uitbreiden. Het kan natuurlijk ook zijn, dat u besluit uw donatie stop te zetten, te verminderen of
te bevriezen. Als u dat doet, begrijpen we dat volkomen en nemen u niets kwalijk.
Als we definitief besluiten tot aanpassing van de doelstelling gaan we op zoek naar betrouwbare organisaties die we zouden kunnen gaan helpen. Mocht u ideeën hebben, dan houden we ons daarvoor aanbevolen.

We vragen u deze informatie op u te laten inwerken en ons te laten weten wat u van ons voornemen vind en of dat gevolgen heeft voor de wijze waarop u ons steunt.
Uw reactie zien we graag voor 1 augustus 2020 tegemoet via info@casanadar.nl
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