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Van het bestuur 

Als bestuur hebben wij niet stil gezeten. Maar we zijn verder gegaan met ANBI aanvraag, zijn 

nog bezig met de doelstelling uitbreiding en inmiddels is het huis verder afgemaakt ( zie ver-

derop in de nieuwsbrief). 

Helaas zat en zit het er niet in om dit jaar als bestuur een bezoek te brengen bij Magda en de 

kinderen. Gelukkig is er regelmatig contact met Magda, Briggi, Mogdi en Loti en ook met Adri-

ana, zodat we weten wat er speelt en waar eventueel hulp nodig is. De lijntjes naar het gezin 

en Adriana zijn kort waardoor, al is het op afstand, we toch in kunnen springen als het nodig is. 

 

Ondanks dat er heel veel activiteiten niet door gaan die geld inbrengen bij ons als stichting, zijn wij als bestuur dankbaar dat 

de financiën zodanig zijn dat we weten dat we de zorg indien nodig kunnen garanderen. We hopen dat komende jaar de 

activiteiten weer kunnen worden opgepakt zodat we nog meer kinderen kunnen helpen in de soms barre situaties waarin ze 

wonen/leven. 

 

Wij zijn als bestuur dankbaar met de ontwikkelingen binnen de stichting, bovenal is onze dank aan God die ons als bestuur 

de kracht geeft om dit werk te mogen doen. 

Onze dank gaat ook uit aan alle onze donateurs en sponsoren, want zonder u is het voor ons als bestuur niet mogelijk de 

hulp te bieden. 

 

Wat een vreemd jaar is 2020, wereldwijd, dus ook in Roemenië. 

We hopen en bidden dat iedereen gezond is/blijft en wensen u een voorspoedig 2021 toe. 

 

Ada (voorzitter) 

De kinderen en school 

Adriana Gabor schrijft een stukje over Magda en de kinderen. We nemen het onverkort en 

dus in het Engels over: 

 

It is very difficult now in Romania, the situation with Covid is very difficult, there are 

more cases every day. Many factories have closed, we are on alert, schools have closed and, 

children online, it is very hard. Thank God that Magda is still working, she was technically 

unemployed for only 2 weeks, in April, but she is working now, this is the most important 

The children are well, Mogdi is at a good high school in Oradea, she has adapted well there 

but now she learns online unfortunately. Loti is in the 7th grade and he is doing quite well. 

Magda bought smartphones for Mogdi and Loti because they need for school (online) 

I would really like Brigi to work too, but it’s hard now, all the restaurants have closed again, and many factories, she went for an 

interview at the factory where Magda works but they didn’t hire her, We hope for a job for Brigi. 

 

Adriana Gabor 
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Magda heeft werk en inkomen. En nu? 

In de vorige nieuwsbrief vroegen we u om een reactie naar aanleiding van ons voornemen om de doelstelling van de 

stiching uit te breiden. Daarop hebben we overwegend positieve reacties gekregen. Dat gaf ons de vrijheid om verder te 

gaan op de weg, die we voor ogen hadden. 

Inmiddels is de doelstelling aangepast en middels notariele akte ook formeel in de statuten vastgelegd. De doelstelling heb-

ben we bewust gehouden in de lijn, waarom we als stichting met betrekking tot de kinderen Varga zijn begonnen. 

 

Vanuit de visie, dat ook Roemeense kinderen recht hebben om in een veilige omgeving op te groeien zonder zorgen om 

levensonderhoud en onderwijs, hebben we de volgende doelstelling geformuleerd: 

De stichting heeft ten doel: 

• kinderen in Roemenië, die geschaad worden in hun lichamelijke en geestelijke gezondheid, huisvesting, onderwijs 

en deelname aan de samenleving, financieel te ondersteunen; 

• het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

Het beleidsplan is ook aangepast. Voor de volledige versie verwijzen we u naar de website. Belangrijk onderdeel in het 

beleidsplan is, dat we daarin waarborgen hebben opgenomen, dat hulp aan andere kinderen nooit ten koste mag gaan van 

de hulp die we het gezin Varga beloofd hebben: 

• We gaan niet zelfstandig hulp aanbieden, maar altijd via een contactpersoon of een andere organisatie en dan ook 

nog op projectbasis. Dus niet vastleggen aan jarenlange verplichtingen. 

• We hebben een financiele buffer op onze spaarrekening waarmee we, in het geval Magda zonder werk en dus 

zonder inkomen komt te zitten, het gezin nog zeker een jaar kunnen ondersteunen. 

• Er wordt elk jaar een  begroting opgemaakt, waaruit blijkt welk bedrag nodig is voor het gezin Varga en welk bedrag 

besteed kan worden aan hulp voor andere kinderen 

 

Dan nu de volgende stap: op zoek naar projecten, waar we een helpende hand kun-

nen bieden. We hebben al wel wat op het oog. We willen het liefst een beetje in 

dezelfde regio blijven, zodat het bezoeken van dergelijke projecten ook wat beter 

mogelijk is. De komende tijd gaan we dit concreet maken en zullen we u daarover 

ook weer informeren. 

 

 

ANBI 

Helaas is negatief beslist op onze aanvraag voor de ANBI-status. Gezien de motivatie ook wel begrijpelijk, ook al hadden we 

het graag anders gezien. We zouden voor minstens 90% het algemeen belang moeten dienen en dat is niet het geval. Vooral 

ook vanwege de waarborgen voor het gezin Varga, die we in ons beleidsplan hebben ingebouwd. 

 

Nu is het aanpassen van een beleidsplan en website zo gebeurt, maar ook achteraf moet uit de jaar-

stukken blijken dat die 90% gehaald is en daar lijkt het nog niet op.  

Niettemin houden we het in de gaten. Zodra in de nabije toekomst blijkt, dat we wel aan de eisen voor 

een ANBI voldoen zullen we opnieuw een aanvraag indienen, maar zo ver zijn we nu nog niet. Dus 

helaas kunnen donaties voor Casa Nadar nog niet als gift worden opgevoerd bij de belastingaangifte 
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Afwerking huis 

Inmiddels zijn er een aantal klussen uitgevoerd om het huis verder af te werken. Zeker met de naderende winter in aantocht 

was dat absolute noodzaak. We hebben deze klussen via Nederlanders, die in die omgeving wonen en die we kennen, kun-

nen uitbesteden aan iemand uit een dorp verderop. Daardoor kon het in korte tijd gerealiseerd worden. 

 

 

  

De achterzijde boven was nog open. Slechts plastic er 

voor. 

Nu mooi dicht en dat scheelt dus enorm voor de kou en dus ook 

stookkosten.  

 

 

Voor     Na 

De voordeur en zijgevel netjes afgewerkt en een trapje  

gemaakt. 

De overgang van muur naar dak dicht gemaakt en dakgoten en 

afvoer aangebracht. 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Casa Nadar en wordt toegezonden aan donateurs en andere belangstellenden. 

Tevens wordt deze nieuwsbrief gepubliceerd op de website. 

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  


