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Van het bestuur
Voor u ligt het derde jaarverslag van de stichting Talita. In dit jaarverslag willen wij verantwoording afleggen
over onze activiteiten en financiën over het jaar 2019.
Stichting Talita is een organisatie die zich wil inzetten voor vrouwen en gezinnen uit gebroken situaties in
Roemenië. Daar zijn vrouwen die door pooierschap, weinig perspectief en armoede in de prostitutie terecht
komen.
Deze vrouwen worden door de Roemeense Asociatia Talita benaderd door middel van ‘outreaches’.
Daarnaast wil de stichting vrouwen begeleiden op weg naar herstel en een stabiel leven in de maatschappij.
Dit geldt ook voor Roemeense vrouwen die terug komen uit Nederland. Daarnaast vinden er preventie
werkzaamheden plaats onder (jonge) vrouwen in Roemenië. Er is de mogelijkheid geweest om een aantal
vrouwen te begeleiden naar een andere verblijfplaats en/of ander werk (zie hiervoor het verslag uit
Roemenië). De Nederlandse stichting Talita ondersteunt het werk van de Roemeense Asociatia Talita en de
stichtingen waar ze in Roemenië mee samenwerkt.
De Nederlandse stichting draagt zorg voor de morele, financiële en materiële ondersteuning.
Het derde jaar van de stichting heeft in het teken gestaan van verdere uitbreiding van de werkzaamheden in
Roemenië. Als ook het verder uitbreiden van de achterban in Nederland om het werk mogelijk te (blijven)
maken en waar mogelijk uit te breiden. Zo is er geïnvesteerd in het zoeken en aannemen van een extra
personeelslid (social worker) en zijn de plannen voor het daadwerkelijk kunnen opvangen voor van vrouwen
in een ‘transitie appartement’ verder onderzocht.
Langs deze weg wil het bestuur de donateurs, vrijwilligers en iedereen die de stichting een warm hart
toedraagt, heel hartelijk bedanken voor hun inzet en/of financiële bijdrage. Wij zijn bijzonder dankbaar dat
zoveel mensen in Nederland het werk in Roemenië van harte steunen.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar minimaal zes keer vergaderd. Contacten met Roemenië gaan via
telefoon, E-mail of Skype. Bij tenminste twee vergaderingen is Jorine Steen, wettelijk vertegenwoordiger van
de Roemeense zusterstichting, aanwezig geweest.
Voor al onze activiteiten, vormt Gods liefde en naastenliefde de grondslag, leidraad en inspiratie. In het werk
van de stichting maken we geen onderscheid in ras, geloof en geaardheid. Van ieder die participeert in
bestuur en missie verwachten wij respect voor de grondslag.
We kunnen terug zien op een goed en gezegend jaar waar we onze getrouwe God en Vader voor willen
danken. Wij mogen ons in alles afhankelijk weten van onze getrouwe God en Vader in de Hemel.
Rolf Bos – Voorzitter
Christiaan de Bruijn – Penningmeester
Linda Sijtsma-Tjeerdsma – Secretaris
Jorine Steen – vertegenwoordiger Asociatia Talita
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Activiteiten Roemenië
Het jaar 2019 in het kort:
-

-

We hebben aan 13 vrouwen specifieke hulp geboden, bij zes van hen ging het om het zoeken van
een baan en vijf mochten we (opnieuw) naar een opvangplek begeleiden/ verwijzen, aan twee
vrouwen boden we maatschappelijk hulp.
We zijn op 12 verschillende locaties geweest voor preventie. Zoals scholen en stichtingen die met
kwetsbare groepen werken. Er waren ongeveer 530 deelnemers (moeders, jongeren, leerlingen) aan
een preventieprogramma.
We hebben rond de 100 vrouwen ontmoet tijdens outreach.

Vanuit Roemenië:
In Roemenië houden we ons bezig met de pijlers outreach, casework en preventie. In 2019 zijn we op
meerdere manieren bemoedigd in ons werk. We hadden in december 2018 een part time sociaal begeleider
aangenomen. Dit bood in 2019 mogelijkheden om meer vaste activiteiten op te zetten. In januari hebben
we een productielijntje gehad met een vrouw die hierdoor werkervaring op kon doen en mogelijkheden
kreeg om in de maatschappij te integreren. Hierbij hadden we een maand de hulp van Anette Polhuys, zij
kwam vanuit Nederland om creatieve input te geven.
We zijn tot een mooie samenwerking gekomen met meerdere stichtingen en er waren locaties die ons
vroegen terug te komen voor preventie.
We zijn geaccrediteerd; we hebben een keurmerk om sociale hulpverlening te kunnen geven.
We wisten ons gedragen door gebed, meeleven en financiële ondersteuning. Ook via deze weg, heel erg
bedankt!

Outreach:
We zijn tussen de 6 en 8 keer per maand op outreach geweest. Bij een
outreach gaan we met een chauffeur en twee vrouwelijke vrijwilligers naar
de vrouwen die aan de kant van de weg staan. We bieden hen koffie of
frisdrank aan en spreken hen aan. We hebben visitekaartjes bij ons met
contactgegevens en soms bidden we met hen.
Er waren naast de twee stafmedewerkers acht vrijwilligers voor outreach
betrokken in 2019. We hebben een aantal vaste routes, waar we zowel ’s
middags als ’s avonds naartoe gaan. Rond feestdagen (Internationale
Vrouwendag, kerst) zijn we ook naar een paar stripteaseclubs geweest. In
totaal hebben we met 98 vrouwen contact gehad tijdens outreaches.
Met Vrouwendag, Pasen en Kerst hebben we pakketjes uitgedeeld met
kleine attenties en bemoedigingen (getuigenisboekje, bijbels) en MP3’s met
getuigenissen (zie foto).
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Casework:
Onder deze pijler vallen de interacties die we met de vrouwen hebben gehad buiten de outreaches om. Met
sommige vrouwen hebben we een tijdje op mogen lopen, om hen te begeleiden naar een opvanghuis of naar
ander werk.
We hebben aan 13 vrouwen specifieke hulp geboden, bij zes van hen ging het om het zoeken van een baan
en vijf vrouwen mochten we (opnieuw) naar een opvangplek begeleiden/ verwijzen, aan twee vrouwen
boden we maatschappelijk hulp.
Preventie:
We zijn op 12 verschillende locaties geweest voor preventie. Zoals scholen en stichtingen die met kwetsbare
groepen werken. Er waren ongeveer 530 deelnemers (moeders, jongeren, leerlingen) aan een
preventieprogramma.
Stichting Free heeft een lessenpakket ontwikkeld voor preventie tegen Mensenhandel: ‘3D’. Wij mogen
gebruik maken van deze methode. Het gaat om 6 lessen, die dit vanuit een breed perspectief benaderen. De
lessen gaan bijvoorbeeld ook over porno, relaties, misbruik en internetgebruik. Daarnaast is er een les over
Mensenhandel, die we eenmalig ergens kunnen aanbieden. Sinds sept 2019 bieden we ook een
preventieprogramma aan van 6 lessen, voor kinderen vanaf 8 jaar: ‘Born to Fly’.

Bij het ‘Blijf van mijn lijf’-huis van de staat (Materna) hebben we bijbelstudies, creatieve activiteiten en lessen
over praktische en sociale vaardigheden gegeven. Er zijn twee lokale vrijwilligers betrokken bij het geven van
deze lessen. En er is een samenwerking met Jeugd met een Opdracht (Targu Mures) die, wanneer we naar
Materna gaan, op de kinderen passen zodat er rust is bij het programma met de moeders.
Een ander preventief programma waarmee we in september 2019 gestart zijn, is de meidengroep. Hier
komen meiden tussen de 11 en 16 jaar, uit kwetsbare gezinnen uit Targu Mures. Naast ons officiële
preventieprogramma 3D, behandelen we onderwerpen als identiteit en relaties. Van twee van deze meiden
werkt hun moeder in de prostitutie.
‘Ik vond het mooi dat jullie de reëele problemen waar onze samenleving mee kampt, hebben verwoord en
toegepast passend bij het niveau van kinderen en tieners’ - Cristina, medewerker tienerprogramma Vanatori.
Netwerk:
Als stichting hechten we waarde aan samenwerking tussen de verschillende organisaties die zich inzetten op
het gebied van mensenhandel.
We maken deel uit van CPOE (Christelijk Platform hulp Oost Europa) en European Freedom Network (EFN).
In mei is Jorine naar een conferentie van laatstgenoemde geweest. Vanuit deze conferentie is er contact
gekomen met psychotherapeute en trainster Sabine Kallauch, die zelf jarenlang outreaches heeft gedaan. Zij
heeft in september een tweedaagse training gegeven over trauma en outreaches aan de
outreachvrijwilligers.
In Roemenië is er een samenwerkingsverband met twee andere lokale organisaties op het gebied van
uitwisselen van middelen en ideeën. Dit heet Solidground. We hebben onder andere samen een groep
jongeren uit de Hervormde gemeente uit Bergschenhoek op bezoek gehad die op deze manier ervaringen
hebben opgedaan met missionair werk in Roemenië en hebben geholpen met klussen en een
kinderprogramma in Chirileu.
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Daarnaast blijft er een nauwere samenwerking bestaan met organisatie Free, op het gebied van
preventiemateriaal en adviezen.
Er zijn goede gesprekken geweest met International Justice Mission (IJM). Zoals hierboven beschreven is er
een samenwerking met de Jeugd met een Opdracht-base in Targu Mures.
We huren ruimte in het kantoor van stichting Coming Home.
Ook de samenwerking met de politie is goed geweest in 2019.
Mooi om nog te delen!
In 2019 hebben we opnieuw gezien dat we figuurlijk gezien wel kunnen zaaien en de grond bewerken, maar
zelf niet iets kunnen laten groeien. We zijn God dankbaar dat Hij steeds onze ogen opent voor wat Hij doet
groeien! We zagen dat soms dingen ineens wonderbaarlijk samen komen.
Eliana*
Tunde, de social worker belde met het verhaal dat er een meisje vermist was uit haar wijk. De ouders waren
naar de lokale politie geweest, maar die had niets willen doen, omdat het een zoveelste Roma-meisje was
dat was weggelopen van huis. Onze contactpersoon heeft wel initiatief genomen, wat heeft geleid tot een
veilige terugkeer van haar en bescherming tegen iemand die waarschijnlijk haar wilde gaan inzetten in
prostitutie. Een paar maanden later zit ze bij onze meidenclub en vertelt ze haar verhaal aan de andere
meiden. We hebben namelijk een boek dat we geven bij preventie met daarin 3 verhalen over meiden die in
prostitutie terecht komen. ‘Dit verhaal gaat over mij!’. Haar verhaal komt dichtbij, en raakt de andere
meiden; preventie voor de andere meiden en een veilige plek voor haar om haar verhaal te doen.

Met speciaal dank aan:
- Asociatia Free
- Centrul crestin Dunamis (kerkelijke gemeente in Targu Mures)
- YWAM, Targu Mures
- Stichting ZeelandHelpt
- Stichting Een Helpende Hand
- TransWorldRadio (MP3’s)
- Stichting De Haven
- Stichting Timulazu, Coming Home (samenwerking)
- Tim en Dhana Wimberly (sponsoring promofilmpje)
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Jaarrekening 2019
van
Stichting Talita

Statutaire vestigingsplaats:
Adres:

gemeente Zwolle
Strodekkerstraat 2
8043 DD Zwolle
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Balans per 31 december 2019
(na bestemming van het resultaat)

ACTIVA

(in euro’s)

31-12-2019

31-12-2018

Liquide middelen
SNS Zakenrekening
SNS Zakelijk sparen

Totaal activa

14.347
-

14.436
14.347

14.436

14.347

14.436
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PASSIVA

(in euro’s)

31-12-2019

31-12-2018

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve

12.847

11.231

1.500

3.205

14.347

14.436

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen

Totaal passiva
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Staat van baten en lasten over 2019
(in euro’s)

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

Baten
Donaties
Collectes
Acties

20.020
1.987
1.574

14.500
1.500
500

14.181
3.340
2.664

Som van de baten

23.581

16.500

20.185

20.520
589
21.109

21.600
21.600

9.900
9.900

375
307
683

500
456
956

493
50
543

21.792

22.556

10.443

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

1.790
-174

-6.056
-180

9.742
-148

Saldo van baten en lasten

1.616

-6.236

9.594

Bestemming saldo van baten en lasten:
Onttrekking/toevoeging aan bestemmingsreserves

1.616

-6.236

9.594

1.616

-6.236

9.594

Besteed aan doelstellingen
Afdrachten Asociatia Roemenië
Overige bestedingen aan doelstellingen

Overige kosten
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

Som van de lasten
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de
jaarrekening
Algemeen
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor Kleine
organisaties zonder winststreven . De jaarrekening is opgemaakt op 11 juni 2020.

Doelstellingen van de stichting
De belangrijkste doelstellingen van de stichting zijn het (financieel) ondersteunen van opvangtehuizen voor meisjes
en vrouwen die werkzaam zijn (geweest) in de prostitutie en het bieden van hulp aan hen op welke wijze dan ook
en het geven van preventieve voorlichting aan meisjes en vrouwen die in de toekomst mogelijk met prostitutie te
maken zullen krijgen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten
Algemeen
Onder de baten wordt verstaan de baten als tegenprestatie voor de levering van goederen minus de inkoopwaarde
van de goederen, baten als tegenprestatie voor de levering van diensten, subsidiebaten, sponsorbijdragen, giften en
baten uit fondswerving en overige baten . De baten worden bepaald met inachtneming van de hier vermelde
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben .

Lasten
Algemeen
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben .

Rente
Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende schuld.
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Toelichting op de balans
(in euro’s)

31-12-2019

31-12-2018

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Voor het gedeelte van het eigen vermogen waaraan het bestuur een bestedingsbeperking heeft gegeven wordt een
bestemmingsreserve gevormd. Dit betreft de volgende bestemmingsreserve:

Asociatia Talita
Stand begin boekjaar
Toevoeging uit saldo van baten en lasten boekjaar

11.231
1.616

1.637
9.594

Stand einde boekjaar

12.847

11.231
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Toelichting op de staat van baten en lasten
(in euro’s)

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

Baten
Donaties
Periodiek karakter (particulieren)
Periodiek karakter (organisaties en fondsen)
Eenmalig karakter

10.510
4.500
5.010

6.500
6.000
2.000

5.763
2.500
5.918

20.020

14.500

14.181

Besteed aan doelstellingen
Afdrachten Asociatia Roemenië
De Stichting Talita kanaliseert alle geldstromen tussen Nederland en de Asociatia Talita, Chirileu in Roemenië. Zij
werft donateurs, organiseert presentaties en allerlei geld genererende activiteiten. De kosten van de verschillende
activiteiten in Roemenië worden jaarlijks begroot door de Asociatia Talita in Roemenië. De associatie kent een door
de Roemeense overheid erkende boekhouder, die de boekhouding bijhoudt. De activiteiten in Roemenië zijn
beschreven in het jaarverslag.

Overige bestedingen aan doelstellingen
Conferenties en congressen
Reis- en verblijfskosten

480
109
589

-

-

189
62
124

300
100
100

423
50
20

375

500

493

250
39
18

216
240

50

307

456

50

174

180

148

174

180

148

Overige kosten
Wervingskosten
Website
Communicatie
Overige wervingskosten

Kosten beheer en administratie
Contributies en abonnementen
Administratiekosten
Overige beheerkosten

Financiële baten en lasten
Rentelasten en andere soortgelijke kosten
Bankkosten SNS Zakenrekening
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