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Van het bestuur
Voor u Iigt het vierdejaarverslag van de stichting Talita. In ditjaarverslag willen wij verantwoording afleggen
over onze activiteiten en financiën over hetjaar 2020.
Stichting Talita is een organisatie die zich wil inzetten voor vrouwen en gezinnen uit gebroken situaties in
Roemenië. Daar zn 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 maatschapp.
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 mogeIkheid geweest om een aantal
vrouwen te begeleiden naar een andere verblijfplaats en/of ander werk (zie hiervoor het versiag 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,
financiele en materiele ondersteuni ng.
Het vierdejaar van de stichting heett het eerste halfjaar in het teken gestaan van verdere uitbreiding van de
werkzaamheden, waaronder de oriëntatie op het realiseren van een ‘transitie-appartement’. Als ook op het
verder uitbreiden van de achterban in Nederland. 2020 was (voor ons allen) een bzonderjaar, Covid-19
raakte ook het werk van de stichting in Roemenië. Werkzaamheden moesten (tdeHjk) worden stopgezet.
Het tweede haltjaar heeft in het teken gestaan van het aangekondigde vertrek van Jorine Steen uit Roemenie
naar Nederland. Jorine betekent veel voor het werk in Roemenie, naast dat ze veel praktische taken heelt, is
ze ook de drijvende kracht achter de stichting, Gelukkig wil Jorine zich optimaal inzetten om het werk in
Roemenië zoveel mogelgk doorgang te laten vinden. Door een goede overdracht naar (lokale) vrijwilligers
kunnen zowel de outreaches als de preventielessen op dit moment doorgang blijven vinden. Zowel de
Nederlandse als de Roemeense stichting blven voorlopig in de huidige vorm bestaan. Waarbij Jorine nauw
contact houdt met de vrijwilligers ter plaatse en het streven heeft om een aantal keer perjaar af te reizen
naar Roemenië om goed contact te houden met de huidige vrwilligers en het werk dat zij doen.
Door het vertrek van Jorine en het daardoor niet doorgaan van de toekomstige wens om een feigen)
woonruimte te realiseren waar vrouwen konden worden opgevangen en begeleid, komt er mogelijk geld
beschikbaar voor andere doeleinden. Als bestuur hebben we besloten om Jorine in de eerste maanden van
2021 een repatrieringsvergoeding uit te keren, zodat Jorine de td heeft om haar (nieuwe) route in de
Nederlandse arbeidsmarkt en maatschapp te zoeken, Daarnaast zullen de kosten in de verwante stichting
in Roemeniê doorlopen met daarbij mogelke vergoedingen aan vrwilligers die het werk van Jorine in
Roemenië overnemen. Tot slot zjn wg voornemens om Jorine een vrwilIigersvergoeding uit te keren voor
de doorlopende activiteiten in Roemenie:
vergoeding voor Jorine voor haar werkuren (begeleiding op afstand)
vergoeding voor reiskosten voor werkbezoek aan Roemeniê
begeleiding vrijwilligers, evaluatie rapportering op afstand
In het jaar 2021 zal duidelk worden hoe de activiteiten en daarb financiële benodigdheden en
mogelijkheden in deze nieuwe situatie vorm zal krgen. De beschikbare middelen zullen uiteraard aan de
doelstellingen van de stichting worden besteed. W zullen u hierover (blven) informeren.
-

-

-

Langs deze weg wil het bestuur de donateurs, vrwilIigers en iedereen die de stichting een warm hart
toedraagt, heel hartelkjk bedanken voor hun inzet en/of financiele bdrage. Wij zn 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. E tenminste twee vergaderingen isiorine Steen, wetteljk vertegenwoordiger van
de Roemeense zusterstichting, aanwezig geweest.
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Voor al onze activiteiten, vormt Gods lielde en naastenliefde de grondsiag, Ieidraad en inspiratie. In het werk
van de stichting maken we geen onderscheid in ras, geloot en geaardheid. Van ieder die participeert in
bestuur en missie verwachten wU respect voor de grondsiag.
We kunnen terug zien op een goed en gezegendjaar waar we onze getrouwe God en Vader voor willen
danken. Wij mogen ons in alles afhankelUk weten van onze getrouwe God en Vader in de Hemel. En dragen
ook Jorine aan hem op nu zij in Nederland haar leven weer vorm zal gaan geven.
RolfBos Voorzitter
Christiaan de Bmfjn Penningmeester
Linda S/jtsma- Tjeerdsma Sectetaris
Jorine Steen vertegenwoordigerAsociatia Talita
—

—

—

—
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Activiteiten Roemenië
2020 in het kort:
Op 8 verschillende locaties hebben we preventielessen gegeven. Het gaat hier om organisaties die met
kwetsbare groepen werken. Er hebben 120 kinderen enjongeren deelgenomen aan het
preventieprogramma.
We hebben rond de 80 vrouwen antmoet tdens outreach.
We hebben aan 9 vrouwen specifieke huip geboden.
-

-

-

Vanuit Raemenie
In Roemenië hielden we ons de Iaatstejaren bezig met de pIers outreach, preventie en casework. Hetjaar
2020 was voor ons allemaal een bzonderjaar. Preventie en outreach konden door Covid-1 9 een aantal
maanden niet doorgaan. In februari nam de social worker ontslag. Ook heeft Jorine de keuze gemaakt om
naar Nederland te gaan. In het najaar is er daardoor ook aandacht gegaan naar het goed overdragen van
haar werkzaamheden, We wisten ons gedragen door gebed, meeleven en financiële ondersteuning. Ook via
deze weg heel erg bedankt!
Outreach
Van maart tot half mei zn er door Covid-1 9 geen outreaches geweest. Verder zn we tussen de 6 en 8 keer
per maand op outreach geweest. B een outreach gaan we met een chauffeur en 2 vrouweIjke vrwilligers
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 is wat wisseling geweest in de groep vrijwilligers, een aantal is gestopt en er zn een paar nieuwe
vrwilIigers bijgekomen. De outreaches worden nu gedaan door 11 lokale vrwilIigers. We hebben een
aantal vaste routes, waar we zowel ‘s middags als ‘s avonds heen gaan. Oak in verband met Covid is het
niet gelukt am naar de stripteaseclubs te gaan. Wel hebben we rand Valentijnsdag en kerst pakketjes
uitgedeeld met kleine attenties en bemoed igingen (getuigenisboekje).
Casework
Onder deze pIer vallen de interacties die we met de vrouwen hebben gehad buiten de outreaches am.
Met sommige vrouwen hebben we een tijdje op mogen lopen, am hen te begeleiden naar een opvanghuis
of naar ander werk.
We hebben aan 9 vrouwen specifieke huip gebaden. Afgelapenjaar was de uitdaging om een geschikte
plek te vinden voor de vrouwen die am hulp vroegen extra groat in verband met Cavid-19. Sommige
locaties vielen daardoor weg (namen geen nieuwe aanmeldingen aan) en voar vrauwen is het eerst in
isolatie maeten oak een drempel.
We hebben drie vrauwen geholpen met het zoeken van een baan. Aan zes vrouwen gaven we
maatschappelUke of materiële hulp, waarbij het in twee gevallen ging am noodhulp tdens de totale
Iockdown. We hebben ook een vrauw met zoantje anderhalve maand tijdelke opvang geboden.
Oak hebben we een vrauw, met hulp van IJM (International Justice Mission) juridische hulp kunnen bieden.
Preventie
Stichting Free heeft een Iessenpakket ontwikkeld voor preventie tegen mensenhandel (3D). Het gaat om
6 lessen, die dIt vanuit een breed perspectief benaderen. De lessen gaan bjvoorbeeId oak over parno,
relaties, misbruik en internetgebruik. Daarnaast is er een les over mensenhandel, die we eenmalig ergens
kunnen aanbieden.
Daarnaast bieden we het preventieprogramma Born to Fly aan, bestaande uit 6 lessen vaor kinderen vanat
8jaar.
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op 8 verschillende locaties hebben we preventielessen gegeven. Het gaat hier om organisaties die met
kwetsbare gtoepen werken. Injanuari hebben we flog scholen kunnen bezoeken, maar vanaf maart Zgn bij
non-profit organisaties geweest. Er hebben 120 kinderen,jongeren enjongvolwassenen met een Iicht
verstandeIjke beperking deelgenomen aan het preventieprogramma.
We hebbefl een aantal maanden activiteiten gehad met een groep Roma meiden (meidenclub).
Training en he/pen opstarten
Dit was in 2020 een nieuwe pjIer. In oktobet heeft Jorine een training gegeven (online) binnen het netwerk
van outreachleiders over het opstarten van outreaches op een nieuwe plek. Er zn binnen Roemenië een
aantal mensen serieus aan het overwegen om outreaches op te zetten.
Ook is een kerk in Cluj gemnteresseerd in zich in zetten voor de vrouwen in prostitutie. Hier is Jorine twee
keer geweest om informatie te geven.
De organisatie Metroministries werkt met meerdere verschillende groepen kwetsbarejongeren. Jorine
heeft aan van deze doelgroepen het preventieprogramma gegeven en ondertussen de medewerkers van
deze organisatie getraind om in de toekomst met andere groepen zelf dit programma te doen.

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 European Freedom Network (EFN)
Ook is er een netwerk opgezet van outreachleiders binnen Roemeniê, online z,jn er ontmoetingen en er is
een platform waarbinnen we ervaringen uitwisselen.
De samenwerking met International Justice Mission (IJM) is concreter geworden en heeft geleid tot
wederzdse hulp.
Er blft een nauwere samenwerking bestaan met organisatie Free, op het gebied van (preventie)materiaal
en adviezen.
In verband met het vertrek van Jorine en het ontslag van de social worker in februari huurt stichting Talita
geen kantoor meet. Voor teamontmoetingen kan de stichting flu gebtuik maken van de ruimte van Jeugd
met een Opdracht (YWAM Targu Mutes). Ook de samenwerking met de politie is goed geweest in 2020.

Met speciaal dank aan:
Asociatia Free, Boekarest
YWAM, Targu Mutes
Stichting Zeeland Helpt, Zeeland
Stichting Een Helpende Hand, Kampen
Stichting Timulazu, Coming Home (samenwerking), Chirileu/ SanMarghita
IJM, Romania

-

-

-

-

-

-
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iaarrekening 2020
van
Stichting Talita

Statutaire vestigingsplaats:
Adres:

gemeente ZwoIIe
Potmarge 11
8032 LC ZwoIIe
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Balans per 31 december 2020
(na bestemming van het resultaat)

AC P VA

(in euro’s)

31-12-2020

31-12-2019

Liquide middelen
SNSZakenrekening
SNS Zakelijk sparen

Totaal activa

17.957

14.347
17.957

14.347

17.957

14.347
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PASSIVA

(in euro’s)

31-12-2020

31-12-2019

Elgen vermogen
Bestemmingsreserve

17.957

12.847

Kortlopendo schulden
Vooruitontvangen bedragen

Totaal passiva

-

17.957

1.500

14.347
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Staat van baten en lasten over 2020
(in euro’s)

Begroting
2021

Realisatie
2020

Realisatie
2019

Baten
Donaties
Collectes
Acties

11.500
1.500
500

19.560
2.042
2.261

20.020
1.987
1.574

Som van de baten

13,500

23.863

23.581

6.000

17.500
242
17.742

20.520
589
21.109

Bes teed aan doelstellingen
Afdrachten Asociatia Roemenië
Bestedingen via NL Stichting

-

6.000
Overige kosten
Personeelskosten
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

17.900
400
250
18.550

673
150
823

375
307
683

Som van de lasten

24.550

18.565

21.792

Saldovoorfinanciëlebatenen lasten
Financiële baten en lasten

-11.050
-190

5.298
-188

1.790
-174

Saldovanbatenen lasten

-11.240

5.110

1.616

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

-11.240

5.110

1.616

-11.240

5.110

1.616

-
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de
jaarrekening
Al ge tn ee n
De stichting heeft dejaarrekening opgesteld volgens de Richtl!jnen voor dejaarverslaggeving voor Kielne
organisaties zonder winststreven. Dejaarrekening is opgemaakt op
2021.

Doelsteliingen van Ue stichting
De belangnjkste doelstellingen van de stichting zijn het (financieel) ondersteunen van opvangtehuizen voor meisjes
en vrouwen die werkzaam zjn (geweest) in de prostitutie en het bieden van hulp aan hen op welke wjze dan ook
en het geven van preventieve voorlichting aan meisjes en vrouwen die in de toekomst mogeIk met prostitutie te
maken zullen krijgen.

UqulUe middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten
Alge me en
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, sponsorbJdragen, giften en
baten uit fondswerving en overige baten. De baten worden bepaald met inachtneming van de hier vermelde
grondsiagen voor waardering en resultaatbepaling en toegerekend aan het verslagjaar waarop z!j betrekking
hebben.

Lasten
Alge me en
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondsiagen van waardering en
toegerekend aan het verslaqjaar waarop z[j 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)

31-12-2020

31-12-2019

Elgen vermogen
Bestemmi nqsreserves
Voor het gedeelte van het eigen vermogen waaraan het bestuur een bestedingsbeperking heeft gegeven wordt een
bestemmingsreserve gevormd. Dit betreft de volgende bestemmingsreserve:
Asociatia Tat/la
Stand begin boekjaar
Toevoeging uit saldo van baten en asten boekjaar

12.847
5.110

11.231
1.616

Stand einde boekjaar

17.957

12.847
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Toelichting op de staat van baten en lasten
(in euro’s)

Begroting
2021

Realisatie
2020

Realisatie
2019

6.500
3.000
2.000

9.055
4.500
6.005

10.510
4.500
5.010

11.500

19.560

20.020

Baten
Dorkities
Periodiek karakter (particulieren)
Periodiek karakter (organisaties en fondsen)
Eenmalig karaktet

Besteed aan doesteI!ingen
Aidrachten Asocia tin Roernenlo
De Stichting Talita kanaliseert alle geldstromen tussen Nederland en de Asociatia Talita, Chirileu in Roemenië. Zij
wertt donateurs, organiseert presentaties en allerlei geld genererende activiteiten. De kosten van de verschillende
activiteiten in Roemenië wordenjaarlks begroot door de Asociatia Talita in Roemenië. De associatie kent een door
de Roemeense overheid erkende boekhouder, die de boekhouding b!jhoudt. De activiteiten in Roemenie zjn
beschreven in hetjaarverslag.

Overige kosten
Wervingskosten
Website
Communicatie
Overige wervingskosten

Kosten beheer on administratio
Contributies en abonnementen
Administratiekosten
Overige beheerkosten

200
100
100

189
484

189
62
124

400

673

375

150
50
50

150

250
39
18

250

150

307

190

188

174

190

188

174

-

-

-

Fmnanciele baten en fasten
Rontelasten en andero soortgnu ke kosten
Bankkosten SNS Zakenrekening
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Ondertekening van dejaarrekening
ZwoIIe

2021

Bestuur:
R. Bos
Voorzitter

tsmaTjeerdsm
Secretaris

C.G.A. de Bruijn
Pennip
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