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VOORWOORD

Het is nog maar kort geleden dat we met een groep enthousiaste lopers Vrienden
van Rosa Manus zichtbaar hebben gemaakt ti jdens de Leidse Singelloop. Een
opmaat naar nieuwe activiteiten in 201 7 en verder om de steun die wij ervaren
voor de extra activiteiten voor de Vrouwenopvang Rosa Manus te continueren.

In 201 6 was het bestuur betrokken bij diverse activiteiten die ook de nodige
financiële bijdrage verruimden.

De samenwerking en communicatie tussen de Vrienden en Vrouwenopvang Rosa
Manus verloopt goed bij de gezamenli jke overleggen. De vrienden focussen zich
op de werving van gelden en betrokken vrienden en de vrouwenopvang op de
inhoud.

In dit jaarverslag 201 6 wil de stichting Vrienden van Rosa Manus zich
verantwoorden voor de ontvangen gelden voor de doelgroep van Vrouwenopvang
Rosa Manus.

Alle sponsoren, donateurs en vri jwil l igers voor geld en activiteiten voor Rosa
Manus heel erg bedankt!
Door uw inspanningen is er weer een hoop gebeurd aan extra activiteiten die de
vrouwen en kinderen in de Vrouwenopvang aangeboden worden. Activiteiten die
niet uit de reguliere subsidies gefinancierd kunnen worden.
Daarom bli jven we ons inzetten om die extra financiering te realiseren. Ook in de
toekomst!

Bestuur Stichting Vrienden van Rosa Manus

Marion van Dongen, voorzitter
Marl ies Haazebroek, secretaris
Jos Hemelaar, penningmeester

Jos Marion Marlies



INHOUDELIJK JAARVERSLAG

Doel

De Stichting Vrienden van Rosa Manus stelt zich als doel:
Het werven van fondsen en het op andere wijze verwerven van gelden en
vervolgens het ter beschikking stel len van gelden aan Stichting Vrouwenopvang
Rosa Manus te Leiden.

Het bestuur

Het gehele jaar 201 6 werd het bestuur van Stichting Vrienden van Rosa Manus
gevormd door drie leden, te weten:

Marion van Dongen, voorzitter
Marl ies Haazebroek , secretaris
Jos Hemelaar, penningmeester

Zij kunnen door hun brede netwerk in de Leidse samenleving en samen met al le
Vrienden veel betrokkenheid creëren voor Vrouwenopvang Rosa Manus.

Vergaderfrequentie

Het bestuur van Stichting Vrienden van Rosa Manus is in het jaar 201 6 drie keer
bij elkaar gekomen in de vaste samenstel l ing, te weten de 3 bestuursleden en een
vertegenwoordiging van Vrouwenopvang Rosa Manus, te weten Marion Suijker
(directeur-bestuurder), Jacinta Güppertz (manager participatie en zelfstandigheid)
en Margret Hoogland (ondersteuning bestuur). Door deze samenwerking is de
bestemming van de binnengehaalde gelden direct te koppelen aan de wensenli jst
van Vrouwenopvang Rosa Manus.
Kernonderwerpen voor de vergaderingen zijn geweest: verzoeken voor
voorl ichting en het bijwonen van sponsoractiviteiten.

Er is in 201 6 een uitwissel ing geweest met de Raad van Toezicht van
Vrouwenopvang Rosa Manus.



Voorlichting en werving

Om meer Vrienden te betrekken bij de Stichting Vrienden van Rosa Manus wordt
het jaarverslag naar een grote groep geïnteresseerden verstuurd.
Daarnaast hebben de Vrienden in 201 6 ook het boekje Veerkracht ontvangen. Dit
boekje is een weerslag van de ervaringen van onze cliënten (kinderen en ouders)
en medewerkers met het projectmatig invoeren van de methodiek Veerkracht voor
kinderen in onze opvang. De methodiek Veerkracht kon Rosa Manus
implementeren dankzij een bijdrage van Stichting Kinderpostzegels en de
centrumgemeente Leiden.

Ladies’ Circle heeft in 201 5 het Leidse KidsFilmGala georganiseerd met als goed
doel Vrouwenopvang Rosa Manus. Dit geld is gebruikt voor het inrichten van een
tienerkamer en op 4 apri l 201 6 is de tienerkamer geopend. Het was een feestel i jke
happening, waarvoor Ladies’ Circle, Vrienden van Rosa Manus en andere
betrokkenen waren uitgenodigd. Ook een sponsor van het KidsFilmGala was
aanwezig. Hij stelde het erg op pri js voor deze opening te zijn uitgenodigd.
Ook Chris de Waard van Sleutelstad.nl was aanwezig en heeft een leuk artikel aan
deze opening gewijd.

Op deze manier sponsors erbij betrekken is een goed concept waarmee je ‘echte’
vrienden kri jgt.

In 201 6 heeft de Stichting Vrienden van Rosa Manus een geldel i jke bijdrage of een
bijdrage in natura mogen ontvangen of toegezegd gekregen van de volgende
organisaties:
• Stichting Het Vergeten Kind
• Rabobank landeli jk
• Een groot Leids bedri jf
• Stichting Jarige Job
• Rotaract

Daarnaast kan de Stichting Vrienden van Rosa Manus rekenen op haar trouwe
vrienden: vaste donateurs die een jaarl i jkse bijdrage leveren. Maar ook op
particul ieren die in plaats van een cadeau een bijdrage vragen voor
Vrouwenopvang Rosa Manus.

Voor verdere informatie verwijzen wij naar het financieel jaarverslag.



Uitgevoerde activiteiten

Door een aanvraag van de secretaris van de Vrienden van Rosa Manus is er door
de Rabobank een financiële bijdrage van € 1 .000,- geleverd voor de
Weerbaarheidstrainingen. In 201 7 zul len wij opnieuw bij de Rabobank een
aanvraag in dienen.

Via Het Vergeten Kind heeft Rosa Manus dankzij een donatie van een groot Leids
bedri jf een huiswerkkamer kunnen realiseren.
Er is een boekje verschenen, Veil ige Toekomst, dat uitgegeven is door Stichting
Kinderpostzegels samen met de Federatie Opvang. Dit boekje is gemaakt omdat
het belangri jk is dat er meer aandacht wordt besteed aan kinderen in de opvang
en dat wordt gekeken naar wat deze kinderen nodig hebben: methodisch en
facil itair. Vrouwenopvang Rosa Manus heeft ook aan dit boekje meegewerkt. Het is
een leidraad waaraan je moet voldoen als organisatie. In dit boekje wordt ook een
huiswerkkamer genoemd.

Voor de Midnight Walk Leiden waren wij in 201 6 te laat om nog actief mee te doen.
Aan de volgende Midnight Walk in 201 8 wil de Vrienden Van graag meedoen met
muziek en informatie door en voor vrouwen van Rosa Manus.

Er is een gezamenli jk bezoek geweest van Rosa Manus en de Vrienden Van aan
Stichting Jarige Job in Rotterdam. Deze Stichting is in het leven geroepen door
Huib Lloyd en is voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren. Onder het
motto ‘Ieder kind verdient een verjaardag’ kri jgen deze kinderen met hun
verjaardag een verjaardagbox met o.a. cadeautjes, versieringen, traktaties en wat
lekkers voor thuis. Jarige Job levert ook aan voedselbanken.
Het was een positief bezoek en kinderen van Rosa Manus kri jgen op hun
verjaardag ook een pakket zodat zi j hun verjaardag kunnen vieren.

In apri l 201 6 hebben de vrouwen op hun laatste trainingsdag een demonstatie
gegeven van de weerbaarheidstrainingen en kregen ze uit handen van
Budocentrum Junansei een certificaat uitgereikt. Zonta aan de Leede en Vrienden
Van waren ook bij de demonstratie aanwezig. Het was een hele leuke ochtend,
zowel voor de vrouwen als voor de genodigden.



De positieve ervaringen met de weerbaarheidstrainingen heeft de Stichting
Vrienden van Rosa Manus doen besluiten gelden te bli jven werven om elk jaar 20
lessen te kunnen aanbieden voor vrouwen en kinderen. Voor 201 6 werd dit nog
mogeli jk gemaakt door Zonta aan de Leede, die in september 201 4 de Midnight
Walk organiseerde waarvan de opbrengst, een grandioos bedrag van € 9.000,-,
bestemd was voor weerbaarheidstrainingen aan vrouwen en kinderen van
Vrouwenopvang Rosa Manus.

Weerbaarheid bij Rosa Manus

De afgelopen jaren hebben we weerbaarheidstrainingen mogen geven bij Rosa Manus.
De trainingen zijn praktisch toepasbaar en gemakkelijk te volgen voor iedereen. We
hebben tijdens de trainingen mentaal georiënteerde oefeningen gedaan, zoals het
aangeven van grenzen, lichaamshouding en assertiviteit. Daarnaast hebben we ook
fysieke oefeningen gedaan zoals stoten tegen een stootkussen of losmaken als iemand je
vastpakt. De link tussen de fysieke oefeningen en de mentale processen loopt als een
rode draad door de trainingen heen.
Het is de bedoeling dat iedereen die aan de trainingen deel neemt, zich veilig voelt om
in zichzelf te kunnen zijn en dat we met respect met elkaar omgaan.
Naast de weerbaarheidstrainingen voor vrouwen, worden er ook trainingen
aangeboden voor de kinderen. In de trainingen voor de kinderen spelen
lichaamshouding, uitstraling, valbreken en balans een belangrijke rol. Op deze manier
zijn de kinderen bezig met weerbaarder worden en kunnen ze tegelijkertijd hun
energie kwijt.

Met deze trainingen dragen wij op een positieve manier bij aan de weerbaarheid bij
Rosa Manus!

Esther van Diggelen & Sam Sosef
Budocentrum Junansei

In september heeft de Nicaraguaanse schilders, Soraya Moncada Abel, samen
met kinderen van Vrouwenopvang Rosa Manus en kinderen uit de Mors
muurschilderingen gemaakt met als thema: Kansen van een kind in de wijk.
De muurschilderingen hangen in Huis van de Buurt Morschwijck, bi j STUV
(Stichting Uitgeproduceerde Vluchtel ingen) en bij Vrouwenopvang Rosa Manus.



Door de bijdrage van de Vrienden Van werd het mogeli jk om een uitstapje naar
Duinrel l te organiseren voor de vrouwen en kinderen. Zo kunnen zij ook na de
vakantie op school een verhaal vertel len.

De Vrienden Van werden aan het eind van het jaar nog bli j verrast toen net voor
Sinterklaas 6 leden van de Rotaract Leiden ons een cheque overhandigden van
€ 3.500,-.
Het geld zal worden gebruikt voor tv’s op de appartementen.
Daarnaast zi jn dit al lemaal jonge professionals werkzaam in en rond Leiden
waardoor zij door onze voorl ichting bij het overhandigen van de cheque
goodwil lambassadeurs zijn in hun sociaal en professioneel netwerk.

Rotaract
Rotaract is de jongerenafdeling van de Rotary en was tot het jaar 2016 ook in Leiden
actief. Van de vele goede doelen waar we aan bijdroegen, was Rosa Manus een
bijzondere. Om de in Rosa Manus aanwezige moeders en kinderen eens hun ellende te
laten vergeten, zamelden we geld in om, met allen die dat wilden, een dag naar de
dierentuin te gaan. Toen wij bij het opheffen van onze vereniging nog wat geld opzij
hadden staan, leek het ons een mooi idee dit te doneren aan een goed doel in Leiden
waar we ook zelf ervaring mee hadden. Al snel dachten we terug aan de mooie
ervaring in de dierentuin, en hoe goed ons geld bij een stichting als Rosa Manus besteed
zou zijn. Geen donatie die op de 'grote hoop' gaat, maar naar een concreet doel: in elke
woning in het Rosa Manushuis een televisie, zodat de bewoners wat meer privéruimte
hebben.

Koen Keunen
(voormalig penningmeester Rotaract Leiden)

Ook dit jaar was het mogeli jk de vrouwen en kinderen een fi jne kerst te bieden. Zij
konden genieten van een heerl i jk kerstdiner. Daarnaast kregen 50 gezinnen een
mooie kerstbon voor kruidenierswaren. De kerstbon was zowel voor vrouwen in de
opvang als voor de ambulante vrouwen.



Financieel jaarverslag

In het jaar 201 6 is voortgegaan op de in 201 4 ingeslagen koers. Voor al le
activiteiten konden sponsoren worden gevonden. Vooral serviceclubs droegen
ruimhartig bi j , zodat belangri jke projecten konden worden uitgevoerd.
In vergeli jking met voorgaande jaren is een verdere sti jging van het rendement
gerealiseerd: bi jna al les wat binnen kwam is ook ten goede gekomen aan de
doelgroep waar het om begonnen is.

De resultatenrekening geeft het volgende beeld:

Beginsaldo 1 5.957,71

Inkomsten
particul ieren 295,00
organisaties 1 5.000,00

________
totaal: 1 5.295,00

Uitgaven
projecten 1 2.976,40
administratie 72,36
bestuur 43,35
bank 247,21

________
totaal: 1 3.339,32

__________

Eindsaldo 1 7.91 3,39



Het verschil tussen het eindsaldo en beginsaldo valt vooral te verklaren uit het feit
dat de nota voor de kosten van de participatie van een van de twee deelnemers uit
Juigalpa aan de Wereldvrouwenconferentie bij het sluiten van het boekjaar nog
niet was ontvangen van de Stichting Vriendschapsband Leiden-Juigalpa, die deze
kosten had voorgeschoten (de Vriendenbandstichting financierde zelf de kosten
van de andere deelneemster; de ontvangst en deelname aan het programma werd
door de beide stichtingen in samenwerking aangeboden).

In de balans deden zich ten opzichte van het voorgaande boekjaar geen
belangri jke wijzigingen voor. Het eigen vermogen is iets geslonken, maar dat is
geen reden tot zorg. Het in de balans opgenomen bedrag als kortlopende lening
geldt de kosten van het bezoek uit Nicaragua, waarvan hiervoor sprake was. De
reserveringen gelden met name een donatie voor de aanschaf van televisies op de
kamers en de derde van de cyclus weerbaarheidstraining die in 201 7 betaald moet
worden. Als er geen nieuwe sponsor voor wordt gevonden is dat de laatste
weerbaarheidstraining. Dat zou jammer zijn, omdat gebleken is dat die trainingen
bijzonder waardevol zi jn voor de vrouwen in de opvang en hun kinderen.

31 dec. 1 jan. 31 dec. 1 jan.
2016 2016

vaste activa 0 0 eigen vermogen 8.01 2 11 .958
vlottende activa bestemmingsreserves 7.504 4.000
vorderingen 0 0 langlopende leningen 0 0
liquide middelen 1 7.91 3 1 5.958 kortlopende leningen 2.497 0

______ ______ ______ ______

Totaal activa 1 7.91 3 1 5.958 Totaal passiva 1 7.91 3 1 5.958

Balans 201 6



In 201 4 was al te zien, dat de financiering van de activiteiten voor een groter
aandeel afkomstig was van maatschappeli jke organisaties. Dat paste ook bij de
nieuwe werkwijze, waarbij vooral bi j organisaties naar financiering voor een project
werd gezocht. Dat was in 201 6 nog meer het geval. Met steun van organisaties
kunnen ook grotere projecten worden aangepakt, en waarmee echt het verschil
wordt gemaakt. De bestemmingsreserves betreffen twee zulke projecten. De
Stichting vindt het echter ook heel belangri jk ook particul ieren als vrienden en
donateurs te hebben. Met hun bijdrage kan een projectbegroting waar extra’s bi j
komen sluitend worden gemaakt of kleinere, maar niet minder belangri jke
activiteiten worden opgezet waarin de gezinnen die in de opvang verbl i jven extra
aandacht kri jgen.

In 201 6 heeft het bestuur zich als uitdaging gesteld te bezien in hoeverre het
mogeli jk is om het netwerk uit te breiden en ook vrienden aan zich te binden die in
natura een bijdrage leveren voor het doel dat de Stichting zich stelt. Daar is
inderdaad een begin mee gemaakt, maar die bijdragen zijn uiteraard niet zichtbaar
in het financiële jaarverslag.

Muurschildering gemaakt door de Nicaraguaanse schilderes Soraya
Moncada Abel samen met kinderen van Rosa Manus en kinderen uit

de wijk (oktober 2016)
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