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VOORWOORD
Een heerlijk voorjaarszonnetje schijnt in ons kantoor bij het schrijven van het
jaarverslag 2021. Eindelijk zijn ook de coronamaatregelen opgeheven en het lijkt er
op dat we als vrienden van Vrouwenopvang Rosa Manus weer op stap kunnen om
voorlichting te geven, sponsoravonden te bezoeken en allerlei andere contacten op
te halen. Ondanks al die beperkingen hebben wij in 2021 weer heel veel financiële
en immateriële support gehad van veel vrienden.
Het bestuur van de Vrienden van Rosa Manus heeft groot respect voor de flexibiliteit
van de medewerkers van Vrouwenopvang Rosa Manus die in het afgelopen jaar met
veel beperkingen voor de vrouwen iedere keer creatieve oplossingen hadden om het
verblijf voor vrouwen en kinderen prettiger te maken.
Wij zijn blij dat we als Vrienden van Rosa Manus die activiteiten mogelijk kunnen
maken door de financiële bijdragen die we binnen hebben gekregen. Extra gelden
die nodig blijven voor deze doelgroep.
In dit jaarverslag wil Stichting Vrienden van Rosa Manus zich verantwoorden voor de
gelden, die zijn besteed aan Vrouwenopvang Rosa Manus.
Alle sponsoren, donateurs, vrijwilligers voor geld en activiteiten voor Vrouwenopvang
Rosa Manus: heel erg bedankt! Door uw inspanningen is er weer veel mogelijk
gemaakt aan investeringen en activiteiten die met reguliere middelen niet mogelijk
zijn.
Daarom blijven we ons inzetten om extra gelden binnen te halen in de toekomst.
Namens het bestuur van Stichting Vrienden van Rosa Manus,
Marion van Dongen, voorzitter
Marlies Haazebroek, secretaris
Jos Hemelaar, penningmeester
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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 stellen van gelden aan Stichting Vrouwenopvang Rosa Manus te
Leiden.

Het bestuur
Het gehele jaar 2021 werd het bestuur van Stichting Vrienden van Rosa Manus
gevormd door drie leden, te weten:
Marion van Dongen, voorzitter
Marlies Haazebroek, secretaris
Jos Hemelaar, penningmeester
Zij kunnen door hun brede netwerk in de Leidse samenleving en samen met alle
vrienden veel betrokkenheid creëren voor Vrouwenopvang Rosa Manus.

Vergaderfrequentie
Het bestuur van Stichting Vrienden van Rosa Manus is in het jaar 2021 vier keer bij
elkaar gekomen in de vaste samenstelling, te weten de drie bestuursleden en een
vertegenwoordiging van Vrouwenopvang Rosa Manus, te weten Ernie van Dooren
(interim directeur-bestuurder) tot 1 juli 2021, Paula van den Boom (directeurbestuurder) vanaf 1 juli 2021 en Margret Hoogland (ondersteuning bestuur).
In het begin van 2021 is de functie van directeur-bestuurder vrijgekomen door het
vertrek van Marion Suijker. Na een tijdelijke interim directeur-bestuurder zijn we
vanaf de zomer weer doorgegaan met een nieuwe directeur-bestuurder, Paula van
den Boom. De corona beperkende maatregelen belemmerden een goede eerste
kennismaking maar desondanks zijn er binnen die beperkingen diverse gezamenlijke
activiteiten geweest.
Door deze samenwerking is de bestemming van de binnengehaalde gelden direct te
koppelen aan de wensenlijst van Vrouwenopvang Rosa Manus.
Kernonderwerpen voor de vergaderingen zijn geweest:
bespreken wensenlijst, aanvragen van subsidies,
bijwonen van sponsoractiviteiten en ontwikkelen
van beleid.
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UITGEVOERDE ACTIVITEITEN
Het legaat
Ook voor 2021 mochten wij een donatiewens doen bij een Stichting. Dit geld komt
van een legaat uit een erfenis.
De Stichting heeft elk jaar geld beschikbaar voor een vrouw kind project. Door de
beperkende mogelijkheden in 2021 door corona konden de geplande
weerbaarheidstrainingen beperkt doorgaan. In september zijn de weerbaarheidstrainingen door Budocentrum Junansei weer opgestart. Uiteindelijk hebben vier
vrouwen de training succesvol afgerond waarbij zij een diploma hebben ontvangen.
Op de woensdagmiddag is een groep gestart met kinderen in de leeftijd van vier tot
zeven jaar. De tweede groep bestond uit kinderen in de leeftijd van acht tot veertien
jaar. Beide groepen zijn gestart met totaal achttien kinderen. De kinderen hebben
tijdens de laatste bijeenkomst een diploma en medaille ontvangen.

Rabo ClubSupport
Ook dit jaar had Rabo ClubSupport alle groeperingen in de Leidse regio de
mogelijkheid gegeven hun wensen in te dienen. Stichting Vrienden van Rosa Manus
heeft ook weer een wens ingediend namens de Vrouwenopvang voor de aanschaf
van spullen voor de kinderopvang en de kindhulpverlening. Door
de beperkende situatie in de lockdown was er geen feestelijke
bijeenkomst maar konden wij via een digitale presentatie met
een filmpje van Rosa Manus de toekenning zien.
We zijn blij dat we wederom door de leden en het Rabobank
Wensenfonds zijn geselecteerd en een mooi bedrag hebben
gekregen.

Corona-activiteiten
Dat corona en de lockdowns ook van invloed zijn geweest op de leefsituatie van
bewoners van Rosa Manus is niet verwonderlijk. Het team heeft op velerlei wijze
geprobeerd de situatie te verlichten door de Vrienden Van o.a. te vragen de
ontspanningsruimte op te knappen tot een sportruimte voor de vrouwen. Eind 2020 is
gestart met het geven van sportlessen aan de vrouwen en zij waren daar zo
enthousiast over dat Vrienden Van besloten heeft deze sportlessen in 2021 te
bekostigen omdat deze extra uren niet kunnen worden gefinancierd uit de subsidie
van de gemeente Leiden. Ook is in december 2020 al voor de benodigde
sportmaterialen bij Fonds 1818 geld aangevraagd en gekregen.
De sportlessen worden gegeven door één van de medewerkers die de daarvoor
gewenste bevoegdheden heeft. We hebben gemerkt dat het sporten voor de
vrouwen veel oplevert. Denk hierbij aan afleiding, vanuit je hoofd in je lichaam
komen. Verder helpt het sporten bij het creëren van een dagritme en bij het behalen
van doelen voor de vrouwen op het gebied van een gezonde leefstijl. Maar ook bij
het vergroten van hun zelfbeeld ofwel hun zelfvertrouwen.

Opening ontspanningsruimte
In ons vorige jaarverslag gaven we aan dat op de valreep van 2020 de Vrienden Van
blij verrast werden met een mooi bericht van DICA (Dutch Institute for Clinical
Auditing) die hun goede doelenactie aan Vrouwenopvang Rosa Manus wilden
besteden.
In 2021 is door deze bijdrage van DICA de oude ontspanningsruimte omgetoverd tot
een prachtige sportruimte waar sportlessen maar ook andere trainingen aan vrouwen
en kinderen worden gegeven.
Op 20 september is de ontspanningsruimte feestelijk maar vooral ook op sportieve
wijze geopend in aanwezigheid van DICA, Vrienden van Rosa Manus, cliënten en
medewerkers van Vrouwenopvang Rosa Manus.

Rooie Vrouwen Leiden van de PvdA
Op 8 maart, Internationale Vrouwendag,
brachten De Rooie Vrouwen Leiden
bloemen voor de cliënten. Een spontane
actie om de vrouwen die onderdak hebben
bij Rosa Manus een hart onder de riem te
steken.
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Leids Els Borst Netwerk
Het Leids Els Borst Netwerk is op 8 maart een crowdfunding gestart voor Rosa
Manus. Dit heeft een fantastisch bedrag opgeleverd en op 15 april overhandigde
Jolijn Kouwenhoven de cheque aan Vrienden van Rosa Manus.
Rosa Manus is in 2021 met LUBEC een samenwerking gestart die gericht is op
traumabehandeling voor cliënten die bij Rosa Manus verblijven. Met het geld van het
Leids Els Borst Netwerk kon hiermee een start worden gemaakt.

Studievereniging Itiwana
Met een kledinginzamelactie en een cakesale heeft
studievereniging Itiwana (culturele antropologie) geld
opgehaald voor de vrouwen en kinderen van Rosa Manus.
Zij waren geïnteresseerd in het werk en zijn vrienden van
de toekomst.

Chalant ICT
Chalant-ICT heeft aan Rosa Manus
nieuwe computers geschonken: drie voor
de opvangklas en één voor de
huiswerkkamer. Belangrijk in deze tijd
waarin kinderen voor school vaak digitaal
opdrachten en huiswerk moeten maken.
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Goochelaar Matthias
Met een anonieme schenking van € 100,- kon Goochelaar Matthias in augustus een
voorstelling geven wat een welkome afwisseling was in het beperkte binnenleven van
de vrouwen en kinderen in Rosa Manus.

H.L. Druckerfonds
Dankzij een bijdrage van het H.L. Druckerfonds zijn de
kinderen in oktober naar een circusworkshop van circus
Miloco in Leiden geweest. Een erg leuke ervaring voor de
kinderen.

Vakantiepret
Na een heel positieve ervaring in 2020 met het organiseren van een vakantieweek
voor de vrouwen en kinderen in de opvang maar ook voor cliënten in de ambulante
begeleiding kon Rosa Manus in 2021 weer gebruik maken van dezelfde ideale
groepsaccommodatie als vorig jaar. Dankzij een bijdrage van Fonds 1818 en
Stichting Kinderpostzegels maar ook dankzij bijdragen van het legaat, individuele
bijdragen en de inzet van medewerkers en vrijwilligers. Het was weer een
fantastische week waarin mooie, gezellige en bijzondere activiteiten werden
georganiseerd zoals een kampvuur, ontbijtbuffet, binnen- en buitenspelletjes en een
bonte avond. Kortom even helemaal weg van alle problemen die men heeft. Een
zomerkamp willen wij als vast onderdeel blijven aanbieden de komende jaren maar
dat is wel afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de Vrienden van Rosa
Manus en de inzet van medewerkers.
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Stichting Centre for Human Drug Research
In december mocht de Vrienden van Rosa Manus een mooi bedrag ontvangen van
Stichting Centre for Human Drug Research.

Sint en Kerst
Het Jonge Vrouwen Gilde uit Den Haag zorgde namens Sinterklaas ook dit jaar
weer voor cadeautjes, lekkers en gedichtjes voor moeders en kinderen in de opvang.
Studenten van de Webster University hebben kerstcadeautjes voor de kinderen
gekocht. Op 22 december kwamen ze langs om de cadeautjes te overhandigen.

Ook kwamen medewerkers van de Kirkman Company langs met kerstcadeautjes
voor de vrouwen en de kinderen. Zij hadden een leuke actie bedacht: in de
kerstboom op hun kantoor hingen de verlanglijstjes van de kinderen in Rosa Manus
en medewerkers konden een verlanglijstje uit de boom halen en een cadeautje voor
dat kindje kopen. Ook voor de vrouwen was voor een presentje gezorgd.

In december zijn de cliënten in de opvang en de cliënten in de ambulante begeleiding
verwend door de Stichting Vrienden van Rosa Manus met een bon voor
kruidenierswaren.
Verder schonk Douglas weer beautyproducten voor de vrouwen.
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Rotary Santa Run Leiden
Als grote kerstverassing voor de Vrienden van Rosa Manus kwam de bijdrage van de
Santa Run van De Rotaryclub Leiden. De Santa Run kon helaas niet doorgaan
vanwege Corona maar de sponsoren wilden toch hun bijdragen betalen zodat de
organisatie deze alsnog aan een aantal goede doelen kon schenken. Rosa Manus
werd verrast met een enorm mooie bijdrage. Daarnaast waren er ook
bedrijfsponsoren die in natura wilden bijdragen zoals de overheerlijke madeleines
van Mamie Gourmand.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021
In het jaar 2021 wist Rosa Manus zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid
die de corona pandemie bracht. Trainingen konden tóch weer worden gegeven en de
sleur kon worden doorbroken met bijzondere activiteiten. Voor de vrouwen en
kinderen in de opvang was dat belangrijker dan tevoren; in een tijd dat iedereen
zoveel mogelijk ‘thuis’ moest blijven, valt een verblijf voor hen die ‘thuis’ hebben
moeten ontvluchten niet mee. Ook dit jaar hielpen vrienden van Rosa Manus met
bijdragen daarin verschil te maken. Van verschillende nieuwe particulieren werden
bedragen ontvangen, van het Els Borst netwerk, van het CHDR (een innovatief
medisch onderzoekscentrum dat zijn basis in het Leidse Bio Science Park heeft),
naast de al bekende organisaties die we onder onze vrienden mogen rekenen. De
Rotary Club Leiden maakte na een kennismaking tijdens het zomerkamp Rosa
Manus tot zijn goede doel tijdens de Santa Run, wat een mooi bedrag opleverde.
Niet onvermeld mag ten slotte blijven het feit dat we opnieuw een substantieel
bedrag ontvingen uit het legaat waarvan we sinds 2018 al vruchten mochten plukken.
Net als in voorgaande jaren is een prachtig rendement gerealiseerd: zo goed als
alles wat binnen kwam, is ook ten goede gekomen aan de doelgroep waar het om
begonnen is. De Stichting slaagde erin om de uitgaven voor bestuur en administratie
op nihil te houden.

De resultatenrekening geeft het volgende beeld:
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In de balans is de buffer, die nodig is om de uitgaven te kunnen doen vóórdat
toegezegde donaties binnen komen, in 2020 weer op peil gebracht. In 2019 was die
geslonken tot een te laag niveau. In 2021 hebben we die dankzij onze vrienden op
peil weten te houden.

De balans 2021 ziet er zodoende als volgt uit:

De Stichting is erg blij elke keer weer serviceclubs en andere maatschappelijke
organisaties aan haar zijde te vinden als vrienden die zich willen inzetten of de beurs
willen trekken. Daarnaast vindt zij het heel belangrijk ook particulieren als vrienden
en donateurs te hebben. Met hun bijdrage kan een projectbegroting waar extra’s bij
komen, sluitend worden gemaakt of kleinere, maar niet minder belangrijke activiteiten
worden opgezet waarin de gezinnen die in de opvang verblijven extra aandacht
krijgen.
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Contact
Opaalstraat 302
2332 TH LEIDEN
0715730870
vriendenvan@rosa-manus.nl
www.rosa-manus.nl
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