
 

Jaaroverzicht 2020 

 

Zoals voor velen is het ook voor ons een jaar met veel uitdagingen geweest. Veel geplande 

activiteiten moesten geannuleerd worden i.v.m. het coronavirus. Zoals: 

 De studenten van de Universiteit Breda, die elk jaar helpen met verschillende projecten, 

konden niet komen.  

 De jaarlijkse uitstap van de kinderen uit Boekarest werd afgelast.  

 Door gebrek aan werk, hadden vele Roma’s geen inkomen. Deze mensen zijn meestal 

dagloners en hebben hierdoor geen recht op een uitkering.  

 Het jeugdcentrum moest sluiten. Ook geen huiswerk begeleiding meer. 

 
De scholen werden tijdens de eerste coronagolf in april gesloten. Eind mei gingen ze weer open. 
Kinderen vanaf 5 jaar moesten een mondkapje dragen en hun eigen schoolspullen meebrengen.  
Helaas werden de scholen na 2 weken weer gesloten en kregen ze, voor zover mogelijk, online les. 
De meeste kinderen hebben geen tablets of computers . Dus, geen les en  worden ze als afwezig 
genoteerd. Internet is een ramp, heel zwak en valt geregeld uit. Het gevolg is een grote 
leerachterstand. Ouders kunnen hun kinderen hierin niet helpen aangezien ze vaak zelf analfabeet 
zijn. Soms zijn er vrijwilligers die de leerlingen lespakketten brengen en ze daarna ingevuld weer 
terugbrengen bij de leerkrachten. 
Volgens de laatste berichten gaan de scholen begin maart 2021 weer open. 
 
Gelukkig waren er ook dingen die we wel konden realiseren. 
We hebben de kinderen voor het schooljaar voorzien van 
schoolpakketten. Waar ze erg blij mee waren.  
Ook hebben we voedselpakketten en kerstpakketten uitgedeeld. 
En mensen kunnen helpen met bedden, medische artikelen en kleding.  

 
 
 
 
 
 

 
Tot slot. Het wielerevenement, de Top Cauberg Challenge, dat elk jaar georganiseerd wordt voor het 
goede doel kon helaas niet doorgaan. Dit is een groot gat in het budget. Gelukkig waren er twee 
grote giften waardoor we de kosten konden betalen. Waarvoor onze dank.  
 
Zonder al uw steun was dit niet mogelijk.  
Samen kunnen we de mensen helpen om deze moeilijke tijd door te komen.  
Namens de alle mensen en de stichting hartelijk dank voor uw ondersteuning deze is hard nodig. 
Alleen kunnen we het niet.  
 

- We zijn ANBI gecertificeerd 
- Wilt u ons ondersteunen : Stichting Hulp door Genade  IBAN: NL 28 ABNA0515679410 

 
Het bestuur Stichting Hulp door Genade 
info@stichtinghulpdoorgenade.nl 

  



 
 
 


