Jaarverslag 2012 Stichting Local Care
De stichting is officieel sinds 15 december 2008. De stichting is ingeschreven bij de KvK
onder nr: 27331476 en ANBI goedgekeurd.
Het bestuur bestaat uit:
Gert Jan Meijers: voorzitter
Marianne de Bruin: penningmeester
Greet Meijers: secretaris
Dirk Jan Warnaar: lid
Gert-Jan Rodenburg: lid, plv.secretaris
Ans Rodenburg: lid
Eric Bette: lid, tevens boekhouder
Het bestuur vergadert om de 4 tot 6 weken, op een gezamenlijk afgesproken vergaderdatum.
Van iedere vergadering wordt door de secretaris een besluitenlijst naar aanleiding van de
agenda gemaakt.
De door Marianne de Bruin geschreven inhoud en de daarbij bijgeplaatste foto’s worden door
Maaike Zaal van Gekopwebdesign op de door haar ontworpen website gezet. Op de site nu
ook een, door Dineke Meijers in het Engels vertaalde, homepage. Verder Nieuws, Informatie,
Geschiedenis, Foto’s, Links en Contactinformatie. De site is in de loop van het jaar veelvuldig
bezocht. Deze website is te vinden onder www.stichtinglocalcare.nl.
De stichting heeft op dit moment ongeveer 60 donateurs. Er zijn ook veel mensen, die
incidenteel een gift storten. Het financiële overzicht wordt iedere maand gemaakt door
bestuurslid Eric Bette.
2012
Het afgelopen jaar was een goed jaar voor de projecten van Stichting Local Care.
De start van het Koeienproject in Pakistan was zeer succesvol en met allerlei acties kon er
gelukkig veel hulp gegeven worden.
Helaas was 2012 ook een verdrietig jaar. In mei van dit jaar moesten wij – onverwachts afscheid nemen van ‘onze man in Kherson’: Hans Schröter. Hij overleed op 67 jarige leeftijd.
Als goede vriend van Dirk Jan Warnaar en Marianne de Bruin, de initiatiefnemers van onze
stichting, was hij de grondlegger van het werk van Local Care in Kherson. Hij coördineerde –
samen met zijn vrouw Tanya- de projecten voor het Pioniershuis, de Dovenschool, het
Jeugdorkest en veel andere projecten in Kherson en omgeving. Hij wordt herinnerd als een
vriendelijke man, met een groot hart en mededogen voor mensen in nood.
We zijn blij en dankbaar met het feit dat Hans’ werk voor Stichting Local Care voortgezet
wordt door zijn vrouw Tanya.
In Rivne, in het westen van Oekraïne, is Pastor Viktor Zaychuk zeer actief. Stichting Local
Care steunt hem bij zijn activiteiten. Samen met zijn vrouw Natasha geeft hij – met behulp
van geld van donateurs van Local Care- hulp aan de mannenafdeling van het psychiatrisch
ziekenhuis, het Tuberculoseziekenhuis, het Doveninstituut en de kindertehuizen in zijn
omgeving. Zo vaak hij kan bezoekt hij deze instellingen en geeft o.a. vitaminepillen, fruit,
lectuur en knutselspullen die het leven in deze instellingen wat beter en vrolijker maakt. Ook
is de geestelijke bijstand die hij geeft van grote waarde voor deze mensen, maar ook voor de
mensen die voor hen zorgen. Het belangrijke werk dat hij doet moet ook het komende jaar
doorgaan!
In 2012 zijn er 10 kinderen aan hun ogen geopereerd met behulp van financiële
ondersteuning door Local Care. Een groot bedrag is hier voor nodig: per operatie tussen de
850 en 1050 euro. Gelukkig werd dit project ondersteund met geld van het Appelboomproject

en de diaconie van de Emmausgemeente uit Bodegraven. Deze oogoperaties maken voor
de geopereerde kinderen een wereld van verschil met de tijd vóór de operatie: hun hele
leven verandert hierdoor! Dit werd ons afgelopen jaar in verschillende ‘bedankbrieven’ van
gelukkige ouders en onderwijzend personeel wel duidelijk.
Tijdens het bezoek van Dirk Jan en Marianne aan Pakistan in november 2011 zagen zij dat
heel veel Pakistaanse families op het platteland hun huis, land en vee kwijtgeraakt waren
door de overstromingen en aardverschuivingen van 2010 en 2011. De Pakistaanse
christelijke hulporganisatie PMS heeft daar fantastisch werk verricht door voor ruim honderd
families een stenen huisje te bouwen zodat er geen angst meer hoeft te zijn voor het
opnieuw wegspoelen van hun huis. Maar er moet ook gegeten worden en daarom besloot
Local Care om PMS voor te stellen om met koeienprojecten te gaan beginnen. PMS heeft
dat idee uitgewerkt voor de situatie op twee plaatsen in Sanghar en Charsadda. Zij hebben
voor een structurele oplossing gekozen om hele dorpen in een drie -jarenplan van koeien te
gaan voorzien. Daar is natuurlijk geld voor nodig en Local Care heeft besloten daar de
schouders onder te gaan zetten. Het Koeienproject is in mei 2012 gestart.
Het koeienproject (loei-goed) heeft in het eerste jaar al 10 koeien ‘opgeleverd’!. Een
welkome kans op een betere toekomst voor de families in Pakistan.
De opbrengst van de collecte van het kerstconcert van projectkoor ‘Anthem’ leverde in
december ruim 1300 euro op. Genoeg voor weer een koe, dus weer een gelukkige familie.
We gaan enthousiast verder met dit project en ook het komend jaar zal de opbrengst van de
Rommelmarkt op 15 juni in Bodegraven voor dit project bestemd zijn.
In 2012 werd de 5e gereviseerde audiometer afgeleverd, nu in een ziekenhuis in Kherson. Dit
apparaat is een grote aanwinst voor de vroegtijdige opsporing van doofheid bij kinderen en
voor de juiste hulp aan volwassen dove- en slechthorende mensen in Oekraïne.
Weer werd deze audiometer aan onze stichting geschonken door Veenhuis Medical Audio in
Gouda, door bemiddeling van onze plaatsgenoot Hans Slappendel.
Ook konden wij dit jaar, dankzij giften weer jonge mensen een kans geven op een betere
toekomst door bij te dragen aan hun onderwijs of opleiding. Elmir Fejzic uit BosniëHerzegovina, Oksana Forush uit Kherson, Roman en Nikolai uit Kherson met hun
muziekstudie,b.v. En de kinderen van twee kindertehuizen in Chudel bij Rivne, konden door
de ondersteuning van Stichting Local Care naar een zomerkamp, waardoor zij even uit de
sfeer en het regime in de kindertehuizen konden komen en vrij en vrolijk van de natuur en de
zon konden genieten.
Ook de aanschaf van nieuwe schoolboeken voor een aantal kinderen maakte dat zij weer
mee konden doen in de klas. Voor hen een wereld van verschil!.
Stichting Local Care is- dankzij de donateurs en vele giftengevers- het afgelopen jaar 2012
weer in staat geweest aan hun doelstelling te voldoen: hulp geven aan (kleine) locale
projecten.
Greet Meijers
Secretaris Stichting Local Care

