Jaarverslag 2013 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
Yvonne Strijbos: 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
staat 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.
Momenteel wordt de website uitgebreid met de benodigde pagina’s en informatie n.a.v. de
nieuwe ANBI regels.
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.
2013
Ook dit afgelopen jaar was een succesvol jaar voor de projecten van Stichting Local Care.
Het jaar werd afgesloten met een eerste lustrum: op 15 december bestond Stichting Local
Care 5 jaar! Het komend jaar 2014 wordt er nog bij diverse initiatieven aandacht gevraagd
voor deze mijlpaal.
In mei werd door een deel van het bestuur een werkbezoek afgelegd naar Oekraïne, met als
doel nader kennis te maken met Pastor Viktor en met hem diverse projecten die gesteund
worden door Local Care te bezoeken. Een indrukwekkende reis, met veel - soms
verrassende - ontmoetingen. Bij diverse projecten zijn al veel goede resultaten bereikt, bij
andere is de nood nog hoog. Vol verhalen en ideeën kwamen de bestuursleden terug. Eén
van de resultaten was dat er meteen hulp geboden werd aan het Mental Hospital in Ostroh.
Dankzij een gift van de Taakgroep Kerk in Actie WereldWijd van de Protestantse Emmaüs
Gemeente te Bodegraven kon er vlak na het bezoek een begin worden gemaakt met het
opknappen van de badkamer. De verbouwing breidt zich momenteel nog uit naar het
opknappen van de gangen en slaapkamers van de patiënten.
In oktober 2013 is het grootste deel van het bestuur op pad gegaan en hebben ze een reis
ondernomen, met als doel goederen (beddengoed en kleding) op een zo goedkoop
mogelijke manier naar Oekraïne te krijgen. Met kilo’s aan kleding, lakens, dekens en
speelgoed in 2 aanhangers werd het reisdoel: de grens van Polen en Oekraïne- in enkele
dagen bereikt. Met veel voldoening konden we de goederen aan Pastor Viktor, zijn vrouw
Natasha en zijn vriend Sladovik overdragen. De goederen waren vooral bestemd voor het

Mental Hospital en voor de kinderen van het TB-centrum. Zo konden zij in ieder geval ‘warm’
de winter tegemoet zien!
De reizen, die door het bestuur zijn ondernomen, worden – behalve de kosten voor benzine
en huur aanhangwagens- geheel uit ‘eigen zak’ betaald. Er is geen geld van de stichting voor
gebruikt.
In Rivne, in het westen van Oekraïne, blijft Pastor Viktor Zaychuk nog steeds zeer actief.
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. Zijn
tomeloze inzet zorgt ervoor dat deze instellingen van hoognodige medicijnen, inboedel,
lectuur en andere noodzakelijkheden worden voorzien.
In Kherson is het werk dat door de in 2012 overleden Hans Schröter zo gedreven werd
gedaan, grotendeels overgenomen door zijn vrouw, Tanya. Haar signalerende taak is ons op
de hoogte te houden van de vorderingen van de projecten in Kherson. Bij het meibezoek van
onze bestuurleden aan Kherson bleek hoeveel er in de afgelopen jaren bereikt is! Het
Pioniershuis, het jeugdorkest en het Doveninstituut draaien op dit moment door de
ontvangen steun goed. Dank zij de bemiddeling van Tanya kon dit jaar met het geld van de
donateurs van Local Care nieuwe bedden en matrassen voor het Kindercentrum Nadiya
aangeschaft worden.
Ook in 2013 zijn er 7 kinderen aan hun ogen geopereerd met behulp van financiële
ondersteuning door Local Care. Een groot bedrag is hier voor nodig: per operatie tussen de
675 en 850 euro. Dat een relatief kleine operatie een wereld van verschil maakt voor deze
kinderen bleek weer door de ontroerende bedankbrieven die wij uit Moldavië ontvingen!
Er is nog steeds een goed contact met de Pakistaanse christelijke hulporganisatie PMS, die
fantastisch werk verricht in Pakistan. Zij hebben voor een structurele oplossing gekozen om
hele dorpen in een drie -jarenplan van koeien te gaan voorzien. Local Care werkt met hen
samen om dit doel te bereiken. Het koeienproject (loei-goed) heeft in 2012 en 2013 een
totaal van 24 koeien opgeleverd. Wat een geweldig succes! Bij de start van het project was
de hoop en verwachting dat we binnen twee jaar 20 koeien konden betalen. Dat doel is dus
nu al bereikt. En dan hebben we de kalveren nog niet meegerekend…
We gaan nog door met deze actie en hopen zelfs een bijdrage te kunnen leveren aan een
heuse boerderij, die de PMS van plan is op te zetten. Zonder de bijdrage van allerlei
instanties, diverse kerkgemeenschappen, de Emmaüs Rommelmarkt en onze donateurs
hadden we dit resultaat niet kunnen halen!
Een uitgebreid verslag van PMS over de voorgang van het project is te lezen op de website.
Een unieke DVD voor het werk van Local Care.
Op vrijdagavond 21 juni werd tijdens de Goudse Kerkennacht de DVD " Glory in Glass"
gepresenteerd in de St. Janskerk in Gouda. Deze DVD met Opwekkingsliederen, gespeeld
door Nienke Zaal - panfluit, Dirk Jan Warnaar - orgel, en Mirjam Vos - viool, laat de prachtige
glas-in-loodramen van de St. Jan tot in detail en in alle glorie zien. Een uniek samenspel van
beelden en muziek, bijeengebracht op een DVD die verkocht wordt ten bate van het werk
van Local Care.
De DVD kost € 10,00 excl. verzendkosten. De DVD is verkrijgbaar via de website en via de
bestuursleden van Local Care.
Dankzij de donateurs en vele giftengevers is Stichting Local Care - nu al 5 jaar lang- in staat
geweest aan hun doelstelling te voldoen: hulp geven aan (kleine) locale projecten.
Greet Meijers
Secretaris Stichting Local Care

