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De stichting is opgericht op 15 december 2008, 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, plaatsvervangend secretaris
Ans Rodenburg: lid
Yvonne Strijbos: lid
Eric Bette: lid, tevens boekhouder
Het bestuur vergadert elke 4 tot 6 weken aan de hand van een agenda.
Van iedere vergadering maakt de secretaris een besluitenlijst. Ook wordt er maandelijks een
financieel overzicht gemaakt. Marianne de Bruin houdt de onlangs vernieuwde website
(www.stichtinglocalcare.nl) actueel. Op de site is ook een, door Dineke Meijers in het Engels
vertaalde, homepage te vinden.
Voor de projecten van Stichting Local Care was het jaar 2014 zeer succesvol.
Voortgang van de projecten:
In Rivne, in het westen van Oekraïne, is 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, vers
fruit, lectuur en andere noodzakelijkheden worden voorzien. Diverse giften uit Nederland
zorgden er onder andere voor dat de mannen van het psychiatrisch ziekenhuis kunnen
douchen. De verbouwing van de badkamer is klaar!
Dank zij financiële steun van o.a. de Klusgroep van de Emmausgemeente uit Bodegraven –
zij klussen in hun vrije tijd bij particulieren die hen daarvoor een bedrag betalen ‘voor het
goede doel’ - konden de bouwers van het inloophuis in Rivne ramen, deuren en een dak
realiseren.
Ook de zomerkampen, die door Viktor en zijn vrouw georganiseerd werden, waren een
succes. Een groot kamp voor de kinderen van het kindertehuis in Chudel en twee kleinere
kampen voor de weeskinderen van het TB-centrum in Horyn. De kinderen kregen driemaal
daags een gezonde maaltijd, veel fruit en natuurlijk af en toe een ijsje of een snoepje. Er was
geld voor sport- en spelmateriaal en de kinderen kregen zelfs nieuwe schoenen. Naast sport
en spel is er veel met de kinderen gepraat. In groepjes maar ook vaak apart. Persoonlijke
aandacht hebben deze kinderen hard nodig. De gespannen situatie in Oekraïne maakte dat
juist deze gesprekken voor de kinderen erg belangrijk en nodig waren.
Tanya Schröter’s signalerende taak van de vorderingen van de projecten in Kherson (in het
oosten van Oekraïne) bleef ook het afgelopen jaar noodzakelijk, zeker gezien de politieke
ontwikkelingen in dit door een burgeroorlog verscheurde land. Deze burgeroorlog brengt een
heel nieuw probleem met zich mee: dat van vluchtelingen. Dankzij steun van Local Care kon
Tanya een beetje vrolijkheid in het leven van deze mensen brengen o.a. door het
organiseren van een kindermiddag. Ook praktische zaken, zoals kleding, toiletspullen en
voedsel waren voor veel van deze mensen hard nodig!
Op de vrouwenafdeling in het Lucasziekenhuis in Kherson is Pastor Anastasyi nog steeds
actief met zijn werk voor zwangeren.

Hij staat hen met raad en daad terzijde in hun soms zware leven en als ze voor langere tijd in
het ziekenhuis moeten blijven om hun zwangerschap tot een goed einde te brengen.
Financiële steun voor dit werk was en is nog steeds noodzakelijk.
De Pakistaanse christelijke hulporganisatie PMS, verricht fantastisch werk, vaak onder zeer
moeilijke omstandigheden. Het koeienproject heeft sinds de start van het project in 2012
meer dan 25 koeien (de inmiddels geboren kalfjes nog niet meegerekend) opgeleverd. We
gaan door met deze actie en steunen ook de boerderij, die PMS heeft opgezet.
Afgelopen jaar kreeg het bestuur van Local Care een nieuwe, dringende oproepvan PMS: de
Moeder en Kind Kliniek (Mother&Child Health Care Centre) in Ghanool, Noord-West
Pakistan, verkeerde in acute geldnood en werd in haar bestaan bedreigd.
Het kliniek in de bergen van Noord West Pakistan is een belangrijke medische post voor het
geven van voorlichting en begeleiden van zwangere vrouwen, het leiding geven aan
bevallingen en de eerste zorg voor pasgeborenen. Daarnaast worden er vanuit deze
hulppost allerlei noodzakelijke medische handelingen verricht zoals de eerste hulp bij
ongelukken, het geven van medicijnen, begeleiding van diabetici etc. Zo nodig worden ook
zieken thuis bezocht, ook al geeft dat soms veel problemen, met name in de winter. In het
centrum zijn een arts, een verloskundige, een verpleegkundige en diverse assistenten
werkzaam. Omdat het een afgelegen gebied betreft, blijft het personeel in wisseldienst bij de
post overnachten en wordt daar natuurlijk ook gegeten. Daarom is er ook een kok in dienst
en zijn er enkele schoonmakers die hier een baan hebben gevonden.
Local Care vindt dat dit werk moet doorgaan en heeft hulp aangeboden.
Hoe is dit allemaal mogelijk gemaakt:
Dankzij de bijdragen van donateurs, particuliere giften, allerlei instanties, diverse
kerkgemeenschappen, de Emmaüs Rommelmarkt (die het afgelopen jaar al een derde
‘Rommelmarktkoe’ opleverde) konden we dit belangrijke werk voortzetten.
Ook kon de kliniek blijven doorgaan met haar werk. Een speciale vermelding verdient de
kunstenares Marina Maaskant, die een expositie van haar schilderijen in de Zwammerdamse
Dorpskerk hield. De opbrengst is geheel ten goede gekomen aan het Mother & Child Health
Care Centre.
Bijzondere activiteiten:
In september werd door bestuurslid Dirk Jan Warnaar, samen met Vocal groep Chantdante
en enkele musici een ‘Candlelight concert’ in de St.Jan in Gouda gegeven. De opbrengst
was geheel voor het werk van Local Care.
In december gaf de bekende groep “Orpheus’ uit de Oekraïne, samen met projectkoor
Anthem een Local Care kerstconcert. Ook van dit concert was – na aftrek van kosten- de
opbrengst voor Local Care.
Ook de opbrengst van de Sinterklaascentrale in Bodegraven was dit jaar bestemd voor Local
Care. Het geld is bestemd voor warme winter- en onderkleding én speelgoed voor de
kinderen in twee kindertehuizen en TB-Centrum in Oekraïne. De bezoeken van de Sint
leverden een prachtig bedrag op!
Graag willen we vermelden dat Local Care ook het afgelopen jaar een paar maal verrast is
met zakken vol prachtig gebreide truien, sjaals, mutsen en wanten. Vaak zit er ook een
mooie gekleurde gebreide deken bij. Menig Oekraïens kind loopt er zo warmer bij in de
koude winter! De ‘breiclubs’ van vaak al hoog bejaarde dames dragen zo hun steentje bij!
Dit alles zorgt ervoor, dat Stichting Local Care in staat geweest aan zijn doelstelling te
voldoen: hulp geven aan (kleine) lokale projecten.
Greet Meijers
Secretaris Stichting Local Care

