Jaarverslag 2016 van Stichting Local Care
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 door
de boekhouder een financieel overzicht gemaakt. Marianne de Bruin houdt de website
actueel. Op de site is ook een, door Dineke Meijers in het Engels vertaalde, homepage te
vinden.
De Stichting voldoet aan alle voorgeschreven ANBI eisen, zoals een jaarverslag, jaarlijks
financieel overzicht en een rooster van afreden van het bestuur.
Het voorbije jaar 2016 was voor Stichting Local Care en voor de contactpersonen in de
landen die gesteund worden, weer een veelbewogen jaar.
Oekraïne:
Veel respons kreeg de Stichting op de oproep om Sofia en haar familie in Rivne, Oekraïne,
te steunen.
In september 2015 maakten wij kennis met de ouders van kleine Sofia, net geboren, maar
helaas lijdend aan een zeer zeldzame huidziekte. Met de steun van Stichting Local Care
konden er meteen medicijnen gekocht worden om te proberen haar een zo groot mogelijke
kans te geven. Inmiddels wordt Sofia door haar ouders en grootouders liefdevol verzorgd,
met de onontbeerlijke support via Stichting Local Care. Zo’n kleine honderd donateurs
zorgen ervoor dat haar dure behandeling maandelijks bekostigd wordt. Sofia is inmiddels
ruim één jaar: een kleine maar pittige jongedame, die het gelukkig goed maakt.
In Rivne wordt door Pastor Viktor en zijn vrouw Natasha hard gewerkt om het leven van veel
mensen in Oekraïne wat draaglijker te maken. De Ark: de kerk, cq opvanghuis voor dak en
thuislozen nadert zijn voltooiing. Met behulp van donateurs van Stichting Local Care werd
veel gerealiseerd.
Hoewel de Ark als opvanghuis al gedeeltelijk in gebruik was, kon er in juni nu ook de eerste
kerkelijke viering plaatsvinden. Met enthousiasme werd het nieuwe orgel bespeeld dat Viktor
en Natasha in Zwammerdam hadden opgehaald. Eindelijk konden ze het waardig in gebruik
nemen.
Ook de ‘mannen van Ostrig’ hebben maandelijks (en soms vaker) steun ontvangen van
Stichting Local Care. Het wel en wee van dit Mental Hospital ligt ons en onze donateurs na
aan het hart. Via Pastor Viktor wordt een noodzakelijke aanvulling op hun voeding gegeven,
in de vorm van fruit. Ook lectuur en puzzels worden met blijdschap ontvangen!
Aan de leefomgeving van deze psychiatrische patiënten kan nog veel verbeterd worden…
langzaam maar zeker worden verbeteringen doorgevoerd: een nieuwe doucheruimte,
gordijnen, dekens, bedden en matrassen.

Het Kinderziekenhuis in Rivne kon het afgelopen jaar gebruik maken van de gedoneerde
bloeddrukmeters, infuuspompen en dekens. Het afgelopen jaar zijn er diverse acties
geweest om een echoapparaat voor de verloskundige afdeling van het Kinderziekenhuis te
kunnen kopen. We zijn dankbaar en blij dat we eind december tot de koop van een
gloednieuw echoapparaat konden overgaan. In februari 2017 zal het vervoer plaatsvinden.
De kinderen van de kindertehuizen van Chudel, Oekraïne, werden ook dit jaar weer verrast
met een kadootje rond de kerstdagen. Ook hier mochten deze kinderen Licht ervaren in hun
bestaan.
Hoewel Tanya Schröter nog steeds actief is voor Stichting Local Care in Kherson (in het
oosten van Oekraïne), was haar inzet door persoonlijke omstandigheden minder het
afgelopen jaar. We zijn blij dat ze haar werkzaamheden (o.a. voor vluchtelingen in de regio)
weer langzaam hoopt op te pakken.
Op de vrouwenafdeling in het Lucasziekenhuis in Kherson is Pastor Anastasyi nog steeds
actief met zijn werk voor zwangeren. Ook zijn werk werd het afgelopen jaar gesteund.
Pakistan:
Stichting Local Care werkt al enkele jaren samen met de Pakistaanse christelijke
hulporganisatie PMS.
Onverminderd hoog is de nood in Pakistan. Voor de talloze ontheemden, na de
aardbevingen in Afghanistan en Pakistan, is de hulp langzaam op gang gekomen.
Vanwege de moeilijke bereikbaarheid van het gebied, de slechte wegen en weggeslagen
bruggen in deze bergachtige streek, konden hulpverleners pas na dagen, soms weken, de
getroffenen bereiken met hulpgoederen. In Shangla werden, mede namens Local Care, rijst,
meel en bonen uitgedeeld en tevens de hoognodige warme kleding en dekens. Alles werd
keurig geregistreerd door de mensen van PMS die deze transporten verzorgden.
Bij de namen van "grote" hulpverleners zoals EO Metterdaad en Tearfund, staat nu ook het
logo van Local Care.
In de klinieken van PMS - in de afgelegen bergen in Noord-West-Pakistan- wordt aan de
bevolking de zo noodzakelijke hulp gegeven. Niet alleen is er gespecialiseerde moeder- en
kind zorg maar er zijn ook veel mensen die om hulp vragen na het natuurgeweld zoals na de
aardbevingen in het gebied.
Stichting Local Care ondersteunt deze klinieken in Jabori en Pattan.
Overige projecten:
Stichting Local Care ondersteunt- dankzij haar donateurs- ook de opleidingen van diverse
jonge mensen. Zoals voor de zusjes Selma en Elma in Mostar (Bosnië en Herzegovina)voor
een opleiding als radioloog en verpleegkundige en voor Roman uit Kherson voor zijn
muziekstudie.
Ook in het afgelopen jaar werkten de bestuursleden van Stichting Local Care mee aan
diverse rommelmarkten. Er werd ook concerten gegeven door Chantdante en het projectkoor
Anthem waarbij de opbrengst (of een deel daarvan) voor Stichting Local Care was.
Dankzij de medewerking van deze koren, maar bovenal door de onmisbare steun en
vertrouwen van onze donateurs heeft onze Stichting ook het afgelopen jaar veel kunnen
betekenen voor onze medemensen, die zo hard onze steun kunnen gebruiken.
Greet Meijers
Secretaris Stichting Local Care

