Jaarverslag 2017 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.
Mensen in de Oekraïne:
Er was weer veel steun voor:
Kleine Sofia, een pittige 2 jarige! Dankzij de “Club van 100” kunnen haar ouders en
grootouders voor haar blijven zorgen en kan haar dure behandeling voor de ernstige
huidziekte Harlekijn-Ichthyosis maandelijks bekostigd worden. Ook al blijft haar groei wat
achter, het blijft gelukkig goed gaan met haar.
In maart arriveerden pastor Viktor, zijn vrouw Natasha en Julia, die veel met hen
samenwerkt, vanuit Rivne, Oekraïne, voor een bliksembezoek in Zwammerdam. Doel was
het ophalen van het zwangerschapsecho-apparaat dat met steun van de
Zendingskringloopwinkel in Bodegraven en de Diaconie van de PKN-kerk in Zwammerdam
gekocht kon worden. Een prachtig, verrijdbaar apparaat voor het Baby- en Kinderziekenhuis
in Rivne-Oekraïne.
Dr. Serghei Sulimovskiy, de chef-arts van de afdeling Gynaecologie, stond 2 dagen na
aankomst van de apparatuur te stralen naast het bed van de eerste zwangere vrouw die
gebruik kon maken van het echo-apparaat.
In september konden er ook nog 100 bloeddrukmeters bezorgd worden in het ziekenhuis.
Een prachtige gift!
Pastor Viktor geeft sinds kort in de Ark (de plek waar hij naast en onder zijn kerkgebouw ook
een opvangplaats voor dak -en thuislozen én een kleding uitgifte plaats realiseert) onderdak
aan Nikolay die uit het oosten van Oekraïne naar Rivne is gevlucht vanwege de onveilige
situatie daar. Samen met Marc, eveneens gevlucht uit het oosten, zorgt hij voor de konijnen
die dankzij een sponsor van Local Care konden worden aangeschaft. Marc is 18 jaar, heeft
een lichte verstandelijke beperking maar leert nu het vak van stukadoor. Voor onderdak en
eten wordt door Pastor Viktor en de zijnen gezorgd. Nikolay en Marc hopen samen van het
Konijnenproject iets moois te gaan maken.
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…
We blijven hen steunen!
De kinderen van de kindertehuizen van Chudel, Oekraïne, konden ook dit jaar weer op
zomerkamp en werden ook dit jaar weer verrast met een kadootje rond de kerstdagen.
Dankzij een trouwe sponsor van Local Care kon de jonge trompettist Roman Kuprianov een
spoedcursus Duits voor hoger onderwijs volgen. Hij slaagde hierdoor voor zijn
toelatingsexamen bij de Musikhochschule in Lübeck. Na het Conservatorium in Charkov is
dit voor hem een fantastische stap voorwaarts.
Als 13-jarig jochie kwam Nicolai (Cole) Reva mee uit Kherson – Oekraïne met het Children
Dixieland Orchestra naar Nederland. Hij bleek, evenals Roman Kuprianov, een uitzonderlijk
talent op de trompet. Er was geen geld voor verdere studie, maar dankzij een sponsor van
Local Care kon hij naar het Conservatorium.
Nu reist hij de wereld over op luxe cruise schepen en blaast daar zijn partijtje mee. Hij kan nu
zijn familie in Oekraïne, die van zijn inkomen afhankelijk is, onderhouden.
Want de vader van het gezin verongelukte enkele jaren geleden. Wat één studie al niet voor
een hele familie kan betekenen!
Mensen in Pakistan:
Stichting Local Care werkt al enkele jaren samen met de Pakistaanse christelijke
hulporganisatie PMS.
In de kliniek 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. Stichting Local Care
ondersteunt deze kliniek in Pattan. PMS rapporteert trouw hun inkomsten en uitgaven in een
rapport, dat op de website van Local Care staat.
Een mooi bericht kwam van de Pakistaanse jongen Ethesham.
In november 2011 ontmoetten Dirk Jan en Marianne hem in een afgelegen dorp in noordwest Pakistan. Ernstig verzwakt door hartproblemen kon hij, door financiële hulp van Local
Care, vrij snel daarna geopereerd worden. Hij is nu gezond en kan zelfs sporten. Wat een
prachtig voorbeeld van de directe hulp van ‘Local Care’.
Overig
Er werd dit jaar ook geld overgemaakt voor de studie van Elma en Selma, 2 zussen uit
Mostar (Bosnië en Herzegovina) voor een opleiding als radioloog en verpleegkundige.
Dank zij de onmisbare steun van onze sponsoren en giftengevers kon Stichting Local Care
ook dit jaar weer hulp en hoop geven!
Dirk Jan
Eind van dit jaar kwam het vreselijke bericht dat onze mede-oprichter, vriend en inspirator
Dirk Jan Warnaar zo ernstig ziek is dat genezing niet meer mogelijk is. Vooral ook met het |
10 jarig jubileum in 2018 in het verschiet, een niet te bevatten boodschap.
Maar van Dirk Jan krijgen we de inspirerende opdracht: het werk van Stichting Local Care is
te belangrijk en moet doorgaan!
Voor het bestuur van Stichting Local Care een opdracht waar wij volmondig mee instemmen!
Greet Meijers
Secretaris Stichting Local Care

