
Jaarverslag 2018 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 
Gert-Jan Rodenburg: lid, plaatsvervangend secretaris 
Ans Rodenburg: lid 
Yvonne Strijbos: lid 
Wilma Takke: 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 voor iedere 
vergadering 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.  
In het afgelopen jaar is grondig onderzoek gedaan of onze stichting aan de AVG regels (wet 
op de privacy) voldeed en zijn, waar nodig, de procedures aangepast. Ons AVG 
privacybeleid is op de website te vinden. 
 
Dirk Jan 
Eind van het jaar 2017 kwam het vreselijke bericht dat onze medeoprichter, vriend en 
inspirator Dirk Jan Warnaar zo ernstig ziek was dat genezing niet meer mogelijk was.  
Op 31 januari 2018 overleed hij. Dirk Jan wordt erg gemist. 
 
Op 24 september is Wilma Takke lid geworden van het bestuur van Local Care. We zijn blij 
dat zij ons komt helpen bij het werk voor Local Care. 
 
Dim Imeni Dirk Jana 
Tijdens de reis naar Taizé in 2017 bespraken Dirk Jan en Pastor Viktor (onze 
contactpersoon in Rivne, Oekraïne) de mogelijkheid om een soort zorgboerderij te starten in 
de buurt van Rivne. Het werd de wens van Dirk Jan dat deze droom na zijn overlijden zou 
worden gerealiseerd. Het was voor Local Care aanleiding om met dit nieuwe project van start 
te gaan. De ontwikkelingen gaan erg snel, we hebben er vertrouwen in dat de realisatie 
hiervan, inmiddels ook onze droom, haalbaar is. 
Er is een foundation, genaamd: HOPE, opgericht in Rivne, Oekraïne. Deze stichting probeert 
de gronden en de gebouwen te verwerven voor de realisatie van de zorgboerderij. Onze 
contactpersoon in deze stichting is Pastor Viktor, die deel uitmaakt van het bestuur van deze 
stichting.  
Op verzoek van Pastor Viktor gaat de zorgboerderij de naam van Dirk Jan dragen: Dim Imeni 
Dirk Jana (huis vernoemd naar Dirk Jan). Op de website is een aparte webpagina  over de 
zorgboerderij opgenomen. Hierop worden de ontwikkelingen bijgehouden.  
 
Onze projecten: 
 
Pakistan 
In november 2017 besloot het in Midden-Holland vermaarde mannen-ensemble 
de Herman Singers sponsor te worden van Local Care, en wel door het financieel 
ondersteunen van de moeder-baby-kliniek in Pattan, Pakistan. 



De opbrengst van hun optredens wordt rechtstreeks gestort naar Stichting Local Care. Het 
afgelopen jaar bracht dat een heel mooi bedrag op. 
De organisatie PMS stuurt jaarlijks een rapport over hun verrichtingen en bestedingen op. Dit 
verslag wordt op de website van Local Care gepubliceerd. 
 
Oekraïne 
In Kherson werden kleine projecten gerealiseerd door Tanya Schröter en Father Anastasiy. 
Voor de Bibliotheek in Kherson werden een projector en een laptop met steun van Local 
Care aangeschaft. Zo kunnen hier ook sociale en educatieve cursussen worden gegeven.  
 
Een seminar voor ouders van kinderen met autisme werd in Kherson druk bezocht. Veel 
deelnemers hoorden voor het eerst specialisten spreken over gedrag en ontwikkeling van 
kinderen met autisme. In gespreksgroepen deelden ouders hun zorgen en er werd 
afgesproken dat zij met elkaar in contact blijven om van elkaar te leren. Een bijzonder 
initiatief omdat in Oekraïne mensen niet snel zullen toegeven dat hun kind anders is dan 
anderen. Elkaar steunen was dan ook een belangrijk item naast de lezingen van enkele 
specialisten uit Kiev. Local Care heeft voor dit seminar de financiële middelen verzorgd.  
 
Voor de school in het dorp Nadezhdovka, in de buurt van Kherson heeft Tanya namens 
Local Care een prachtige hoeveelheid sport- en spelartikelen gekocht. Dit was een feest voor 
de kinderen! Father Anastasiy had Tanya verteld over het gebrek aan alles wat voor 
kinderen leuk en leerzaam is. Nu kunnen ze naar hartenlust spelen. De directie van de 
school schreef een emotionele bedankbrief. 
 
In Rivne is Pastor Viktor, samen met zijn vrouw Natasha nog hard aan het werk voor Local 
Care. De mannen van het Mental Hospital kregen dit jaar -behalve fruit, lectuur en 
spelletjes– ook nieuwe lakens en dekbedovertrekken. Ook de vlakbij gelegen Mental Clinic 
kreeg nieuwe lakens. Pastor Viktor was verder druk met de afbouw van zijn kerk De Ark. In 
december kwam deze kerk af, na vele jaren hard werken. Het is – naast kerk- ook een 
buurthuis en een opvangplek voor vluchtelingen en mensen die in nood of eenzaam zijn. 
Tijdens zijn bezoek aan ons in december konden wij als bestuur de projecten uitgebreid met 
Pastor Viktor bespreken. Natuurlijk bespraken wij ook het nieuwe project Dim Dirk Jana. 
De inzet van Pastor Viktor en zijn vrouw zal ook voor dit project van grote waarde zijn. 
 
Sofia 
Dank zij de goede zorgen van haar ouders en grootouders maakt Sofia, ons ‘pleegkind’ met 
de ernstige huidziekte ‘Harlekijn- Ichthyosis’ het goed. Ze is nu 3 jaar en een pittige tante met 
een eigen willetje! Dankzij de sponsoring door ‘De Club van honderd’ behoudt zij een kans 
op een volwaardig leven. 
 
10 Jaar Local Care 
Op 15 december 2018 bestond onze stichting 10 jaar. Een jaar van voorbereiding om dit te 
vieren is hier aan vooraf gegaan. Tijdens deze voorbereidingen en tijdens het vieren zelf 
werd Dirk Jan erg gemist. Het weekend van 10 en 11 november werd een feest van 
herinneren en vieren met heel veel kostbare, mooie momenten. 
Door sponsoring van het verblijf van onze buitenlandse gasten, maaltijden en huur van de 
kerkzaal konden de kosten laag gehouden worden. Gastvrij zorgden Ans en Gert-Jan 
Rodenburg voor de inwendige mens gedurende het hele weekend. 
Het programma in de middag bestond uit een presentatie over vroegere en huidige 
projecten. Het was fijn veel trouwe donateurs te ontmoeten. Het avondprogramma was een 
feest: een concert met de belangeloze medewerking van veel vrienden van Dirk Jan, die een 
ontroerend mooi concert verzorgden. De opbrengst van de collecte –voor de zorgboerderij- 
was geweldig! De opbrengst van de collecte werd ter plekke verdubbeld door een goede 
gever. 



Onze gasten uit Oekraïne en Roemenië waren blij dit ook mee te kunnen maken.  Uit 
Roemenië was Andra aanwezig, uit Rivne, Oekraïne Pastor Viktor en zijn vrouw Natasha en 
zoon Pavloh, uit Kherson Tanya Schröter en Father Anastasy. Er is ruim aandacht besteed 
aan het jubileum door de plaatselijke ‘schrijvende pers’ en door RTV Bodegraven. Daarbij 
was veel aandacht voor de buitenlandse gasten en hun verhaal. In de weken na het jubileum 
is er ieder oneven uur een kleine documentaire uitgezonden bij RTV Bodegraven over het 
werk van Local Care en de jubileumviering. Deze documentaire is nu terug te zien op 
YouTube. 
 
Tenslotte 
Door mooie opbrengsten van o.a. de Rommelmarkt, Sinterklaascentrale en de 
kerstconcerten van projectkoor Anthem, maar vooral ook dank zij de onmisbare steun van 
onze sponsoren en giftengevers kon Stichting Local Care ook dit jaar weer veel hulp en hoop 
geven!  
 
Greet Meijers 
Secretaris Stichting Local Care 
 


