
Jaarverslag 2020 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 
Tanja Geitenbeek, 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. Wilma Takke houdt de 
website en Facebook actueel. De Stichting voldoet aan alle voorgeschreven ANBI eisen, 
zoals een jaarverslag, jaarlijks financieel overzicht en een rooster van afreden van het 
bestuur.  
Ons AVG privacy beleid is op de website te vinden.  
 
Corona 
Eind februari werd ook ons land getroffen door de uitbraak van het Covid-19 virus. Het heeft 
veel van onze activiteiten beïnvloed. Er waren geen Rommelmarkten, het afscheidsconcert 
van de Herman Singers werd afgelast en we konden niet vergaderen op de manier die we 
graag hadden gewild. Ook waren de berichten over de gezondheid van onze 
contactpersonen in vooral Oekraïne, die getroffen werden door het virus verontrustend en 
bron van grote zorg. Het wordt dan ook als een groot goed ervaren dat het werk van en voor  
de projecten van Local Care doorging en er grote successen werden behaald. Een reden 
voor grote dankbaarheid! 
 
Onze projecten: 
 
Dim Dirk Jana 

De protestantse gemeente Mijdrecht is van start gegaan met een 2-jarig project om het dak 
van de Zorgboerderij Dim Dirk Jana te financieren. Het doel is om binnen 2 jaar € 10.000 
euro in te zamelen. Een deel van het bestuur was aanwezig bij de aftrap op 5 januari waar 
de werkgroep met vliegende vaart van start is gegaan. In de loop van het jaar zijn er allerlei 
acties ontwikkeld, er werden ‘dakpannen’ verkocht en er werd een verkoop van allerlei zaken 
gestart, zelfs de door de overheid verplichte mondkapjes waren te koop!  We voelen ons 
zeer gesteund vanuit Mijdrecht, deze steun wordt ook in Oekraïne met grote dankbaarheid 
ervaren. Eind van het jaar bleek de doelstelling van 10.000 euro in één jaar al gehaald. Een 
geweldige prestatie. In het jaar 2021 wordt de actie voortgezet. De doelstelling is nu de 
renovatie van de binnenruimtes te financieren. 

Ook de door Irma Spits bedrukte handdoeksets t.b.v. Dim Dirk Jana doen het goed in de 
verkoop! 

Op de Zorgboerderij werd –ondanks de beperkingen van de lock-down en het feit dat er 
onder de contactpersonen Corona gevallen waren- hard gewerkt. Het dak en de kozijnen zijn 
vernieuwd, de moestuin is aangelegd en er zijn nieuwe bomen geplant. Ook is er een 



omheining gemaakt om het terrein af te zetten en te behoeden voor loslopend vee. Er is een 
begin gemaakt met een kippenhok en een onderkomen voor kleinvee. 

Pakistan 
Het in maart 2020 geplande afscheidsconcert van de Herman Singers kon door Corona 
helaas niet doorgaan. Het ‘PMS moeder en kind project’ in Pattan kreeg in maart het laatste 
sponsorgeld. We hebben dit project, dat mede door de steun van de Herman Singers een 
groot succes was, afgesloten. 
 
Oekraïne 
In Kherson werd de geldelijke steun aan Tanya Schröter stopgezet. Father Anastasiy, die 
voor de mensen in zijn omgeving een belangrijke steunpilaar is maar een ernstige ziekte 
heeft, wordt gesteund met een maandelijkse bijdrage voor zijn medicijnen.  
 
Pastor Viktor en zijn vrouw Natasha zijn onmisbare contactpersonen voor Local Care in 
Rivne. Allereerst natuurlijk voor de Zorgboerderij Dim Dirk Jana, maar ook voor het Mental 
Hospital in Ostrig, waar de mannenafdeling van Dr. Alexander regelmatig wordt gesteund 
met noodzakelijk extra voedsel en fruit. Afgelopen jaar werd ook de vrouwenafdeling -na een 
noodkreet van Viktor om hulp- door middel van een geldelijke bijdrage geholpen met een 
wasmachine, beddengoed, handdoeken en medicijnen. Door deze zaken bij de plaatselijke 
middenstand aan te schaffen worden nog meer mensen gesteund. De blijdschap over de 
hulp was ontroerend. We hopen als Stichting Local Care ook in de nabije toekomst deze 
vrouwenafdeling structurelere hulp te geven door bijvoorbeeld noodzakelijke verbouwingen 
te financieren.  
De Mental Clinic Rivne en Toxic Clinic Rivne (waar veel alcohol verslaafden worden 
opgevangen) worden incidenteel gesteund bij een aanvraag om hulp. Zo werd voor de 
Mental Clinic geld gegeven voor noodzakelijke reparaties, de inrichting van een klaslokaal en 
de aanschaf van dekens. 
 
Kinderen, die door sponsoren van Local Care worden gesteund: 
 
Maxim 
Maxim is een pleegkind van Orysia. Maxim is nu 16 jaar en heeft AIH (auto immuun hepatitis 
type 1), een leverafwijking vanaf zijn geboorte, waarschijnlijk veroorzaakt door overmatig 
drankgebruik van zijn (inmiddels overleden) moeder. In Oekraïne zijn medicijnen niet 
verzekerd en die moet je dus zelf aanschaffen. Maxim moet twee keer per jaar een week 
worden opgenomen in het ziekenhuis in Kiev en vier keer per jaar in het kinderziekenhuis in 
Rivne. De kosten van de ziekenhuisopnames en de medicijnen overschrijden ruim de 
pleegzorgbijdrage. Dat een pleegkind met medische problemen soms meerdere keren 
vanwege economische redenen weer vanuit een pleeggezin moet vertrekken, is in Oekraïne 
realiteit. Bij Orysia en haar man Igor heeft Maxim een veilig thuis. Orysia en Igor zijn een 
grote steun voor Viktor bij de ontwikkeling en het ‘runnen’ van de Zorgboerderij Dim Dirk 
Jana. Mede daarom ondersteunen wij Maxim en indirect de pleegfamilie van Orisya en Igor.  
 
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 5 jaar en nog steeds een 
pittige tante met een eigen willetje! Ze ging naar een speciale kleuterschool, maar door de 
Corona uitbraak kan dat helaas nu al lange tijd niet. Dankzij de sponsoring door ‘De Club van 
honderd’ behoudt zij een kans op een volwaardig leven. 
 
Ilma 
In de buurt van Mostar (Bosnië Herzegovina) woont Ilma. Ilma heeft een ernstige 
stofwisselingsziekte (PKU= Phenylketonurie).Haar familie had al veel bezittingen moeten 
verkopen om voor haar de benodigde medicijnen te kunnen kopen. Local Care steunt dit 



gezin met geld om medicijnen en benodigde speciale voeding voor haar te kunnen 
bekostigen. De berichten over haar gezondheid zijn het afgelopen jaar onverminderd positief! 
 
Tenslotte 
Het was door Corona niet mogelijk om het afgelopen jaar als bestuur naar Oekraïne af te 
reizen Ook Viktor kon niet naar Nederland komen om bijvoorbeeld de al lang verzamelde en 
opgeslagen spullen op te halen. We hopen dat hij in het najaar van 2021 daarvoor in de 
gelegenheid is. Als bestuur hebben we het voornemen in het voorjaar van 2022 naar Rivne 
af te reizen. Natuurlijk geheel op eigen kosten. We hebben gelukkig wel regelmatig contact 
met Viktor tijdens onze ZOOM vergaderingen. 
 
We hopen dat de pandemie snel onder controle is en dat we in goede gezondheid ons werk 
voor Stichting Local Care kunnen voortzetten. Dat kan niet zonder de onmisbare steun van 
onze trouwe donateurs en sponsoren  
 
 
Greet Meijers 
Secretaris Stichting Local Care 
 


