
Jaarverslag 2019 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. Wilma Takke houdt de 
website en Facebook 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.  
Ons AVG privacybeleid is op de website te vinden. 
 
Onze projecten: 
 
Dim Dirk Jana 
Tijdens het concert van 15-12-2018 -ter gelegenheid van de viering van 10 jaar Local Care-  
kwam Viktor met het verrassende nieuws dat er een perceel grond met daarop gebouwen in 
redelijke staat beschikbaar was voor aankoop. Het idee (een initiatief van Viktor en Dirk Jan) 
voor een Zorgboerderij in Rivne, kan gestalte krijgen. Ter nagedachtenis aan Dirk Jan is al 
een groot bedrag gedoneerd. Allerlei acties, maar ook bedragen van sponsoren t.b.v. van de 
Zorgboerderij Dim Dirk Jana, maken dat dit grote project een solide financiële basis heeft.  
Voorafgaand aan de aankoop heeft Viktor met enkele notabelen in Rivne  een stichting 
opgericht. Dit om de procedures en geldstromen in Oekraïne zo veilig mogelijk te laten 
verlopen. Deze stichting draagt de naam: HOPE. Op 4-2-2019 was er in Oekraïne een 
spannende veiling, die ook in Nederland door enkele bestuursleden gespannen werd 
gevolgd. Al snel kwam het bericht dat de grond en gebouwen voor een goede prijs is 
aangekocht. Dim Dirk Jana is een feit.  
In de daarop volgende maanden konden we de ontwikkelingen per mail, foto’s en later in mei 
met eigen ogen volgen. Het (bijna) voltallige bestuur heeft – op eigen kosten- een 
oriëntatiereis gemaakt naar Rivne en zo konden we zien dat een prachtig stukje Oekraïne 
langzaam verandert in een veilige haven voor mensen die extra zorg en aandacht nodig 
hebben. De ontwikkelingen worden op de website van Local Care bijgehouden.  
In Nederland zijn er veel initiatieven om dit financieel mogelijk te maken en voor de toekomst 
in stand te houden. Er is een aparte begroting voor de verbouwingen gemaakt, maar ook al 
een kostenraming voor de toekomst gemaakt.  
Amy Dekker van Graphic Design heeft een toepasselijk logo voor Dim Dirk Jana ontworpen. 
Het ‘Appelboomproject’ van de Wijkgemeente Emmaus in Bodegraven heeft veel geld 
opgebracht door 4 weken collecteren in de kerk, maar ook door de verkoop van 
handdoek/keukendoek sets met daarop ‘Dim Dirk Jana’ geprint. Ook de opbrengst van het 
gedeelte voor Local Care van de jaarlijkse Rommelmarkt was voor Dim Dirk Jana. De PKN 
gemeente Mijdrecht start in januari 2020 een speciaal project voor het dak. 
Er is ook contact geweest met een groep mensen uit Enschede. Zij organiseren al jaren 
vakantieweken voor de kinderen van het Tuberculose Centrum in Oekraïne. We willen graag 



bekijken of het in de toekomst mogelijk is jongeren uit de kerken, die ons steunen mee te 
laten doen aan werkvakantieweken bij Dim Dirk Jana. Er is toegezegd dat wij gebruik kunnen 
maken van hun draaiboek. 
 
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 werd rechtstreeks gestort naar Stichting Local Care. Het 
afgelopen jaar bracht dat een heel mooi bedrag op. Eind 2019 hoorden we dat De Herman 
Singers gaan stoppen als zanggroep. Omdat we vanuit Pakistan hoorden dat een grote 
sponsor (SOS kinderdorpen) zich ging inzetten voor PMS, hebben we besloten de steun aan 
PMS te beëindigen. In maart 2020 wordt het laatste sponsorgeld overgemaakt. 
 
Oekraïne 
In Kherson werden kleine projecten gerealiseerd door Tanya Schröter en Father Anastasiy. 
Er zijn in 2019 enkele kleine initiatieven gesponsord, zoals de aanschaf van een 
massagetafel en een rolstoel met kussens voor een invalide meisje.  
 
In Rivne is Pastor Viktor, samen met zijn vrouw Natasha onverminderd hard aan het werk 
voor Local Care. Behalve voor zijn onmisbare inzet voor Dim Dirk Jana is Viktor ook van 
groot belang voor het Mental Hospital in Ostrig, waar de mannenafdeling van Dr. Alexander 
regelmatig wordt gesteund met noodzakelijk beddengoed, kleine verbouwingen en reparaties 
en vooral extra voedsel en fruit.  
De Mental Clinic Rivne en Toxic Clinic Rivne (waar veel alcohol verslaafden worden 
opgevangen) hebben we als bestuur in mei tijdens ons werkbezoek bezocht. Beide klinieken  
hadden grote behoefte aan mannenkleding. Bij een grote inzameling in november werden 
honderden zakken mooie, schone kleding ingezameld en door Viktor bij zijn bezoek in 
november ingeladen en meegenomen. Beide klinieken hebben ook een geldbedrag 
gekregen voor noodzakelijke aanschaf van beddengoed en kleine instrumenten. Voor de 
start van een groep autistische kinderen in de Mental Clinic Rivne is geld ingezameld. Voor 
de inrichting van een klaslokaal met het benodigde leer-  en spelmateriaal  wordt door de 
arts een offerte gemaakt. Viktor houdt ook hier het verloop in de gaten en meldt ons de 
resultaten. 
 
Kinderen, die door sponsoren van Local Care worden gesteund: 
 
Maxim 
In mei 2019 ontmoeten we Maxim wanneer we samen met zijn pleegmoeder Orysia bij hem 
op bezoek gaan in het kinderziekenhuis in Rivne. Maxim is nu 15 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. Gelukkig heeft Maxim bij Orysia en Igor een vertrouwde 
plek gekregen, maar ook voor hen zijn de kosten van de medicijnen niet zelf te dragen. 
Orysia en Igor zijn een grote steun voor Viktor bij de ontwikkeling en het ‘runnen’ van de 
Zorgboerderij Dim Dirk Jana. Daarom ondersteunen wij Maxim en indirect de pleegfamilie 
van Orisya en Igor. Het afgelopen jaar konden we dankzij de apotheker van Benu apotheek 
Zorgstation Bodegraven, ook extra medicatie naar Rivne sturen. 
 
 



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 4 jaar en een pittige tante met 
een eigen willetje! Binnenkort gaat ze naar een speciale kleuterschool. Dankzij de 
sponsoring door ‘De Club van honderd’ behoudt zij een kans op een volwaardig leven. 
Tijdens ons bezoek in mei konden we kennis maken met de ouders en grootouders van 
Sofia. En met Sofia natuurlijk! Als speciaal kadootje hadden we 4 schilderijtjes van kikkers bij 
ons…de kikker is een favoriet dier van Sofia. Door Marina Maaskant geschilderd en later 
door Karlien ’t Hooft gefotografeerd, heeft menig setje van 4 kikkerkaarten zijn weg 
gevonden bij sponsoren. 
 
Ilma 
In de buurt van Mostar (Bosnië Herzegovina) woont Ilma. Ilma heeft een ernstige 
stofwisselingsziekte (PKU= Phenylketonurie) en haar familie heeft inmiddels veel bezittingen 
al verkocht om voor haar de benodigde medicijnen te kunnen kopen. Local Care maakt zich 
sterk om de medicijnen en benodigde speciale voeding voor haar te kunnen vergoeden 
zodat het gezin, dat al zoveel zorgen heeft een enigszins normaal leven kan leiden. 
 
10 Jaar Local Care 
Op 15 december 2018 bestond onze stichting 10 jaar. Het hele jaar door tot aan 9 november 
2019 zijn er diverse initiatieven geweest om dit feit te gedenken en extra aandacht te vragen 
voor het werk van Local Care. 
Bij het afsluitende concert, waar weer veel vrienden van ons aan meewerkten en veel 
sponsoren aanwezig waren, was tot onze grote blijdschap ook Roman uit Oekraïne 
aanwezig. Als klein jongetje gestimuleerd door Dirk Jan, nu uitgegroeid tot veelbelovend 
trompettist. Het maakte de afsluiting van het jubileumjaar heel bijzonder. 
 
Tenslotte 
Allerlei persoonlijke giften, maar ook mooie bijdragen van kerken en bedrijven maken het 
mogelijk dat onze stichting het werk, dat zo belangrijk is en blijft, kan doen.  
 
Greet Meijers 
Secretaris Stichting Local Care 
 


