
 

 

 
Jaarverslag 2021 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 Demków (lid) 
Eric Bette (lid, tevens boekhouder)  
Een actueel schema van aftreden staat op de website.  
 
Het bestuur vergadert elke 4 tot 6 weken aan de hand van een agenda. Van iedere vergadering 
maakt de secretaris een verslag en een besluitenlijst. Ook wordt er voor iedere vergadering door de 
boekhouder een financieel overzicht gemaakt.  
 

Verslag van het bestuur 
 
Heel 2021 hadden we nog te kampen met het Coronavirus. Dit heeft onze activiteiten beïnvloed. Er 
waren geen rommelmarkten en andere activiteiten mogelijk. De vergaderingen waren digitaal via 
Zoom. Eind juni hadden we de mogelijkheid om eenmaal fysiek bijeen te komen. Ondanks de 
minimale activiteiten en bijeenkomst hebben we een goed jaar gemaakt, dat ook blijkt uit ons 
financieel jaaroverzicht.  
 
Het virus heeft ook flink huisgehouden in Oekraïne en de berichten van onze contactpersonen aldaar 
waren verontrustend, mede gezien de gezondheidszorg die daar vaak te wensen over laat. Er zijn 
veel mensen ziek geweest en veel mensen overleden. Dit was voor ons een grote bron van zorg. Een 
andere grote zorg waren de oplopende spanning eind 2021 bij de Oekraïense-Russische grens. Het 
Russisch leger begon aan grootschalige troepenopbouw.  
 
Ondanks de beperkingen hebben we in 2021 veel werk verzet. In dit jaarverslag vertellen we hier 
graag over.  
 

Organisatie 
 
De Stichting heeft de ANBI-status.  
 
De eerste contouren voor het meerjarig beleidsplan zijn opgesteld. Er is ook een analyse gemaakt 
van zaken die met betrekking tot de wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) statutair 
geregeld moeten worden.  
 
Het bedrijf Webtilize heeft gezorgd voor een vernieuwde website en kennisoverdracht over het 
bijhouden hiervan. Ze hebben hiervoor geen kosten berekend en nemen de kosten van hosting van 
de website tot nader orde ook op zich.  
 



 

 

Er is een nieuwe folder gemaakt met daarop geactualiseerde informatie en voor toekomstige 
bijeenkomsten zijn verschillende PowerPointpresentaties ontwikkeld.   
Op social media zijn wij actief op Facebook en wordt nagedacht over andere kanalen.  
 
Samenwerkingen 
In 2021 is Local Care samen gaan werken met Partin – een organisatie die particuliere initiatieven 
ondersteunt en begeleidt. Samen sta je sterker en via deze samenwerking kunnen wij onze 
boodschap nog verder uitdragen. Onze projecten zijn gedeeld op de website van Partin.  
 
Daarnaast hebben wij een prettig gesprek gehad met de stichting ‘Oekraïne heeft hulp nodig’ en 
afgesproken met elkaar in contact te blijven.  
 
Met de vrijgemaakte kerk te Enschede heeft onze contactpersoon Viktor direct contact. In 2020 
hebben we met elkaar kennis gemaakt en sindsdien houden we elkaar van onze activiteiten in 
Oekraïne op de hoogte. Waar mogelijk werken we samen.  
 
Activiteiten  
 
Dim Dirk Jana  
De protestantse gemeente Mijdrecht heeft het dak van de Zorgboerderij Dim Dirk Jana gefinancierd. 
Het doel was om binnen twee jaar € 10.000,- te verzamelen maar hun acties leverden het 
fantastische resultaat van € 21.300,- op. Wij zijn zeer dankbaar voor deze bijdrage en de 
inspanningen (waaronder een sponsorloop) voor dit project. Ook door onze mensen in Oekraïne 
wordt deze steun met grote dankbaarheid ervaren. Met onder andere dit bedrag en andere donaties 
heeft de zorgboerderij een nieuw dak, is van buiten volledig geïsoleerd en kan de volgende fase 
worden gestart; de binnenkant. De muren en vloeren worden al gestript en opgeruimd.  
 
Daarnaast is begonnen met de aanleg van elektriciteit; de aansluiting naar de nieuwe stoppenkast 
waarmee het licht zelfstandig kan gaan branden in Dim Dirk Jana. De moestuin en bomen zijn verder 
aangelegd en ook is verder gewerkt aan een onderkomen voor kleinvee.  
 
Naast de zorgboerderij wonen Orysia en Igor en hun grote gezin. Naast hun eigen kinderen hebben 
zij pleegkinderen onder hun hoede. Ook in 2021 hebben zij kinderen die om uiteenlopende redenen 
maar moeilijk een pleeggezin kunnen vinden, in hun grote gezin opgenomen. Het gezin woont naast 
de zorgboerderij Dim Dirk Jana en heeft daar afgelopen jaar geholpen. 
 
 
Oekraïne  
In Kherson werd Father Anastasij, die voor de mensen in zijn omgeving een belangrijke steunpilaar is 
maar een ernstige ziekte heeft, gesteund met een maandelijkse bijdrage voor zijn medicijnen.  
 
In Rivne is Pastor Viktor ons contactpersoon voor Zorgboerderij Dim Dirk Jana, maar ook voor het 
Mental Hospital in Ostrig. De mannenafdeling van dit ziekenhuis- onder de gedreven leiding en zorg 
van Dr Alexander - wordt gesteund met noodzakelijk extra voedsel. Daarnaast is de vrouwenafdeling 
dit jaar geholpen met urgente zaken, maar ook met de noodzakelijke vervanging van 45 bedden. De 
toestand van de bedden op de afdeling was erg slecht en we besloten in 2021 om voor de vervanging 
een actie te starten. Voor de totale kosten van  
€ 9000,- mochten we een bijdrage van 50% tegemoet zien van Stichting Majoh.  
  



 

 

Individuele begeleiding  
 
Sofia 
Onder de goede zorg van haar ouders en grootouders maakt ons ‘pleegkind’ met de ernstige 
huidziekte ‘Harlekijn-Ichthyosis’ het goed. Helaas kon zij door Corona niet naar de speciale 
kleuterschool, hopelijk kan dit snel weer. Sofia zal binnenkort grote zus worden. Samen met het 
gezin zijn wij erg blij met deze gezinsuitbreiding! Een ooroperatie voor Sofia zou zeer wenselijk zijn. 
Pastor Viktor zal uitzoeken wat de mogelijkheden en kosten hiervoor zijn. Dankzij sponsoring door de 
‘Club van honderd’ behoudt Sofia de kans op een volwaardig bestaan. De donateurs in de club van 
100 zijn bedankt met onze Kikkerkaarten.  
 
 
Maxim 
Bij een volgend bezoek aan de Oekraïne proberen we te achterhalen hoe de toestand van Maxim is 
en de noodzakelijkheid en/of mogelijkheden voor eventuele transplantatie te bespreken.  
 
Ilma 
Door de groei van Ilma is er meer dieetvoeding nodig. De familie van Ilma kan deze kosten financieel 
niet opbrengen en Local Care heeft besloten voor de duur van twee jaar de maandelijkse bijdrage 
van € 150,- te verhogen naar € 225,-. Dankzij de dieetvoeding gaat het goed met haar. 
 
Andra 
Voor de noodzakelijke gebitsoperaties van Andra heeft Local Care de kosten betaald. De operaties 
zijn goed verlopen en wij ontvingen mooie foto’s van een breed glimlachende Andra. 
 
Roman  
Het vergaat Roman erg goed. Hij is momenteel verbonden aan het Nationale Theater van Mannheim 
en heeft zijn studie trompet vervolgt in Hamburg. De lening bij Local Care voor zijn conservatorium 
studie heeft hij inmiddels ingelost.  
 
Overige zaken 
Ontwikkelen lesprogramma voor basisscholen 
De eerste contouren zijn gezet; er zijn deskundigen benaderd om een werkgroep te vormen om dit 
nader uit te werken.  
 
Kerken 
Verschillende kerken ondersteunen ons werk, hun betrokkenheid is een pijler waarop we steunen. In 
2021 zijn we gestart om actief de kerken in de regio (Alphen aan den Rijn – Woerden – Gouda) te 
benaderen. In 2021 mochten we bijdragen ontvangen van:  

- Protestantse gemeente Emmaüs-Bodegraven  
- Protestantse gemeente Mijdrecht 
- Gereformeerde kerk vrijgemaakt Bodegraven 
- Hervormde Gemeente Alphen aan den Rijn  
- Gereformeerde kerk Waarder  
- PKN de lichtkring Alphen aan den Rijn 

 
 
Tenslotte 
Het was vanwege Corona en de geldende maatregelen wederom niet mogelijk om als bestuur naar 
Oekraïne te reizen. We zijn zeer blij dat we Viktor kort hebben ontmoet in Bodegraven om de 
verzamelde kleding en opgeslagen spullen mee te geven. Ze hebben tot veel blije gezichten geleid in 
Oekraïne. Als bestuur hebben we het voornemen in het voorjaar van 2022 naar Rivne af te reizen 



 

 

(geheel op eigen kosten), al is dit afhankelijk van de toenemende dreiging van Rusland. Het contact 
met Viktor verloopt gelukkig goed via Zoom. We hopen dat de Corona-pandemie en de dreiging van 
een inval van Rusland in Oekraïne afneemt en wij onze activiteiten kunnen voortzetten. In ons werk 
voelen wij ons enorm gesteund door onze trouwe donateurs en sponsors.  
 
Naast de donateurs en sponsors zijn er diverse bedrijven die ons zaken of kennis (zonder kosten) te 
beschikking stellen. We bedanken:  

- Van Asselt; waar de oplegger van Viktor altijd veilig mag verblijven 
- Jocorent; wanneer we onze goederen naar de oplegger van Viktor willen vervoeren 
- Van Eck service en techniek; voor allerlei klussen 
- Irmke; voor de handdoeksets voor Dim Dirk Jana  
- Webtilize; die onze website heeft ontworpen en met kennis en kunde terzijde staat  
- Griffioen transport; voor opslag of vervoer 

 
Greet Meijers, Secretaris   
Stichting Local Care  


