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Jaarverslag 2018 
 

Dit is het jaarverslag van de stichting Hart voor Moldavië van 2018. Dit jaar vonden er veel grote 

veranderingen plaats voor ons als bestuur van Hart voor Moldavië. In dit verslag kunt u hierover 

lezen en in dit verslag leggen wij verantwoording af van het gevoerde beleid.  

 

 

 “Moldavie ligt aan de buitengrenzen van de Europese Unie…” 

Eerst wat feiten over Moldavië 

“Moldavië ligt aan de buitengrenzen van de Europese Unie en wordt na meer dan 20 jaar 

onafhankelijkheid nog altijd geconfronteerd met invloeden vanuit buiten haar landsgrenzen. Het 

land wordt gezien als het armste land van Europa en kent vele demografische, sociale en 

economische problemen. Sinds de val van het communisme in de jaren ’90 daalt het aantal 

inwoners De voornaamste oorzaak is dat de jongvolwassenen naar het buitenland gaan. De 

bevolking is met meer dan 1 miljoen afgenomen in de periode van 1990 – 2017, dat is een kwart 

van de bevolking.” 
(bron: Wikipedia) 

Hierdoor raken grote groepen mensen in de knel. In het bijzonder kinderen en ouderen zijn 

hiervan de dupe. Veel kinderen groeien op in ontwrichte gezinnen en missen liefde, 

geborgenheid en goed voorbeeldgedrag. De ouderen worden veelal aan hun lot overgelaten: 

goede voorzieningen ontbreken en hun kinderen emigreren om werk te zoeken. Het politieke 

landschap is sterk verdeeld vanwege de invloed van omringende machtsblokken. Dit zorgt voor 

wisselend beleid en een instabiele bestuurlijke situatie. 

 

 

 
 “Het land wordt gezien als het armste land van Europa …” 

 

  



p/a Meander 64,1619 XT Andijk ● Bank: NL43 RABO 0310 0423 21 ● KvK: 37104614 ● info@hartvoormoldavie.nl ● www.hartvoormoldavie.nl 

3 

 

Partners in Moldavië 

Hart voor Moldavië werkt met medewerkers die de lokale situatie goed kennen en samenwerken 

met mensen in Moldavië zelf. Sinds dit jaar werken we samen met 2 partners: te weten het 

Christian Relief Association Bethania in Ţînţăreni en de stichting Hart voor Rezina in Rezina. 

 

Op de valreep van 2017 is  een nieuw contact ontstaan: Corinne  Naţîc-Anbeek werkt al enkele 

jaren in Rezina. Zij heeft regelmatig contact met Sam gehad en heeft te kennen gegeven dat ze 

graag via Hart voor Moldavië gesponsord wil worden. Ze heeft een eigen achterban in Zwolle, die 

haar al jaren trouw ondersteunt, en dit nu via Hart voor Moldavië gaat doen. Corinne is getrouwd 

met Anatolü Naţîc – een Oekraïense man. Samen hebben ze de zorg over 4 kinderen die ze 

begeleiden, maar er zijn regelmatig meer kinderen in huis die tijdelijk een dak boven hun hoofd 

nodig hebben. Na een kennismaking met elkaar zijn er afspraken gemaakt en is een contract 

opgesteld. Dit contract is in maart 2018 ondertekend en daarmee werd de samenwerking een 

feit. Corinne wordt in ons bestuur vertegenwoordigd door Evert Starreveld. Hij is lid van het 

support team in Zwolle. Het eerste project wat Corinne kon ondernemen via Hart voor Moldavië 

is het huis kopen dat naast haar huis te koop kwam. Haar stichting is nu eigenaar van de grond 

en het huis naast hun eigen woning. Plannen om dit nieuwe bezit goed in te zetten zijn er en 

worden nu verder uitgewerkt. 

 

 
 “Dit contract is in maart 2018 ondertekend en daarmee werd de samenwerking een feit” 

 

 

De andere stichting is nog steeds Christian Relief Association Bethania. Dit jaar staat de stichting 

onder leiding van Igor Kohaniuk. De projecten lopen onder zijn leiding gewoon door en de 

stichting heeft haarzelfde identiteit behouden. Dat betekent dat zij nog steeds zelfstandig en 

onafhankelijk opereert. Het bestuur van de stichting geeft aan waar de behoefte ligt en welke 

projecten nodig zijn. Hart voor Moldavië zorgt waar nodig voor de financiële ondersteuning.  

Bethania heeft meerdere partners in het buitenland, waarvan Hart voor Moldavië er een is. 

Voor een uitgebreid jaarverslag en financiële verantwoording verwijzen wij u naar 

www.Bethania.md 
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Ouderenzorg 

Om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren is thuiszorg gestart. Het afgelopen jaar 

hebben Galina en Larisa samen ouderen bezocht om hen te helpen bij de dagelijkse persoonlijke 

verzorging.  Zij hebben samen 9 ouderen bezocht. Dit project is mogelijk gemaakt door 

sponsoring vanuit Nederland. De andere projecten voor ouderen in Ţînţăreni – tafeltje dekje en 

de dagopvang – zijn in 2018 gecontinueerd. Er krijgen 25 mensen elke dag een warme maaltijd  

en er worden 17 mensen opgevangen in de dagopvang, waar zij met elkaar deelnemen aan 

activiteiten.  

 

 
 “…er worden 17 mensen opgevangen in de dagopvang, waar zij met elkaar deelnemen aan activiteiten.” 

Vanuit Nederland en gesponsord vanuit de Gereformeerde kerk “De Kandelaar“ in Amersfoort  is 

een vrouw gespecialiseerd in ouderenzorg aan het werk gegaan. Alineke van Opstal is nu voor 

het derde jaar in Ţînţăreni aan het werk en kan haar kennis en ervaring daar goed inzetten om 

mensen te helpen. Ze is intussen een gewaardeerde medewerkster van het team. 

 

 
 “Alineke van Opstal is nu voor het derde jaar in Ţînţăreni aan het werk...” 

Deze projecten zijn behalve in Ţînţăreni ook opgezet in Bulboaca en worden in principe volledig 

uitgevoerd door mensen van Moldavië zelf.  

 

Kinderen - naschoolse opvang 

Het afgelopen jaar hebben 55 kinderen de naschoolse opvang bezocht. Deze kinderen wonen in 

principe (weer) thuis, maar door het gebrekkig toezicht van ouders zien de kinderen geen kans 

om thuis huiswerk te maken. In overleg met de basisschool worden kinderen uitgenodigd om 

deel te nemen aan dit project. Deze kinderen krijgen eerst een warme maaltijd op het centrum in 

Ţînţăreni of Bulboaca en worden daarna bijgestaan door professionele Moldavische leerkrachten 

voor huiswerkbegeleiding.  Over het algemeen hebben kinderen in Moldavië school tot 12.00 of 

13.00 uur. De middag is lang: er is dus naast huiswerk ook tijd voor spel en gezelligheid met 

elkaar. Op deze manier krijgen deze kinderen ook veel sociale vorming mee. 
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 “Het afgelopen jaar hebben 55 kinderen de naschoolse opvang bezocht.” 

De leerkrachten hebben dit jaar ondersteuning en bijscholing gehad vanuit Nederland. Elsbeth 

Wiegers heeft haar kennis en ervaring als docent speciaal onderwijs gedeeld met de leerkrachten 

van de naschoolse opvang. Over het algemeen wordt dit zeer gewaardeerd. 

 

Kinderen - pleegzorg 

Voor kinderen die om wat voor redenen niet bij familie kunnen wonen, wordt een pleeggezin 

gezocht. Op het ogenblik zijn er 32 kinderen ondergebracht in pleeggezinnen. Deze kinderen 

worden gesponsord vanuit Nederland via het project: Hart voor een kind. Ook dit jaar zijn er 

weer nieuwe kinderen aangemeld. 

De kinderen worden in pleeggezinnen geplaatst en worden door medewerkers van Bethania 

regelmatig bezocht. Er wordt met de kinderen gesproken en met de ouders om een beeld te 

krijgen van de situatie. Verder werd er ook dit jaar in de zomer weer een week vakantie 

georganiseerd voor alle pleeggezinnen. Tijdens deze week krijgen ouders praktische informatie 

en hulp bij de problemen waar ze voor komen te staan als ze pleegouders zijn. Verder leren 

kinderen elkaar kennen en wordt er voor hen veel georganiseerd in de vorm van sport en spel. 

 

Sam en Rodica 

 
Sam en Rodica Zwagerman 

Het project de Shelter is dit jaar definitief afgesloten. De meiden die daar aan deelnamen hebben 

allen hun diploma’s gehaald en kunnen op eigen benen staan. Dit project was het project van 

Sam en Rodica. Toen duidelijk werd dat dit zou stoppen besloot Sam na 20 jaar naar Nederland 

terug te keren om te kijken of hij hier een toekomst zou kunnen opbouwen. Voor Rodica en 

Samuel is Nederland een nieuwe plek. Daarom zien Sam en Rodica dit als een mogelijke 

oplossing die ze willen uitproberen. Het is nog niet 100% zeker of ze echt in Nederland gaan 

blijven. Sam is ondertussen toegetreden tot het bestuur van Hart voor Moldavië en is op deze 

manier nog steeds contactpersoon voor ons. 
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Vrijwilligers 

Hart voor Moldavië ondersteunt mensen uit haar achterban om ter plaatse ondersteuning te 

bieden in de vorm van vrijwilligerswerk. Lize Kraaijeveld was in 2018 de eerste vrijwilliger die naar 

Ţînţăreni is gegaan. De houthakkers hadden in december 2017 een budget achtergelaten waar 

Lize gebruik van maakte. Zij is in januari vertrokken en heeft in samenwerking met Bethania 

voedselpakketten uitgedeeld. Dit is wat zij er zelf over schrijft: 

 

 
 “Ik ontmoet jonge vrouwen van begin 20 die in hun uppie de verantwoordelijkheid dragen voor 4 kinderen” 

(Lize Kraaijeveld) 

Wat een armoede en schrijnende verhalen liggen er achter de deuren van huizen die wij 

bezoeken. Veel van de woningen zouden in Nederland doorgaan voor een slecht onderhouden 

schuurtje. Ik ontmoet jonge vrouwen van begin 20 die in hun uppie de verantwoordelijkheid 

dragen voor 4 kinderen. Met losse baantjes proberen ze een inkomen bij elkaar te schrapen. 

Door het pakket laten de medewerkers van Bethanië voelen dat zij de moeders en hun kinderen 

zien en met hen meeleven. Zij laten zien wat naastenliefde is en de moeders weten dat zij voor 

hulp bij Bethanië terecht kunnen. 

 

Lize Kraaijeveld, Nederland, 11-01-2018  

 

Kinderkampen 

Het team uit Harderwijk – dat in 2017 een kinderkamp heeft georganiseerd - is ook afgelopen 

jaar weer naar Moldavië gegaan. Ze hebben weer een zomerkamp in Bulboaca georganiseerd. In 

Bulboaca zijn afgelopen jaar 2 kampen geweest: er was ook een team uit Baarn met o.a. Krijn en 

Lize Kraaijeveld en hun gezin. 

 

De kinderkampen in Ţînţăreni zijn ook dit jaar weer geheel georganiseerd door medewerkers van 

Bethania en gesponsord vanuit Nederland.  

 

Houthakken 

Krijn Kraaijeveld is voor een tweede keer naar Moldavië vertrokken – een keer voor een 

kinderkamp en nog een keer om weer hout te hakken dit keer bij Corinne in Rezina. Ouderen 

hebben in Moldavië niet voldoende middelen om hun huis warm te krijgen – het gebeurt nog 

steeds dat mensen in de winter doodvriezen. Het hout dat op deze manier aangeleverd wordt, 

kan dan het verschil maken om warm de winter door te komen. 
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Muziekproject 

Tony Imthorn heeft tot eind van de zomer in Moldavië gewerkt als muziektherapeut. Hij heeft dit 

met kinderen gedaan en heeft daarmee een bijzondere bijdrage geleverd aan de ontwikkeling 

van deze  kinderen. Ook bij het ouderencentrum kwam hij regelmatig langs: hij was een graag 

geziene gast! 

 

Vrijwilligersdag 

Op 6 oktober organiseerden we weer een middag met mensen die zich inzetten voor Moldavië. 

Het is voor ons als bestuur altijd erg bemoedigend om te zien hoeveel mensen betrokken zijn bij 

het werk in Moldavië. Mooi is vooral ook het enthousiasme waarmee mensen kunnen vertellen 

over hun ervaringen. Deze middag stond mede in het teken van kennismaking: Corinne heeft zich 

voorgesteld aan de achterban van Hart voor Moldavië. 

 

 
Corinne heeft zich voorgesteld aan de achterban van Hart voor Moldavië op de vrijwilligersdag. 
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Financieel verslag 
 

Algemeen 

 

De stichting is opgericht op 18-12-2002. 

 

Doelstelling 

Uw stichting heeft ten doel: 

 a. vanuit christelijke grondslag, zich in te zetten voor het bieden van materiële en 

     immateriële hulp aan kinderen, gezinnen, ouderen en alleenstaanden in Moldavië; 

 b. het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

     zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Uw stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  

a. het opzetten en ondersteunen van sociale en educatieve projecten in Moldavié; 

b. het opzetten, ondersteunen en (mee)financieren van winst genererende projecten 

     in Moldavië, waarvan deze winst ten goede komt aan sociale en educatieve 

     projecten aldaar. 

 

Resultaat 2018 

Na dotatie aan de bestemmingsreserves is er over 2018 een positief resultaat 

behaald van € 3.597. 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN AKTIVA EN PASSIVA  

EN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 

 

Algemeen 

De jaarrekening is opgemaakt conform de Richtlijn Fondsenverwervende instellingen. De 

jaarrekening wordt opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij bij het betreffende 

balanshoofd anders vermeld, worden aktiva en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 

 

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengsten en de kosten alsmede andere 

lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij 

worden gerealiseerd.  

 

Materiële vaste aktiva: 

De materiële vaste aktiva worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met de 

afschrijvingen, bepaald op basis van de geschatte levensduur. De afschrijvingen worden door 

middel van een percentage over de aanschaffingswaarde berekend met ingang van het moment 

van ingebruikname. 

 

Vorderingen 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien van toepassing wordt er 

een voorziening wegens incourantheid ingesteld. 

 

Overige aktiva en passiva: 

Voor zover niet anders vermeld, worden overige aktiva en passiva gewaardeerd op de nominale 

waarde. 
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Balans per 31 december 2018 

AKTIVA

€ €

MATERIELE VASTE AKTIVA

Promotiemateriaal 2.815 3.815

VLOTTENDE AKTIVA

Vorderingen 5.026 676

LIQUIDE MIDDELEN

Bankrekeningen        142.903 140.038

150.744 144.529

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Stichtingsvermogen 62.345 58.748

 

VASTGELEGD VERMOGEN

Bestemmingsreserves 88.299 85.681

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige te betalen posten 100 100

150.744 144.529

         31 december 2018          31 december 2017
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Staat van baten en lasten over 2018 

 

2018 2017

€ €

Baten uit eigen fondsenwerving 161.135 124.922

161.135 124.922

Kosten eigen fondsenwerving 4.477 6.637

Netto baten 156.658 118.285

Afschrijvingen 1.000 1.000

Sociale hulp 149.443 103.927

Totaal besteed aan doelstellingen 150.443 104.927

6.215 14.034

Onttrekking / dotatie bestemmingsreserve -2.618 -7.828

Ten gunste van stichtingsvermogen 3.597 6.206
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Toelichting op de balans
  31-12-18   31-12-17

Promotiemateriaal

€ €

Boekwaarde begin van het jaar 3.815 3.000

Aangeschaft in het boekjaar 0 1.815

3.815 4.815

Afschrijving 1.000 1.000

Boekwaarde einde van het jaar 2.815 3.815

VORDERINGEN

Nog te ontvangen bedragen

Toezeggingen (ontvangst in volgend jaar) 4.350 0

Overige vooruitbetaalde posten

Vooruitbetaalde kosten 676 676

Nog te ontvangen rente spaarrekening

Rente 0 0

5.026 676

LIQUIDE MIDDELEN

Kas en bank

Kas Moldavie P.M. P.M. 

Rabobank R/c 47.742 44.877

Rabobank Bedrijfstelerekening 95.156 95.156

Bankrekening Moldavië 5 5

142.903 140.038
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  31-12-18   31-12-17

Eigen vermogen

€ €

Stichtingsvermogen

Saldo begin van het boekjaar 58.748 107.380

Af: correctie bestemmingsreserve thuiszorg 0 -9.030

Af: dotaties bestemmingsreserves 0 -45.808

bij: uit staat van baten en lasten 3.597 6.206

Saldo einde van het boekjaar 62.345 58.748

Vastgelegd vermogen

Bestemmingsreserves

Shelter 0 4.000

Multifunctioneel centrum 24.058 24.559

Begeleid wonen 6.970 6.970

Hart voor een Kind 10.000 10.000

Thuiszorg 21.045 15.905

Ouderenprojekt Tintereni 11.500 16.500

Ouderenprojekt Bulboaca 2.148 2.148

Casa Nathanael 6.352 0

Zomerkampen 0 2487

Winterhulp 1287 1035

Vrijwilligers 4.939 2.077

88.299 85.681

Kortlopende schulden

Overige te betalen posten

Bankkosten Rabo 100 100

100 100

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Ultimo boekjaar zijn voor een bedrag van ruim € 100.000 toezeggingen gedaan voor 

ondersteuning van projecten voor het komende jaar. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

2018 2017

€ €

Baten uit eigen fondsenwerving

Giften algemeen 59.160 46.153

Giften Casa Nathanael 35.586 0

Giften projecten 66.389 78.769

161.135 124.922

Kosten eigen fondsenwerving

Kosten promotiemateriaal 187 887

Portokosten 1.402 1.150

Drukwerk 720 759

Rente - bankkosten 1.132 992

Kosten tour 0 1.421

Perfect View 1.036 752

Diverse algemene kosten 360 752

4.477 5.961
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Totaal besteed aan doelstellingen

Afschrijvingen 1.000 1.000

1.000 1.000

Sociale hulp

Aktiviteiten / projecten 149.443 103.927

Shelter 35.202         24.880         

Centrum/naschoolse opvang 5.276            10.700         

Hart voor een Kind 29.975         20.695         

Ouderenproject 17.835         14.559         

Thuiszorg 7.760            7.375            

Begeleid wonen 2.365            4.795            

Zomerkampen 7.955            7.600            

Vrijwilligers 12.340         10.638         

Kinderdag 1.500            1.325            

Huis Rezina 3.850            -                

Casa Nathanael 25.385         1.360            

149.443 103.927

Bestemmingsreserves

Onttrekking / dotatie bestemmingsreserves -8.576 -7.828
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Tot slot 
Het jaar 2018 is afgerond. Sam is met zijn gezin naar Nederland gekomen om te zien of zijn 

toekomst hier in Nederland ligt en we zijn een samenwerking met Corinne gestart. Vrijwilligers 

zijn ook dit jaar weer afgereisd naar Moldavië. We vinden het boeiend om te zien hoe mensen 

zich steeds weer opnieuw willen inzetten en betrokken willen blijven bij de projecten in Moldavië. 

We zijn daar blij mee en dankbaar voor, want zonder vrijwilligers is het werk niet mogelijk. We 

realiseren ons dat we afhankelijk zijn van onze Heer. Hij heeft de wereld in zijn hand en weet wat 

er nodig is. Ook het komende jaar zien we weer uit naar een samenwerking met u om samen met 

u projecten in Moldavië mogelijk te maken. Uw gaven en uw gebeden zijn van groot belang voor 

de mensen in Moldavië. 

 

 

Bestuur Stichting Hart voor Moldavië, 

namens deze, 

 

Erik Schinkelshoek 

Voorzitter 


