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Jaarverslag 

Hier vindt u het verslag over het jaar 2019. Een verslag van wat de stichting Hart voor 

Moldavië voor mensen in Moldavië heeft kunnen doen. En dat betekent ook een verslag 

van hoe mensen zich hier in Nederland en in Moldavië inzetten om activiteiten en 

projecten in Moldavië te realiseren, hoe mensen in Nederland in actie komen om zelf 

naar Moldavië te gaan om daar aan het werk te gaan. 

 

We wensen u veel leesplezier en hopen dat u zich met ons verwondert over het werk 

wat met hulp van God daar in Moldavië gebeurt. Samen met u maken we mensen blij. 

 

Eerst wat feiten over Moldavië (bron: Wikipedia)  

Moldavië heeft een goed klimaat en goede grond voor landbouw, maar mist natuurlijke 

bronnen als olie en gas. Het is daarom vooral afhankelijk van landbouw. 

In 2013 tekende de pro-Europese Coalitie een EU-associatie verdrag. Hiermee werden 

nieuwe afspraken gemaakt op het gebied van handel, mensenrechten en veiligheid. Na 

het ondertekenen van dit akkoord boycotte Rusland onmiddellijk de import van wijn, 

groente en fruit vanuit Moldavië. Daarna raakte het land tot op het bot verdeeld over de 

te volgen koers: de pro-Europese partijen halen 45% van de stemmen en de pro-

Russische partijen halen 40% van de stemmen. De gevolgen zijn er nog altijd naar: de 

economie is de armste in Europa per hoofd van de bevolking en heeft de laagste index 

voor menselijke ontwikkeling op het continent. Moldavië is ook het minst door toeristen 

bezochte land in Europa met slechts 11.000 geregistreerde bezoekers uit het buitenland. 

Waarbij het nog de vraag is, welk deel werkelijk toerist is en niet vrijwilliger.  
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Partners in Moldavië 

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

samenwerken met mensen in Moldavië zelf. Sinds 2019 werken we samen met 2 

partners: te weten het Christian Relief Association BETHANIA in Tinṱặreni en de stichting 

HART VOOR REZINA in Rezina. 

 

De stichting Christian Relief Association BETHANIA staat onder leiding van Igor 

Kohaniuk. De stichting werkt zelfstandig en onafhankelijk. 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.  

 

De andere stichting HART VOOR REZINA staat onder leiding van Corinne Anbeek. Samen 

met haar man Anatolü (Tolya) NaṱÎc hebben zij de zorg over 7 kinderen die ze begeleiden 

in Casa Natanael, maar er zijn regelmatig meer kinderen in huis die ze tijdelijk onderdak 

verlenen. Corinne is uitgezonden via de Christelijke Gereformeerde kerk in Zwolle en 

heeft een support team die haar met raad en daad bijstaat in allerlei praktische zaken. 

Vanuit deze support groep is Evert Starreveld afgevaardigd in het bestuur van Hart voor 

Moldavië. 

 
 

  

http://www.bethania.md/
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BETHANIA 

 

Ouderenzorg 

Thuiszorg is opgestart in en rond Tinṱặreni om de kwaliteit van leven te verbeteren.  Tot 

afgelopen september werkten Larissa en Galina samen in de thuiszorg, maar het vele 

lopen en fietsen werd voor Galina te zwaar. Zij werkt nu in het ouderencentrum. Omdat 

Larissa nu alleen werkt, is de thuiszorg niet verder uitgebreid: ze bezoekt 9 gezinnen per 

week. Wel is het zo dat de medewerkers van de dagopvang voor ouderen regelmatig 

meewerken in de thuiszorg. Dit om zo ook een beeld te krijgen van de ouderen die 

thuiszitten. Bethania heeft eind 2019 een nieuwe medewerkster aangetrokken voor de 

thuiszorg. Zij zou in 2020 moeten starten om samen met Larissa te gaan werken.  

 

Vanuit Nederland werkte Alineke van Opstal mee in de ouderenzorg. Zij heeft bijna 4 

jaar meegewerkt in het dagcentrum en ook in de thuiszorg. Zij bracht kennis en ervaring 

vanuit Nederland en heeft dat met veel plezier ingezet. 

Het centrum voor ouderen wordt door 15-20 mensen per dag bezocht. En er krijgen 

tussen de 25-27 mensen thuis een warme maaltijd bezorgd. 

De projecten zijn ook in Bulboaca opgezet en worden in principe volledig uitgevoerd 

door mensen in Moldavië zelf. Maar dit wordt een steeds groter probleem. In het 

jaarverslag vermeldt Bethania dat ze wel vacatures uitzetten, maar dat ze geen 

sollicitanten krijgen voor de vacatures. Jonge en afgestudeerde mensen vertrekken 

allemaal naar het buitenland om werk te vinden. Ze vinden de lonen te laag in Moldavië. 
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Kinderen – naschoolse opvang 

In overleg met de school komt een aantal kinderen naar de naschoolse opvang. Dit zijn 

kinderen waar thuis geen toezicht is, of waar ouders de kinderen niet kunnen helpen 

omdat ze zelf analfabeet zijn. In Moldavië hebben de kinderen over het algemeen les tot 

12.00 of 13.00 uur. Dat betekent een lange middag met veel mogelijkheden. Deze 

leerlingen worden al meteen vanaf de eerste klas uitgenodigd om naar de naschoolse 

opvang te gaan. Ze krijgen eerst een warme gezonde maaltijd en daarna wordt er 90 

minuten tot 2 uur besteed aan huiswerk, waarbij veel leerlingen meer persoonlijke 

aandacht krijgen dan ze elders gewend zijn. Naast schoolse vaardigheden is er een 

programma voor sport en spel waarin sociale vaardigheden aangeleerd worden en 

krijgen ze 1 keer per week bijbels onderwijs. Elke maand staat er een speciaal project 

centraal – zoals vaderdag, moederdag, Pasen of een kampioenschap voor schaken of 

voetbal.  

 

Naast het geven van naschoolse opvang organiseert Bethania ook ieder jaar in de zomer 

een aantal kinderkampen. Dit zijn 2 kampen van elk 2 weken. Een 3e kamp duurt 1 week 

en is voor de oudere kinderen. Dit wordt buiten het centrum gehouden. 

Dit jaar hebben de leerkrachten van het centrum deelgenomen aan een 

bijscholingscursus op de openbare school samen met de docenten van deze school in 

het dorp. Dit stimuleert het wederzijds vertrouwen en bevordert de samenwerking, 

waar de kinderen weer van profiteren. 

 

Pleegzorg  

Er zijn kinderen in Moldavië die niet thuis kunnen wonen. Hun thuissituatie is onveilig of 

niet stabiel. Moldavië staat nog steeds op nummer 1 van de wereld wat 

alcoholconsumptie betreft, met alle gevolgen van dien. Voor deze kinderen wordt een 

pleeggezin gezocht. In 2019 hebben 45 kinderen een plek gevonden in pleeggezinnen. 

Via het project Hart voor een Kind sponseren we deze kinderen vanuit Nederland. 

Medewerkers van Bethania bezoeken hen regelmatig. Gesprekken met ouders moeten 

en beeld geven van de situatie, maar ook gesprekken met de kinderen zelf.  
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Ook afgelopen zomer organiseerde Bethania een kamp voor alle gezinnen met 

pleegkinderen. Dit voor het nodige contact en onderwijs over de complexe situaties 

waar gezinnen in terecht kunnen komen. Punten die besproken worden zijn onder 

andere: relatie tussen ouder en kind, relatie tussen de pleegkinderen en de “eigen” 

kinderen, opvoeding in het algemeen, de plaats in de bijbel wat betreft pleegkinderen 

etc. 

 

Sam en Rodica 

In de zomer van 2018 zijn Sam en Rodica naar Nederland gekomen. De projecten waar 

zij verantwoordelijk voor waren, waren geëindigd. Dat leek een goed moment om een 

nieuwe weg in te slaan. Toch bleek Nederland niet de juiste plek voor hen. Ze misten het 

leven in Moldavië en vonden dat ze te weinig directe praktische hulp konden bieden aan 

mensen. Toen Bethania hen vroeg om nieuwe projecten op te zetten in Moldavië, 

hebben zij gehoor gegeven aan dat verzoek en zijn eind augustus  2019 weer naar 

Moldavië vertrokken. Rodica is gevraagd om een project op te zetten voor alleenstaande 

moeders en jonge gezinnen en Sam is gevraagd om mogelijkheden te zoeken naar 

projecten die geld kunnen gaan genereren om in de toekomst minder afhankelijk van 

giften te kunnen zijn.  

 

Sam is weer toegetreden tot het bestuur van Bethania en Hart voor Moldavië heeft weer 

een contactpersoon in Tinṱặreni. 
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Vrijwilligers 

Lize Kraaijveld is ook in 2019 weer in Moldavië geweest om voedselpakketten uit te 

delen; een jeugdgroep uit een kerk in Hilversum heeft een kinderkamp geleid; er zijn 

weer houthakkers geweest om ouderen in Moldavië een warm huis te bezorgen, ook dit 

keer weer een team uit Baarn en een team uit Werkendam. 

Alineke heeft, na bijna 4 jaar bij de ouderen gewerkt te hebben, afscheid genomen. Ze is 

getrouwd en is een nieuw leven begonnen in Nederland. 

In Nederland zijn verschillende acties gehouden om geld te genereren om aan Hart voor 

Moldavië te schenken. In Andijk is een tulpenverkoop geweest en werd er weer een 

volleybaltoernooi gehouden. In Groningen is een wintermaaltijd gehouden. In 

verschillende kerken zijn zendingszondagen en/of maaltijden gehouden waarbij Hart 

voor Moldavië onder de aandacht is gebracht. 

                     

    Tulpenactie Andijk 
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HART VOOR REZINA 

 

De pleegkinderen 

Dit jaar mochten Corinne en Tolya 3 nieuwe kinderen in Casa Natanael verwelkomen: 2 

zusjes van 12 en 10 jaar, en later in het jaar een meisje van 7 jaar. Een jongen van 14 

moest deze familie verlaten. Dat was een zware periode: een kind ergens anders 

plaatsen gaat tegen de gevoelens van pleegzorg in, maar terugkijkend is hiermee veel 

rust in Casa Natanael gekomen.  

 

Een adolescent van 19 kwam weer thuis vanuit het leger. Sinds kort heeft hij een baan in 

een fabriek. Corinne en Tolya hopen nog steeds dat hij in de zomer de keus maakt om 

alsnog een opleiding te gaan volgen. Een volgende stap is om woonruimte voor hem te 

vinden en  hem te begeleiden naar een zelfstandig leven. Casa Natanael is ontstaan 

nadat Corinne 10 jaar geleden een ontmoeting had met deze toen 10 jarige jongen. Het 

blijft bijzonder om te zien hoe God deze jongen heeft gezegend tot nu toe.  

De eerste helft van het jaar 2019 had een oud pleegkind van nu 21 jaar een plekje in 

huis. Ze is weer een stukje verder begeleid in haar leven. Het is jammer en moeilijk om 

te zien hoe ze steeds weer verkeerde keuzes maakt. Ze is in de zomer weer weggelopen 

uit Casa Natanael. Op dit moment zit ze in een afkickcentrum voor alcoholverslaafden.  

In het voorjaar stond een jongen van 15 opeens weer op de stoep. Hij kwam een aantal 

jaren in Casa Natanael toen het kindertehuis nog bestond. Toen het kindertehuis sloot is 

hij terug naar huis gegaan. Corinne en Tolya kwamen er nu achter hoe zwaar hij het 

daar heeft gehad. Na een gesprek met zijn ouders wilden ze hem graag een plek bieden 

in Casa Natanael. Maar toen al snel duidelijk werd dat een pleegdochter van 15 verliefd 

op hem was, moesten ze toch besluiten om dit niet te doen. Deze jongen is boos 

weggegaan uit Casa Natanael en wil op dit moment geen contact meer.  
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Sinds kort is er ook weer contact met een oud pleegzoon van nu 21 jaar, die in de 

gevangenis zit. Er is een gesprek geweest via de telefoon en Corinne en Tolya hopen 

hem binnenkort te bezoeken.  

Gebed blijft hard nodig voor de huidige pleegkinderen, voor de 2 pleegkinderen die niet 

in Casa Natanael konden blijven, maar zeker ook voor de oudere pleegkinderen die hun 

weg naar een volwassen leven moeten vinden. 

 

Casa Natanael: Begeleiden, een steuntje in de rug, loslaten, toch weer even helpen, tot 

uiteindelijke zelfstandigheid. Altijd met de blik gericht op God. 

 

Jubilea 

Dit jaar mocht Corinne een aantal jubilea vieren: 25 jaar sinds haar vertrek uit 

Nederland; 10 jaar in Rezina; en het bereiken van de 50-jarige leeftijd. Corinne: 

“Bijzonder om terug te kijken naar de afgelopen jaren. Het mooiste vind ik denk ik, dat ik 

me nu realiseer dat ik doe wat ik eigenlijk mijn hele leven heb willen doen: zorgen voor 

weeskinderen.”  
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Casa Natanael – Next Step 

In Casa Natanael worden al vele jaren kinderen opgevangen die om verschillende 

redenen niet thuis kunnen wonen. Er zijn op dit moment 7 kinderen in de leeftijd van 7 

t/m 19 jaar. Nu de kinderen ouder worden, kijken ze naar de toekomst. Door de 

leerachterstanden bij deze kinderen en hun traumatische verleden is het niet eenvoudig 

voor hen om een zelfstandig leven te leiden. Daarom is begin 2019 het huis met de 

grond naast Casa Natanael gekocht. Hier willen Corinne en Tolya een kleine 

wooneenheid gaan bouwen om de kinderen voor een bepaalde tijd te blijven begeleiden 

en helpen naar volwassenheid tot ze op eigen benen kunnen staan. De rest van het 

terrein willen ze gebruiken om de kinderen nu al te leren hoe ze zelf in hun 

levensonderhoud kunnen voorzien (heel normaal in Moldavië). Verschillende dieren 

(konijnen, kippen, kalkoenen) worden al gefokt en ze zullen een moestuin  aanleggen. Zo 

verbouwen de kinderen hun eigen voedsel. Dit geeft ook de mogelijkheid om een deel 

daarvan te verkopen. Het zal in de toekomst helpen om het budget van Casa Natanael te 

verlagen en steeds meer zelfvoorzienend te worden. Vandaar de naam: Casa Natanael – 

Next Step. Een volgende stap voor Casa Natanael om meer zelfvoorzienend te worden. 

Een volgende stap voor de kinderen naar zelfstandigheid. 
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Financieel verslag 

 

Algemeen 

De stichting is opgericht op 18-12-2002. 

Doelstelling 

De 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. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  

a. Het opzetten en ondersteunen van sociale en educatieve projecten in Moldavië; 

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 2019 

Na dotatie aan de bestemmingsreserves is er over 2019 een negatief resultaat behaald 

van € 2.125. 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019 

Grondslagen voor de waardering van aktiva en passiva en voor de bepaling van het 

resultaat. 

Algemeen 

De jaarrekening is opgemaakt conform de Richtlijn Fondsen verwervende 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 2019 

Aktiva 

 31 december 2019  31 december 2018 

 €  € 

Materiele vaste aktiva      

Promotiemateriaal  1.815   2.815 

      

Vlottende aktiva      

Vorderingen  710   5.026 

      

Liquide middelen      

Bankrekeningen  161.949   142.903 

  164.474   150.744 

 

Passiva 

 31 december 2019  31 december 2018 

 €  € 

Eigen vermogen      

Stichtingsvermogen  60.220   62.345 

      

Vastgelegd vermogen      

Bestemmingsreserves  102.904   88.299 

      

Kortlopende schulden      

Overige te betalen posten  1.350   100 

  164.474   150.744 
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Staat van baten en lasten over 2019 

 

 2019  2018 

 €  € 

Baten uit eigen fondsenwerving  132.519   161.135 

  132.519   161.135 

Kosten eigen fondsenwerving  3.003   4.477 

      

Netto baten  129.516   156.658 

      

Afschrijving 1.000   1.000  

Sociale hulp 116.036   149.443  

Totaal besteed aan doelstellingen  117.036   150.443 

  12.480   6.215 

      

Onttrekking / dotatie 

bestemmingsreserve 
 -14.605   -2.618 

      

Ten gunste van stichtingsvermogen  -2.125   3.597 
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Toelichting op de balans  

 

 31 december 2019  31 december 2018 

 €  € 

Promotiemateriaal    

Boekwaarde begin van het jaar 2.815  3.815 

Aangeschaft in het boekjaar 0  0 

 2.815  3.815 

Afschrijving 1.000  1.000 

Boekwaarde einde van het jaar 1.815  2.815 

    

Vorderingen    

Nog te ontvangen bedragen    

Toezeggingen (ontvangst volgend jaar) 0  4.350 

    

Overige vooruitbetaalde posten    

Vooruitbetaalde kosten 710  676 

 710  5.026 

    

Liquide middelen    

Kas en bank    

Kas Moldavië P.M.  P.M. 

Rabobank rekening-courant 61.787  47.742 

Rabobank bedrijfstelerekening 100.157  95.156 

Bankrekening Moldavië 5  5 

 161.949  142.903 
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 31 december 2019  31 december 2018 

 €  € 

Eigen vermogen    

Stichtingsvermogen    

Saldo begin van het boekjaar 62.345  58.748 

Af: dotaties bestemmingsreserves 0  0 

bij: uit staat van baten en lasten -2.125  3.597 

Saldo einde van het boekjaar 60.220  62.345 

    

Vastgelegd vermogen    

Bestemmingsreserves    

Multifunctioneel centrum 24.058  24.058 

Begeleid wonen 6.970  6.970 

Hart voor een Kind 10.000  10.000 

Thuiszorg 23.885  21.045 

Ouderenproject Tintereni 14.644  11.500 

Ouderenproject Bulboaca 2.148  2.148 

Casa Nathanael 11.270  6.352 

Houthakkers Werkendam 2.037  1.287 

EGS van geven wordt je warm 7.892  0 

Vrijwilligers 0  4.939 

 102.904  88.299 

    

Kortlopende schulden    

Overige te betalen posten    

Nog te betalen netto-loon 1.250  0 

Bankkosten Rabobank 100  100 

 1.350  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 

 2019  2018 

 €  € 

Baten uit eigen fondsenwerving    

Giften algemeen 50.243  59.160 

Giften Casa Nathanael 27.140  35.586 

Giften projecten 55.136  66.389 

 132.519  161.135 

    

Kosten eigen fondsenwerving    

Kosten promotiemateriaal 0  187 

Portokosten 979  1.402 

Drukwerk 0  720 

Rente - bankkosten 1.105  1.132 

Diverse algemene kosten 919  1.036 

 3.003  4.477 
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 2019  2018 

 €  € 

Totaal besteed aan doelstellingen    

Afschrijving 1.000  1.000 

 1.000  1.000 

    

Sociale hulp    

Activiteiten / projecten 116.036  149.443 

    

Shelter 11.502  35.202 

Multifunctioneel centrum 7.872  5.276 

Hart voor een Kind 27.250  29.975 

Ouderenproject 16.454  17.835 

Thuiszorg 8.660  7.760 

Begeleid wonen 3.775  2.365 

Zomerkampen 9.500  7.955 

Vrijwilligers 7.301  12.340 

Kinderdag 1.500  1.500 

Huis Rezina 0  3.850 

Casa Nathanael 22.222  25.385 

 116.036  149.443 

    

Bestemmingsreserves    

Onttrekking / dotatie 

bestemmingsreserves -14.605  -2.618 

    

    

 

  



 

20 

 

Tot slot 

Financiële situatie 

Het vrije stichtingsvermogen bedroeg per 31 december 2019 € 60.220 (2018: € 62.345). 

De bestemmingsreserves bedroegen per 31 december 2019 € 102.904 (2018: € 88.299). 

 

Dank 

We zijn als bestuur blij dat Hart voor Moldavië bij zo veel mensen in de belangstelling 

staat en mensen daarvoor in actie komen om iets te betekenen. We zijn dankbaar dat 

God ons daar met elkaar voor gebruiken kan en wil. Zo proberen we naar mensen om te 

zien, die onder andere omstandigheden leven en die we een beter bestaan gunnen. 

Bestuur Stichting Hart voor Moldavië, 

namens deze, 

Erik Schinkelshoek, 

Voorzitter 
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