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Jaarverslag 

Een verslag over het jaar 2020 is voor elk bedrijf en elke organisatie een apart verhaal. 

Zo ook voor ons als stichting Hart voor Moldavië. Veel plannen gemaakt en veel van die 

plannen zijn anders of niet uitgevoerd. Een jaar dat voor iedereen in het teken stond van 

Covid-19. Ook in Moldavië heeft dit het leven beïnvloed. 

 

Het was in ieder geval duidelijk dat er vanuit Nederland geen reizigers naar Moldavië 

konden gaan. Nederland stond op de lijst van landen met veel Covid-19 besmettingen 

en als je daar vandaan kwam, was je niet welkom in Moldavië.  

Het afgelopen jaar is ook het jaar van de verkiezingen in Moldavië geweest. In de Trouw 

van 13 november staat een artikel over de schrijver Iulian Ciocan. Hij roept zijn 

landgenoten op om het stemmen niet zo zeer te zien als een keuze tussen “Oost en 

West” maar om een keuze te maken tegen corruptie. Hij spreekt een radiocolumn in 

over gaten in de weg, die politici plechtig beloven te asfalteren en over het grootste 

probleem dat Moldavië teistert: Corruptie. Hij zegt: “Onze elite heeft jarenlang gestolen. 

En dat doen ze vandaag nog net zo als in de jaren negentig”. Niet verbazend dat 

Moldavië nog steeds het armste land van Europa is. 

De president die nu gekozen is, is: Maia Sandu. Zij studeerde af in Economie en mocht 

na haar master opleiding Public Administration studeren aan de Harvard Universiteit in 

Amerika. Ze werkte daarna als adviseur bij de Wereldbank in Washington. Ze snapt dat 

haar leeftijdgenoten niet in Moldavië willen wonen en in de diaspora blijven werken. En  

toch is zij teruggekomen naar Moldavië. Zij zegt dat het tijd is voor een eerlijke en 

professionele politieke klasse. Ze krijgt nog veel tegenwerking van de oude elite. Maar 

laten we met haar hopen en bidden dat er een keer komt in deze situatie. Bron: Trouw 16 

november 2020. 
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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 de oprichting in 2002 werkt Hart voor 

Moldavië samen met Association BETHANIA in Tinṱặreni en in 2020 is daar de stichting 

HART VOOR REZINA in Rezina bij gekomen. 

 

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 stichting Hart Voor Rezina staat onder leiding van Corinne Naṱic - Anbeek. Samen 

met haar man Anatolii (Tolya) Naṱic hebben zij de zorg over ca 6 (2020 begon met 7 en 

eindigde met 5) kinderen en 1 jong volwassene die ze begeleiden in Casa Natanael. 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. 
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BETHANIA 

Ouderenzorg 

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

maart kon de zorg nog gewoon geleverd worden en kon Larissa – de thuiszorg 

medewerkster - iedereen nog bezoeken. In maart moest dit stoppen. Er mochten geen 

bezoekjes meer afgelegd worden om ouderen te helpen met  hun persoonlijke hygiëne. 

Alleen het project Tafeltje Dekje kon doorgaan. De ouderen kregen nog wel hun 

dagelijkse warme maaltijd. Het  aantal maaltijden werd zelfs hoger, omdat ook de 

mensen die normaal in de dagopvang zouden komen, een maaltijd ontvingen. 

 

Ook het ouderencentrum is dicht gegaan in maart. De oudere mensen moesten thuis 

blijven – er was geen mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en om allerlei activiteiten 

samen te doen. Vanaf september was het weer mogelijk om mensen uit te nodigen voor 

het wassen van hun kleding en hun beddengoed of om zelf een douche te nemen. Maar 

ook hier mocht natuurlijk niet iedereen tegelijk langs komen. Er was een vrouw die 

verzuchtte dat ze verleerde hoe te spreken, als ze zo lang geen menselijk contact had 

gehad! 

 

Kinderen – naschoolse opvang 

Elk jaar is er overleg met de school om een aantal kinderen naar de naschoolse opvang 

te laten komen. 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. Er komen ongeveer 50 kinderen naar de naschoolse 

opvang, verdeeld over 5 groepen.  Ze krijgen eerst een warme gezonde maaltijd en 

daarna wordt er anderhalf à twee 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, Kerstmis of een 

kampioenschap voor schaken of voetbal.  
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Net als in Nederland was het voor de kinderen in Moldavië niet mogelijk om naar school 

te blijven gaan. En dit betekende vanzelfsprekend ook dat de naschoolse opvang dicht is 

geweest. Vanaf maart is dit dus gesloten geweest. In september met het nieuwe 

schooljaar mochten de kinderen weer komen.  Nu wel met een aangepast rooster: de 

groepen kinderen konden niet meer tegelijk aan tafel zitten om te eten. Het werd eten in 

kleine groepen na elkaar. 

 

Pleegzorg  

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

niet stabiel. Moldavië staat nog steeds hoog op de wereldranglijst wat 

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

pleeggezin gezocht. Via het project Hart voor een Kind sponseren we op dit moment 38 

kinderen vanuit Nederland. Medewerkers van Bethania bezoeken hen regelmatig. 

Gesprekken met ouders moeten een beeld geven van de situatie, maar ook gesprekken 

met de kinderen zelf.  

 

Het bezoeken van gezinnen is dit jaar deels vervangen door telefoongesprekken. De 

opvang van deze kinderen is gelukkig gewoon doorgegaan. In Nederland zijn er nog 

steeds mensen die een kind willen sponsoren en daar zijn we erg blij mee. 
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Dit project is afgelopen jaar overgedragen van Mirella Flink naar Tony Imthorn en Lena 

Imthorn Munteanu. Tony heeft anderhalf jaar in Moldavië gewoond en heeft als 

muziektherapeut een bijdrage geleverd aan het welzijn van de kinderen en ouderen in 

Moldavië. Lena is zijn vrouw en komt uit Moldavië. We zijn blij dat deze mensen het 

pleegzorgproject weer verder kunnen helpen vorm geven. Het is een ingewikkeld 

project, maar erg belangrijk voor ons als stichting. Het is vooral ingewikkeld door de 

cultuurverschillen tussen Moldavië en Nederland. Het is voor ons belangrijk dat de 

contacten tussen sponsor ouders en pleegkinderen duidelijk zijn en het contact goed 

verloopt. 

 

Begeleid wonen 

Natasha en Lena wonen samen in een huis en krijgen begeleiding bij het zelfstandig een 

huishouden voeren. Daarnaast helpen ze bij de verschillende taken die in het centrum 

gedaan moeten worden, zoals schoonmaken en opruimen. Natasha helpt daarnaast 

graag in de kas waar bloemen gekweekt worden. 

 

Sam en Rodica 

Sam en Rodica zijn augustus 2019 weer terug gegaan naar Moldavië. Bethania heeft hen  

gevraagd om nieuwe projecten op te zetten. Rodica is gestart met een project voor 

kwetsbare - vaak alleenstaande - vrouwen met kinderen. Eenmaal in de 2 à 3 weken 

komen 5 vrouwen bij elkaar om over allerlei praktische vrouwenzaken te praten. Het kan 

gaan over het helpen van hun kinderen bij het maken van hun huiswerk, over 

opvoedingssituaties, over man-vrouw relaties of andere 

onderwerpen die door de vrouwen aangedragen worden. Het 

voorziet duidelijk in een behoefte. Rodica eindigt de 

gesprekken altijd met gebed en ze heeft ondertussen geleerd 

dat de vrouwen dit waarderen. Ze vragen er nu om en missen 

het als het gebed een keer per ongeluk wordt overgeslagen.  

Sam is op zoek gegaan naar projecten die geld kunnen 

genereren. Dit kost meer tijd, zeker als er ook nog een 

pandemie is.  

Het eerste idee was om pioenrozen te planten. Dat was voor 

Sam niet zo’n groot probleem. De planten zijn geplant en 

worden verzorgd. Natasha neemt een groot deel van de zorg 

voor deze bloemen op zich. Komend jaar zal een eerste oogst 

zijn.     

Een ander idee was om eigen brood te gaan bakken en 

daarbij bio-graan te gebruiken als basis. In de loop van het 

jaar zijn alle nodige spullen en apparaten aangeschaft en in 
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gebruik genomen. In afwachting van een vaste kracht is Igor voorlopig vaak in de 

bakkerij te vinden. Ze bakken nog voor hun eigen consumptie.  

Sam is meer ideeën voor geld-generende projecten aan het uitdenken en uitwerken. 

Daar leest u waarschijnlijk in het volgende jaarverslag meer over. Hij mist de bezoekjes 

van mensen uit Nederland, maar houdt zich nog steeds bezig met contacten in 

Nederland, aanvragen en zoeken van sponsoren voor projecten, en in de tijd van de 

lockdown, uitdelen van voedselpakketten en brandhout waar en wanneer mogelijk.  

 

Vrijwilligers 

Afgelopen jaar zijn Lize Kraaijveld en Lena Munteanu nog op bezoek geweest  en 

hebben voedselpakketten samengesteld en uitgedeeld. En er is nog een groep van 5 

mannen uit Werkendam geweest in februari om brandhout te hakken Daarna werd het 

maken van “niet noodzakelijke reizen” sterk ontraden en werd reizen een stuk lastiger, 

dan we gewend waren. Verschillende groepen houthakkers staan in de startblokken, 

maar moeten wachten op toestemming om weer te reizen. Intussen wordt door hen al 

wel geld bijeengebracht voor hulp in Moldavië.  
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HART VOOR REZINA 

Het jaar 2020 begon stralend voor Corinne en Tolya. Ze konden allereerst hout uitdelen 

bij mensen, doordat er een ploeg houthakkers was langs geweest en veel hout gehakt 

had. Ze zijn er in geslaagd om een andere bus te kopen, een grote auto waar ze met hun 

kinderen samen op stap kunnen gaan. Daar hadden ze lang naar uitgekeken. De bus is 

ook nodig voor het uitdelen van hulpgoederen als schooltassen met schoolspullen, 

voedselpakketten en hout. En daarbij waren ze bezig hun nieuwe plan uit te werken om 

een huis te bouwen op het stuk grond naast Casa Natanael: Casa Natanael – Next Step. 

Hun droom is om een huis te bouwen waar hun kinderen leren zelfstandig te wonen. 

Een eigen plek waar ze leren wat het is om op eigen benen te staan, maar waar het ook 

mogelijk is om even wat begeleiding te krijgen op momenten dat het lastig is. Daar is in 

Moldavië niet heel veel ruimte voor. 

 

Maar dan wordt ook in Rezina een lockdown van kracht: het openbare leven gaat op 

slot, winkels sluiten, scholen gaan dicht, mensen moeten thuis blijven. En dan breekt er 

een erg zware tijd aan. Nu wordt het opnieuw duidelijk dat de kinderen bij Corinne in 

huis niet in staat zijn het standaard onderwijs te volgen vanwege hun beperkte 

leercapaciteiten. Lessen volgen via een computer is erg moeilijk voor deze kinderen. De 

opdrachten die ze krijgen, zijn veel te moeilijk voor hen. De toetsen, die nu op de 

computer gemaakt worden, worden gecontroleerd op fouten en niet gewaardeerd op 

inzet. Een docent kan nog wel eens bepalen dat een kind hard heeft gewerkt en dat 

belonen. Moldavië heeft wel een aangepast programma voor moeilijk lerende kinderen, 

maar dit is niet afgesteld op het niveau van een kind. Er is geen speciaal onderwijs. En 

daarbij komt dat de Moldaafse vrouw, die iedere dag de kinderen na schooltijd begeleidt 

met hun huiswerk, door de lockdown ook niet mag komen.  Corinne is plotseling in de 

rol van thuisleerkracht gerold en kan niet meer alleen maar moeder zijn. Net zoals veel 

ouders dit in Nederland ervaren hebben. En naast dat de kinderen zorgen hebben over 

hun schoolwerk, komen er ook zorgen bij over hun eigen familie. Het werden een paar 

zware maanden tot aan de zomervakantie. 

In het voorjaar gaat de oudste jongen, die 10 jaar in Casa Natanael gewoond heeft, op 

eigen benen staan. Er is werk gezocht voor hem en woonruimte. Het lijkt in eerste 

instantie goed te gaan, maar na een paar weken maakt hij een paar verkeerde 

beslissingen en keert hij Corinne en Tolya de rug toe en vertrekt hij uit Rezina. Tegen het 

eind van het jaar herstelt de relatie weer en op het moment woont hij weer tijdelijk in 

Casa Natanael. De stap naar zelfstandigheid was te groot. 
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In de zomer en de maanden daarna krijgt Tolya te kampen met ziekte en moeten veel 

van zijn taken door Corinne overgenomen worden. Ook vertrekt er zeer onverwachts 

één van de kinderen uit Casa Natanael. Het heeft allemaal veel weerslag op het werk. 

Ondanks dit alles wordt er doorgewerkt aan het nieuwe plan, wat “Casa Natanael - Next 

Step” genoemd is.  De plannen zijn gemaakt, de bouwtekeningen worden ingeleverd bij 

de gemeente en in oktober is er een bouwvergunning afgegeven. De bouw zal dit 

voorjaar starten voor dit nieuwe project. 

 

Na de vakantie kunnen de kinderen gewoon weer naar school en lijkt de rust terug te 

keren, maar dan in november krijgen Tolya en Corinne zelf allebei Corona en mogen de 

kinderen het huis niet uit en moeten weer thuis onderwijs volgen. Gelukkig zijn ze niet 

lang ziek en kunnen de kinderen toch redelijk snel weer naar school. 

Ondanks alles wat Tolya en Corinne dit jaar hebben meegemaakt, vertellen ze ook wat 

het hen gebracht heeft. De kinderen merkten de spanningen en problemen ook. Door 

aan het eind van de dag samen de balans op te maken en samen te bidden, leerden de 

kinderen naar elkaar te luisteren en leerden dat ze elkaar kunnen helpen. De kinderen 

geven dit zelf aan als ze terug kijken op het afgelopen jaar. Corinne en Tolya spreken in 

hun kerstgroet  hun vertrouwen uit in God. Ze ervaren dat God liefde is en dat dat nooit 

zal veranderen. 
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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. 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2020 

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 2020 

Aktiva 

 31 december 2020  31 december 2019 

 €  € 

Materiele vaste aktiva      

Promotiemateriaal 815    1.815 

Bus Casa Nathanael 8.000     

  8.815    

      

Vlottende aktiva      

Vorderingen  710   710 

      

Liquide middelen      

Bankrekeningen  152.065   161.949 

  161.590   164.474 

 

Passiva 

 31 december 2020  31 december 2019 

 €  € 

Eigen vermogen      

Stichtingsvermogen  63.429   60.220 

      

Vastgelegd vermogen      

Bestemmingsreserves  98.061   102.904 

      

Kortlopende schulden      

Overige te betalen posten  100   1.350 

  161.590   164.474 
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Staat van baten en lasten over 2020 

 

 2020  2019 

 €  € 

Baten uit eigen fondsenwerving  147.475   132.519 

  147.475   132.519 

Kosten eigen fondsenwerving  3.512   3.003 

      

Netto baten  143.963   129.516 

      

Afschrijving 3.000   1.000  

Sociale hulp 142.597   116.036  

Totaal besteed aan doelstellingen  145.597   117.036 

  -1.634   12.480 

      

Onttrekking / dotatie 

bestemmingsreserve 
 4.843   -14.605 

      

Ten gunste van stichtingsvermogen  3.209   -2.125 
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Toelichting op de balans  

 

 31 december 2020  31 december 2019 

Materiele vaste activa €  € 

    

Boekwaarde begin van het jaar 1.815  2.815 

Aangeschaft in het boekjaar 10.000  0 

 11.815  2.815 

Afschrijving 3.000  1.000 

Boekwaarde einde van het jaar 8.815  1.815 

    

Vorderingen    

Nog te ontvangen bedragen    

Toezeggingen (ontvangst volgend jaar) 0  0 

    

Overige vooruitbetaalde posten    

Vooruitbetaalde kosten 710  710 

 710  710 

    

Liquide middelen    

Kas en bank    

Kas Moldavië P.M.  P.M. 

Rabobank rekening-courant 66.911  61.787 

Rabobank bedrijfstelerekening 85.154  100.157 

Bankrekening Moldavië 0  5 

 152.065  161.949 
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 31 december 2020  31 december 2019 

 €  € 

Eigen vermogen    

Stichtingsvermogen    

Saldo begin van het boekjaar 60.220  62.345 

bij: uit staat van baten en lasten 3.209  -2.125 

Saldo einde van het boekjaar 63.429  60.220 

    

Vastgelegd vermogen    

Bestemmingsreserves    

Multifunctioneel centrum 21.558  24.058 

Begeleid wonen 6.970  6.970 

Hart voor een Kind 7.500  10.000 

Thuiszorg 22.450  23.885 

Ouderenproject Tintereni 12.144  14.644 

Ouderenproject Bulboaca 2.148  2.148 

Casa Nathanael 19.099  11.270 

Houthakkers Werkendam 1.907  2.037 

EGS van geven wordt je warm 4.285  7.892 

 98.061  102.904 

    

Kortlopende schulden    

Overige te betalen posten    

Nog te betalen netto-loon 0  1.250 

Bankkosten Rabobank 100  100 

 100  1.350 

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 

 2020  2019 

 €  € 

Baten uit eigen fondsenwerving    

Giften algemeen 61.653  50.243 

Giften Casa Nathanael 36.970  27.140 

Giften projecten 48.852  55.136 

 147.475  132.519 

    

Kosten eigen fondsenwerving    

Kosten promotiemateriaal 0  0 

Portokosten 944  979 

Drukwerk 710  0 

Rente - bankkosten 1.017  1.105 

Diverse algemene kosten 841  919 

 3.512  3.003 
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 2020  2019 

 €  € 

Totaal besteed aan doelstellingen    

Afschrijving 3.000  1.000 

 3.000  1.000 

    

Sociale hulp    

Activiteiten / projecten 145.597  116.036 

    

Salaris Sam en Rodica 22.230  11.502 

Multifunctioneel centrum 5.625  7.872 

Hart voor een Kind 30.100  27.250 

Ouderenproject 22.914  16.454 

Thuiszorg 11.435  8.660 

Begeleid wonen 4.720  3.775 

Zomerkampen 7.000  9.500 

Vrijwilligers 4.330  7.301 

Kinderdag   1.500 

Casa Nathanael 34.243  22.222 

 142.597  116.036 

    

Bestemmingsreserves    

Onttrekking / dotatie 

bestemmingsreserves 4.843  -14.605 
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Tot slot 

Financiële situatie 

Het effect van Covid-19 hebben we ook gemerkt aan de  inkomsten in het jaar 2020. Er 

waren beperkt kerkdiensten met veel minder mensen waardoor er lagere collecte-

opbrengsten  waren, er waren geen grote acties met veel mensen bij elkaar. Verder 

merkten we dat veel donateurs voorzichtiger waren in het doen van giften. Tegen het 

einde van 2020 kwamen er toch weer allerlei acties op gang en vielen de inkomsten over 

heel 2020 uiteindelijk mee. Wij zijn onze Vader in de hemel dankbaar voor alle financiële 

middelen die we mochten ontvangen. 

Het vrije stichtingsvermogen bedroeg per 31 december 2020 € 63.429 (2019: € 60.220).  

De bestemmingsreserves bedroegen per 31 december 2020 € 98.061 (2019: € 102.904). 

 

Financiële toezeggingen 2021 

De totale financiële toezegging voor sponsoring van projecten in 2021 bedraagt per 31 

december 2020 totaal € 100.000 (2020: € 100.000). Dit bedrag is opgenomen in de 

rubriek ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’. 

 

Tot besluit 

Met bovenstaande woorden van Corinne willen we dit jaar afsluiten: “We ervaren dat 

God liefde is en dat dat nooit zal veranderen.” We merken dat mensen ondanks de 

huidige beperkingen andere manieren vinden om hun betrokkenheid te tonen. We zijn 

als bestuur dankbaar dat we ons nog steeds gedragen weten in dit werk en dat dit werk 

van God gezegend wordt door Hem. We blijven u op de hoogte houden van alles wat we 

samen met u kunnen realiseren. Plannen zijn er genoeg en met Gods kracht en liefde 

kunnen we meer dan we zelf bedacht hadden.  

 

Bestuur Stichting Hart voor Moldavië, 

namens deze, 

Erik Schinkelshoek, 

Voorzitter 
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