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Jaarverslag 

 

Afbeelding 1 -  met een groepje nog mobiele ouderen op stap 

In een jaarverslag leggen we als stichting verantwoording af. We laten zien wat we 

gerealiseerd hebben en hoeveel mensen geprofiteerd hebben van de hulp die geboden 

is. Dit jaarverslag is daarop geen uitzondering. 

Toch is het wel een uitzonderlijk jaar. We hadden niet echt verwacht dat we nog een 

heel jaar te maken zouden hebben met een pandemie die ons zoveel beperkingen op 

blijft leggen. En die beperkingen gelden ook in Moldavië, waar ze voor bepaalde 

bevolkingsgroepen nog extra hard aankomen. We hebben met elkaar een beetje een 

modus gevonden om samen te leven. Het leven voor ouderen is er niet gemakkelijker op 

geworden. De projecten konden doorgaan, zoals u hieronder zult lezen, maar niet altijd 

in de vorm die we graag zouden willen.  

Toch is het bewonderenswaardig dat vrijwilligers kans hebben gezien om ondanks alles 

naar Moldavië te gaan om hun steentje bij te dragen in de vorm van assistentie bij de 

thuiszorg of het zorgen voor brandhout. We merken dat ook in Nederland mensen weer 

in touw zijn geweest om acties op te zetten om geld te genereren voor Moldavië. We 

kunnen nog steeds projecten in stand houden dankzij al deze mensen die hun 

creativiteit inzetten om anderen in staat te stellen te helpen waar dat nodig is. Moldavië 

heeft nog steeds het laagste BBP (Bruto Binnenlands Product) per inwoner van Europa. 

De politieke situatie in Moldavië is onveranderd instabiel en met de oorlogsdreiging in 

de Oekraïne wordt het daar niet rustiger.  

De EU heeft er belang bij dat Moldavië, het land met het laagste BBP per inwoner van Europa 

en toekomstig buurland van de uitgebreide Unie, een stabiele partner wordt. De EU moet 

daarom een bijdrage leveren tot de politieke stabiliteit en de overgang naar een 

markteconomie in Moldavië, en moet het hervormingsproces krachtiger en zichtbaarder 

aanmoedigen. Dit zou het doel moeten zijn van het sterkere engagement van de EU in 

Moldavië.  

Bron: EU monitor 
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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 2019 is daar de stichting 

HART VOOR REZINA in Rezina bij gekomen. 

 

Afbeelding 2 - Online vergadering van stichting Bethania 

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.  

 

Afbeelding 3 - Corinne & Tolya 

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

met haar man Anatolii (Tolya) Naṱic hebben zij de zorg over een groep kinderen die zij 

begeleiden in Casa Natanael en zijn zij bezig om een thuis te creëren voor 

jongvolwassenen, die niet gemakkelijk integreren in de maatschappij (project Next Step). 

Corinne is uitgezonden via de Christelijke Gereformeerde kerk in Zwolle en heeft een 

supportteam dat haar met raad en daad bijstaat in allerlei praktische zaken. Vanuit dit 

supportteam 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. 

Larissa, de thuiszorgmedewerkster, verzorgt 8 mensen in het dorp waarvan er 4 

bedlegerig zijn. De taak van Larissa omvat naast de hulp bij persoonlijke hygiëne, 

eenvoudige medische handelingen of huishoudelijke klusjes. Ze zorgt ervoor dat de 

mensen zich gezien en gehoord voelen. Ze hoort de zorgen en problemen aan die 

mensen met haar delen. Waar mogelijk kijkt het team van medewerkers of er 

oplossingen te realiseren zijn en of het leven van mensen iets verlicht kan worden.  

De meesten van degenen die thuiszorg krijgen zijn 85 jaar of ouder, één vrouw is eind 

60. Deze vrouw is gedeeltelijk verlamd en kan haast niet bewegen. Ze probeert voor 

zichzelf te koken en haar huis schoon te houden, maar haar gezondheid wordt slechter. 

Ze is erg blij met de thuiszorgmedewerkster die bij haar langs komt en haar helpt met 

schoonmaken, boodschappen doen en helpt met vervoer naar de arts of apotheek. Ze 

geeft aan dat sinds ze hulp krijgt, haar leven aanmerkelijk verbeterd is: ze is vrolijker en 

lacht weer vaker.  

Het ouderencentrum kon het afgelopen jaar in verband met de Covid-regels, niet 

bezocht worden door de ouderen. Dit betekent dat de ouderen het broodnodige contact 

met elkaar moesten missen en dat ze vooral aan huis gebonden waren. Ze misten ook 

de activiteiten en het samen feestdagen vieren. Dit gaf veel gevoelens van depressiviteit 

en eenzaamheid. De dagelijks bezorgde lunch (Tafeltje-Dekje-project) was vaak het enige 

bezoek en medewerkers voelden dan ook wel de verantwoordelijkheid om te checken 

hoe het met de mensen ging. Ook al waren de bezoekjes kort, de bezorgers probeerden 

goed te kijken hoe de situatie van de ouderen was om eventueel meer hulp te regelen 

als dat nodig was. Gelukkig was het enkele malen mogelijk om met een groepje nog 

mobiele ouderen op stap te gaan, zodat zij toch wat meer aanspraak hadden. 

 

Afbeelding 4 - een kop thee en een gesprekje 

Het dagcentrum is het hele jaar wel gebruikt voor het wassen van kleding en 

beddengoed van oudere mensen uit het dorp en omgeving. Wekelijks konden een 

aantal mensen gebruik maken van de douche. In Moldavië is het nog steeds niet 

gewoon dat mensen stromend water hebben in hun huis of over een badkamer 



 

6 

 

beschikken. Dat waren dan momenten dat ouderen even uit hun huis konden komen en 

behalve de douche ook een kop thee kregen en een gesprekje. 

 

Kinderen – naschoolse opvang 

In Moldavië hebben de kinderen over het algemeen les tot 12:00 of 13:00 uur. Dat 

betekent een lange middag met veel mogelijkheden. 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. Deze leerlingen worden al meteen vanaf de eerste klas uitgenodigd 

om naar de naschoolse opvang te gaan. Er komen ongeveer 54 kinderen naar de 

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

maaltijd en daarna wordt er anderhalf à twee uur besteed aan huiswerk, waarbij veel 

leerlingen meer persoonlijke aandacht krijgen dan ze elders gewend zijn. De hulp bij het 

huiswerk maken, de emotionele en geestelijke ondersteuning die de kinderen krijgen 

hebben impact: hun schoolse vaardigheden verbeteren en zorgt ervoor dat ze ook de 

school met meer regelmaat bezoeken.  

 

Afbeelding 5 - De kinderen komen met veel plezier naar het centrum 

De kinderen komen met veel plezier naar het centrum. Ze weten dat ze er ook terecht 

kunnen met hun problemen en ook hun ouders hebben vertrouwen in de leerkrachten 

en weten dat ze met hun zorgen bij hen terecht kunnen. Op het ogenblik kunnen de 

ouders niet zelf naar het centrum komen, maar er is regelmatig contact via de telefoon 

of via social media om de vorderingen van hun kinderen te bespreken. 

Naast schoolse vaardigheden is er een programma voor sport en spel waarin sociale 

vaardigheden aangeleerd worden en krijgen de kinderen 1 keer per week Bijbels 

onderwijs. Elke maand staat een speciaal project centraal – zoals Vaderdag, Moederdag, 

Pasen, Kerstmis of een kampioenschap voor schaken of voetbal.  

De naschoolse opvang is open geweest met inachtneming van de vereiste veiligheids- en 

gezondheidsmaatregelen en met een aangepast rooster: de kinderen eten nu per 

groepje in ongeveer 15 minuten na elkaar. Tijdens het spelen waren ze niet opgesplitst: 

ze konden dat gewoon samen met de hele groep doen. 
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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 sponsoren we op dit moment 35 

kinderen vanuit Nederland. Medewerkers van Bethania bezoeken hen regelmatig. 

Gesprekken met ouders en met de kinderen zelf geven een beeld van de situatie. 

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. 

Tony Imthorn en Lena Imthorn - Monteanu hebben dit project verder vormgegeven. Het 

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

ingewikkeld door de cultuurverschillen tussen Moldavië en Nederland. We streven 

ernaar dat de contacten tussen sponsorouders en pleegkinderen duidelijk zijn en het 

contact goed verloopt. 

In Nederland is het al moeilijk om gezinnen te vinden, die pleegkinderen willen 

opnemen in hun gezin; in Moldavië is dit ook erg moeilijk. Er wordt veel gevraagd van de 

ouders en de eigen kinderen om één of meer kinderen op te nemen en te laten 

deelnemen aan het gezin. Voor kinderen die zelf geen gezond gezinsverband kennen is 

een gezond gezin de beste vorm van opvang. Ze kunnen zich ontwikkelen in emotionele, 

materiele en geestelijke zin; in de context van een gewoon gezin leren ze relaties 

opbouwen. Pleegouders en hun kinderen krijgen vooraf veel informatie om hen zo goed 

mogelijk voor te bereiden op de komst van pleegkind(eren). Maar juist als de 

pleegkinderen zijn opgenomen in het gezin blijkt hoeveel impact dit heeft op het 

gezinsleven. Allerlei relaties worden beïnvloed en de komst van een pleegkind zorgt voor 

veel onzekerheid. Goede begeleiding voor deze gezinnen is onontbeerlijk om pleegzorg 

te realiseren. Maatschappelijk werkers van Bethania proberen hier zo goed mogelijk in 

te voorzien. 

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 ook graag in 

de kas waar bloemen gekweekt worden. Omdat het ouderencentrum niet veel bezocht 

werd, had Natasha tijd om voor het kind van de boekhoudster te zorgen, zodat deze 

haar werk kon doen op het kantoor van het centrum. 
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Sam en Rodica 

 

Afbeelding 6 - Sam & Rodica 

Rodica heeft kinderen van de naschoolse opvang begeleid die in sociaal opzicht wel wat 

extra aandacht konden gebruiken en is bezig geweest met het inwerken van een nieuwe 

medewerker. Daarnaast heeft ze een gespreksgroep met vrouwen die in een complexe 

thuissituatie leven.  

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 vorig jaar geplant. Natasha neemt een deel van de zorg voor 

deze bloemen op zich. Dit jaar is er een bescheiden eerste oogst geweest.    

Daarnaast was er het idee om eigen brood te gaan bakken en daarbij bio-graan te 

gebruiken als basis. Ze bakken nu voor eigen consumptie. Er worden ongeveer 40 

broden per dag gebakken, waarvan een deel wordt verkocht aan de medewerkers en 

een deel wordt uitgedeeld aan de armste families. 

Een ander project dat afgelopen jaar vorm heeft gekregen is het opzetten van een 

garage. De financiering hiervan heeft Sam nu rond gekregen; de nodige 

gereedschappen kunnen aangeschaft worden en er is een ruimte gevonden. Voorlopig is 

het plan om eerst de auto’s van Bethania zelf in onderhoud te nemen. Dat zou al kosten 

besparen. 

Samuel heeft naast zijn lessen op de lokale school ook vakken Nederlands en Engels 

gevolgd bij de wereldschool. Dat ging goed. Verder zijn ze alle drie gezond gebleven, 

waar ze dankbaar voor zijn. 
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Vrijwilligers 

Afgelopen jaar is er wel wat meer bezoek geweest dan vorig jaar: mensen hebben toch 

kans gezien om als vrijwilliger naar Moldavië te gaan! Een vrouw uit Noord-Holland was 

de eerste vrouw die langskwam. Zij wilde helpen bij het thuiszorgproject. Ze is een 

maand op bezoek geweest. Een moeder en dochter uit Baarn zijn langs geweest en 

hebben onder andere hun hulp geboden bij het rondbrengen van voedselpakketten. 

Ook zijn bezoekers op doorreis langs geweest bij Sam en Rodica.  

 

Afbeelding 7 – houthakkers 

Een groep houthakkers uit Baarn en omgeving ging in oktober naar Moldavië. Zij hebben 

60 kuub hout weggehakt en uitgedeeld. Dit is voor veel ouderen een zeer welkome 

aanvulling op de verwarming in huis, nu ook in Moldavië de gasprijs flink omhoog is 

gegaan. 
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HART VOOR REZINA 

 

Afbeelding 8 - Plaatsnaambord Rezina 

Het jaar 2021 heeft in Casa Natanael vooral in het teken gestaan van de zorg voor de 

kinderen. Omdat er door de coronapandemie nog steeds weinig mogelijk was en omdat 

Tolya door zijn oogproblemen niet in staat was om veel te werken, werden alle andere 

projecten gestopt. Dit had wel een goede uitwerking op de kinderen door al de 

persoonlijke aandacht die er voor hen was. In 2021 zijn er geen nieuwe kinderen bij 

gekomen in Casa Natanael en ook niet vertrokken, hierdoor is de groep een hechte en 

fijne groep kinderen geworden. Hij bestaat uit 5 kinderen: 4 meisjes en 1 jongen in de 

leeftijd van 8 t/m 16 jaar. We hebben de kinderen zien groeien in vertrouwen in zichzelf, 

in hun relatie met elkaar en met Tolya & Corinne en ook zijn de schoolprestaties van 

sommigen aanzienlijk verbeterd. Dankbaar zijn we voor de huiswerk juf die dagelijks 

komt helpen met het schoolwerk. Door een spontane actie van iemand in Nederland 

kregen alle kinderen een verzwaringsdeken. Deze deken kan helpen bij kinderen met 

een traumatisch verleden. Bij drie van de vijf kinderen zagen we dat ze er baat bij 

hebben. 

 

Afbeelding 9 - Gezin van Corinne volgens de moeder van de plaatselijke predikant 

De oudste jongen die niet meer in Casa Natanael woont, heeft nog steeds intensief 

contact. Het zelfstandig worden gaat met vallen en opstaan. Soms horen we wekenlang 

niets van hem en dan opeens zoekt hij weer contact. Gelukkig konden we het jaar goed 

afsluiten met hem en vierde hij Kerstfeest in Casa Natanael.  
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Het oudste meisje heeft schoolexamen gedaan en volgt nu beroepsonderwijs. Het is 

duidelijk dat zij licht verstandelijk beperkt is. Ze zit op het moment wel erg goed in haar 

vel. Ze is een grote hulp bij al het werk buiten en de zorg voor de dieren. 

Naast Casa Natanael is de bouw gestart van Casa Natanael – Next Step. De bouw 

verloopt erg voorspoedig. De afwerking van de binnenkant moet nog gebeuren, evenals 

de aanleg van de tuin en alles om het huis. We hopen dat alles rond de zomer klaar mag 

zijn. 

 

Afbeelding 10 - Casa Natanael - Next Step in wording 

We hebben een grote konijnenstal en een kippenren. De hoop is dat deze dieren en ook 

de tuin die nog aangelegd moet worden in de toekomst zullen helpen om een deel van 

het project zelf te financieren. Door de bouw van CN-Next Step kon de tuin dit jaar niet 

verbouwd worden. Met de kippen gaat het goed, er is een 40-tal kippen die dagelijks 

voor ongeveer 20 eieren zorgen. Deze worden verkocht of zijn voor eigen gebruik. Ook 

schenken we ze wel aan hulpbehoevende ouderen. De konijnen zijn dit jaar ziek 

geweest. Helaas is het merendeel overleden. Dit was erg verdrietig om mee te maken. 

Na de winter zal het hopelijk weer beter gaan. 

In het voorjaar van 2021 kwamen Tolya & Corinne in contact met Tony & Lena. Zij gaven 

aan dat ze graag terug willen keren naar Moldavië en iets met pleegzorg willen doen. 

Aangezien het zicht van Tolya steeds slechter wordt en hij veel rust nodig heeft en 

weinig stress mag hebben om zijn ogen te beschermen, hebben we besloten dat Tony & 

Lena het project Casa Natanael gaan overnemen. Het plan is dat zij in mei 2022 naar 

Moldavië komen en dat de overdracht eind augustus zal plaatsvinden. Tolya & Corinne 

zullen daarna een periode van rust en bezinning nemen. Daarna zullen zij zich richten 

op het nieuwe project Casa Natanael – Next Step en ligt hun hart bij de ontwikkeling van 

pleegzorg in Moldavië. 
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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 2021 

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 2021 

Aktiva 

 31 december 2021  31 december 2020 

 €  € 

Materiele vaste aktiva      

Promotiemateriaal 0   815  

Bus Casa Nathanael 6.000   8.000  

  6.000   8.815 

      

Vlottende aktiva      

Vorderingen  709   710 

      

Liquide middelen      

Bankrekeningen  187.680   152.065 

  194.389   161.590 

 

Passiva 

 31 december 2021  31 december 2020 

 €  € 

Eigen vermogen      

Stichtingsvermogen  72.626   63.429 

      

Vastgelegd vermogen      

Bestemmingsreserves  121.663   98.061 

      

Kortlopende schulden      

Overige te betalen posten  100   100 

  194.389   161.590 
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Staat van baten en lasten over 2021 

 

 2021  2020 

 €  € 

Baten uit eigen fondsenwerving  175.976   147.475 

  175.976   147.475 

Kosten eigen fondsenwerving  3.271   3.512 

      

Netto baten  172.705   143.963 

      

Afschrijving 2.815   3.000  

Sociale hulp 134.943   142.597  

Totaal besteed aan doelstellingen  137.758   145.597 

  34.947   -1.634 

      

Onttrekking / dotatie 

bestemmingsreserve 
 -25.750   4.843 

      

Ten gunste van stichtingsvermogen  9.197   3.209 
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Toelichting op de balans  

 

 31 december 2021  31 december 2020 

Materiele vaste activa €  € 

    

Boekwaarde begin van het jaar 8.815  1.815 

Aangeschaft in het boekjaar 0  10.000 

 8.815  11.815 

Afschrijving 2.815  3.000 

Boekwaarde einde van het jaar 6.000  8.815 

    

Vorderingen    

Overige vooruitbetaalde posten    

Vooruitbetaalde kosten 709  710 

 709  710 

    

Liquide middelen    

Kas en bank    

Rabobank rekening-courant 73.525  66.911 

Rabobank bedrijfstelerekening 114.155  85.154 

 187.680  152.065 
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 31 december 2021  31 december 2020 

 €  € 

Eigen vermogen    

Stichtingsvermogen    

Saldo begin van het boekjaar 63.429  60.220 

bij: uit staat van baten en lasten 9.197  3.209 

Saldo einde van het boekjaar 72.626  63.429 

    

Vastgelegd vermogen    

Bestemmingsreserves    

Multifunctioneel centrum 21.558  21.558 

Begeleid wonen 6.970  6.970 

Hart voor een Kind 17.500  7.500 

Thuiszorg 28.200  22.450 

Ouderenproject Tintereni 22.144  12.144 

Ouderenproject Bulboaca 0  2.148 

Casa Nathanael 19.099  19.099 

Houthakkers Werkendam 1.907  1.907 

EGS van geven wordt je warm 4.285  4.285 

 121.663  98.061 

    

Kortlopende schulden    

Overige te betalen posten    

Bankkosten Rabobank 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 

 2021  2020 

 €  € 

Baten uit eigen fondsenwerving    

Giften algemeen 66.072  61.653 

Giften Casa Nathanael 41.603  36.970 

Giften projecten 68.301  48.852 

 175.976  147.475 

    

Kosten eigen fondsenwerving    

Portokosten 911  944 

Drukwerk 743  710 

Rente - bankkosten 1.476  1.017 

Diverse algemene kosten 141  841 

 3.271  3.512 
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 2021  2020 

 €  € 

Totaal besteed aan doelstellingen    

Afschrijving 2.815  3.000 

 2.815  3.000 

    

Sociale hulp    

Activiteiten / projecten 134.943  142.597 

    

Salaris Sam en Rodica 21.250  22.230 

Multifunctioneel centrum 5.750  5.625 

Hart voor een Kind 32.500  30.100 

Ouderenproject 20.852  22.914 

Thuiszorg 7.000  11.435 

Begeleid wonen 0  4.720 

Zomerkampen 0  7.000 

Vrijwilligers 0  4.330 

Noodhulp 2.070  0 

Casa Nathanael 45.521  34.243 

 134.943  142.597 

    

Bestemmingsreserves    

Onttrekking / dotatie 

bestemmingsreserves -25.750  4.843 

    

    

 

  



 

20 

 

Tot slot 

Bestuur 

 

Afbeelding 11 - Evert, Rachel, Harro, Erik, Willem, Anja, Angela 

Het bestuur van de stichting Hart voor Moldavië bestond in 2021 uit 6 personen t/m 

augustus. Vanaf september bestond het bestuur uit 7 personen: 

Erik Schinkelshoek  - voorzitter 

Harro Wichers   - penningmeester 

Willem Zwagerman  - secretaris (& IT) 

Anja van der Keijl  - algemeen (presentaties & contacten) 

Evert Starreveld  - algemeen (contactpersoon Corinne) 

Rachel Verhoef  - algemeen (website & Facebook) 

Angela Vriend  - algemeen (vanaf september 2021) 

 

Het bestuur heeft in het afgelopen jaar 7 keer vergaderd. Dit is 6 keer gedaan op afstand 

via Teams (18/1, 1/3, 19/4, 31/5, 5/7, 13/9) en 1 keer fysiek (6/11). 

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden. 

Het vrije stichtingsvermogen bedroeg per 31 december 2021: 

€ 72.626 (2020: € 63.429). 

De bestemmingsreserves bedroegen per 31 december 2021:  

€ 121.663 (2020: € 98.061). 
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Tot besluit 

Het jaar 2021 stond wederom grotendeels in het teken van Corona/COVID-19. Helaas 

beperkt deze situatie de mogelijkheden om hulp te bieden in Moldavië. Toch hebben we 

dankzij de vele gaven van donateurs en de inzet van vrijwilligers weer velen kunnen 

helpen. We konden hen een menswaardiger bestaan geven, kinderen in naschoolse 

opvang of pleeggezinnen, ouderen in hun eigen huis. We zijn dankbaar voor uw gaven, 

uw betrokkenheid en uw inzet.  

Op het moment dat ik dit schrijf woedt er een oorlog in buurland Oekraïne. De 

bominslagen zijn in Moldavië te horen. De mensen in Moldavië zijn bang. We houden 

ons hart vast voor het vervolg. We mogen weten dat de Here bij ons is, maar als geweld 

zo dichtbij komt, dan is dat toch verontrustend. We blijven hulp bieden in Moldavië 

zolang dat mogelijk is en we blijven uw gebed vragen voor de ontwikkelingen in dit deel 

van Europa. We blijven vertrouwen op onze Here. 

Psalm 4:2  

Antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet. Geef mij ruimte als ik belaagd word, wees 

genadig, hoor mijn gebed. 

 

Bestuur Stichting Hart voor Moldavië, 

namens deze, 

Erik Schinkelshoek, 

Voorzitter 

 

Andijk, 1 april 2022 

 

 


