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1. Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag over 2017 van de Stichting Gehandicapten Tsjernobyl 
Stolin/Hardenberg - Hattem.  
In dit verslag staan de activiteiten van de stichting over het boekjaar 2017 omschreven.  
De in dit verslag genoemde bedragen zijn in Euro’s. 
 
2. Contactgegevens Stichting Gehandicapten Tsjernobyl Stolin/Hardenberg-

Hattem 
Naam     : Stichting Gehandicapten Tsjernobyl Stolin/Hardenberg-Hattem. 
Adres     : Hessenweg 33, 7771 RD Hardenberg 
Telefoonnummer  : 0523-270766  
Bankrekening    : NL74ABNA 056 53 88 851 t.n.v. De Stichting. 
Inschrijfnummer KvK : 05069081 
ANBI   : De stichting is door de belastingdienst erkend  als, ANBI,                           
      Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat donaties  
      aan de stichting , binnen de door de fiscus vastgestelde grenzen, 
      als gift kunnen worden aangemerkt bij de belastingaangifte. 
Contactpersoon             Hardenberg 
Naam      : Mevr. F.M. Snel- Weitkamp  
Adres     : Hessenweg 33, 7771 RD Hardenberg.  
Telefoonnummer  : 0523-270766 
Contactpersoon             Hattem 
Naam      : Dhr. K. Spannenberg  
Adres     : Dahliastraat 21, 8051 DM  
Telefoonnummer  : 038-4443823 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur van de Stichting Gehandicapten Tsjernobyl Stolin/Hardenberg - Hattem  bestaat 
uit de volgende personen: 
Voorzitter   : Dhr. K. Spannenberg 
Secretaris   : Mevr. F.M. Snel- Weitkamp. 
Penningmeester  : Dhr. H. Snel (tijdelijk) 
 
Land van activiteiten : Wit- Rusland.    
In Wit- Rusland wordt    
samengewerkt met de  : Wit Russische hulpassociatie  voor gehandicapte kinderen en jong  
      volwassenen in Stolin en Resitsja 
 
3. Bestuur in Nederland. 
I.v.m. ziekte van de penningmeester H. Nijeboer, werd hij genoodzaakt om zijn 
penningmeesterschap neer te leggen. Samen met zijn vrouw Aukje hebben ze de stichting 
verlaten. Samen hebben ze veel mogen betekenen voor de stichting en met name ook in de 
plaats Resitsja. Als stichting zijn we hen dankbaar voor het vele werk wat ze voor de stichting 
gedaan hebben en we wensen hen voor de toekomst Gods zegen toe. 
H. Snel heeft voorlopig het penningmeesterschap overgenomen. Er zal naar een nieuwe 
penningmeester gezocht worden omdat zijn vrouw al in het bestuur van de stichting zit. We 
houden het bestuur op 3 personen.  
Het bestuur vergadert met onregelmatige tussenpozen afhankelijk van de urgentie van de 
agendapunten. Indien noodzakelijk wordt per e-mail overlegd. 
De bestuursleden doen hun werkzaamheden pro Deo.  
Leden van het bestuur en of van de werkgroep die deelnemen aan een werkbezoek aan Wit- 
Rusland moeten hiervoor minimaal 75,-- euro per persoon / per echtpaar betalen, terwijl 
tevens van iedereen verwacht wordt donaties te geven aan de stichting. Overige reiskosten 
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worden niet betaald, wel kunnen kosten worden gedeclareerd en  als gift geboekt worden, dit 
om belastingtechnische redenen.  
De grotere uitgaven voor speciale doelen worden in de notulen vastgelegd hetgeen 
noodzakelijk is voor de interne controle. 
 
4. Werkzaamheden.  
Het land waarin wij werkzaam zijn is Wit-Rusland. Hardenberg in de stad Stolin en de afdeling 
Hattem in het nabij gelegen Resitsja. 
Dit gebied ten noorden van de Oekraïne ligt in het stralingsgebied van de kerncentrale in 
Tsjernobyl die in 1986 is geëxplodeerd. Door de straling doen zich er veel gevallen van kanker 
voor en er zijn ook veel gehandicapten zowel jongeren als ouderen. De gehandicaptenzorg in 
Wit-Rusland is bedroevend slecht, zodat veel ouders hun gehandicapte kinderen thuis willen 
verzorgen. Hierdoor kunnen de ouders niet allebei buitenshuis werken en is het inkomen nog 
lager dan normaal het geval is. Gelukkig zien we enige verandering komen, doordat er nu een 
dagverblijf is en een sociale werkplaats. 
 
De materiële hulp betreft de gewone hulp aan de gezinnen, zoals voedselpakketten en 
eventueel extra voedsel pakketten voor de armste gezinnen. Ook zit hierin een bedrag voor 
onvoorziene uitgaven in de loop van het jaar. Deze hulp is het speerpunt van onze 
hulpverlening en wordt toegespitst per gezin.  
Tijdens het jaarlijks werkbezoek in Wit- Rusland wordt de hulp per adres afzonderlijk 
doorgenomen. Zo nodig worden deze gezinnen bezocht. 
Dit jaar is de renovatie van de sociale werkplaats Istok gerealiseerd.  
De vraag naar incontinentiemateriaal blijft groot. Wij blijven ernaar streven het incontinentie 
materiaal zoveel mogelijk in Nederland te verzamelen. Door de bezuinigingen in de zorg 
kunnen we duidelijk merken dat er veel minder incontinentie materiaal beschikbaar komt. 
Ook het aanbod van kleding en beddengoed blijft welkom. 
 
Bezoek aan Wit Rusland 
Dit jaar heeft er geen bezoek kunnen plaatsvinden. Onze contactpersoon Malvina Vydritskaya 
kreeg in het voorjaar borstkanker. Het hele jaar door kreeg ze hiervoor allerlei behandelingen, 
zodat het niet mogelijk was om een bezoek te brengen. Het lijkt nu goed te gaan, zodat we 
hopen dat we DV het komende jaar weer naar Stolin/Resitsja kunnen gaan. 
 
Transport met hulpgoederen. 
Dit jaar is er in juni weer een transport naar Stolin/Resitsja gegaan. Pas eind oktober kregen 
ze toestemming om het te mogen verdelen. Dit jaar is er ook een groot bad met badlift 
meegegaan. Ook werden we gesponsord met heel veel glazuur, wat erg welkom is voor Istok. 
We blijven kleding en hulpmiddelen verzamelen, incontinentie materiaal is nog steeds schaars.  
 
Het belang van bijzondere projecten. 
Het belang van bijzondere projecten is nog steeds erg belangrijk om zo de regering te laten 
zien, dat mensen met een beperking wel iets te leren is. Langzamerhand zien we verandering 
komen. Het dagverblijf het 'Centrum', wat door de staat is opgericht, begint langzamerhand 
andere vormen aan te nemen. Er wordt meer gekeken naar de behoefte van het kind en waar 
je ze nog iets kunt leren. De sfeer is er nu heel anders, er wordt meer aan muziek en drama 
gedaan waar de mensen van opvrolijken. En dit jaar mochten er zelfs 5 mensen met een 
beperking 2 keer in de week naar Istok, om daar te leren omgaan met klei. We zien dit als een 
hele positieve wending. 
Al met al blijft de sociale werkplaats 'Istok' in Resitsja en het naaiatelier en de winkeltjes in 
Stolin een voorbeeld voor heel Wit- Rusland! 
 “Istok” is nog steeds de grootste sociale werkplaats voor gehandicapten in heel Wit- Rusland! 
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Renovatie van het gebouw Istok in Resitsja. 
De buitenkant van 'Istok' is helemaal gerenoveerd met kunststof schroten. Het ziet er erg 
mooi uit.(zie omslag) Doordat het materiaal van kunststof is, zal dit gebouw veel langer 
onderhoudsvrij blijven. Ook binnenin Istok is de vloer opgeknapt en hebben er kleine 
veranderingen plaatsgevonden. Wij hopen dit in het komende jaar zelf te kunnen zien. 
 

     Pottenbakkerij.  
 Door de slechte economie, blijft de verkoop van de producten uit Istok wat achter. De 
verkoop in de grote steden gaat nog wel, maar in de eigen omgeving is het minder. De 
organisatie in Stolin/Resitsja hebben besloten om verandering aan te brengen in het werken in 
de pottenbakkerij. Het gaat immers ook om mensen met een beperking uit hun isolement te 
halen en hen wat te leren. Zo zijn ze gestart met het lesgeven aan een aantal kinderen uit het 
dagverblijf het 'Centrum'. Ze leren omgaan met klei. Dit is een grote doorbraak, dat kinderen 
uit het dagverblijf, toestemming van de staat krijgen , om naar de sociale werkplaats te gaan, 
wat door ouders zelf is opgericht. Voorheen werden ze nooit door de staat erkend. Ook 
organiseren ze dagdelen waarin moeder en kind samen in Istok mogen werken. 
Door de ziekte van Malvina (zelf ook altijd werkzaam in Istok) heeft schoonzoon Rechad deze 
taak op zich genomen, wat hem erg goed afgaat. Ook dochter Swetlana heeft veel taken 
overgenomen van haar moeder.  

 
Fondsenwerving. 
Voor wat de fondswerving betreft willen wij dankbaar in gedachtenis houden de bedragen die 
wij ontvingen van een sponsor en de erven van deze sponsor.  
Dankbaar zijn we ook voor de vaste donateurs, en de spontane giften. 
Ook verschillende kerken steunen ons via verschillende fondsen waar we erg dankbaar voor 
zijn. Op deze manier kunnen we het nog lang volhouden om onze naaste veraf te blijven 
ondersteunen. 
Ook de door de werkgroep opgezette activiteiten brachten veel geld op en het bevordert 
bovendien de betrokkenheid en naamsbekendheid met onze achterban.  
Zie ook onze website. 
 
Legaatfonds. 
Het saldo in het legaatfonds is ongewijzigd en bedraagt per balansdatum  € 7.072,-- 
Op dit moment zijn er geen plannen voor bestedingen uit het legaatfonds. Wat mogelijk 
nieuwe projecten betreft, wachten we op voorstellen van onze Wit- Russische partners. 
5. Plannen voor 2018.  
De “gewone” hulpverlening zal dit jaar zoals steeds, worden voortgezet in nauw overleg  met 
onze Wit- Russische partners in Stolin en Resitsja. 
Omdat het project Istok dit jaar is afgerond, kunnen we ons richten op het uitbreiden van het 
gebied. Er is een dorp benaderd waar we het komende jaar ook onze aandacht aan willen 
geven. Dit dorp kent 14 gezinnen met een gehandicapt kind. Bij ons verblijf, willen we 1 dag 
besteden met aandacht voor dit dorp. We zullen dan inventariseren waar behoefte naar is. 
Ook krijgen ze een voedselpakket en zal er gekeken worden of er gezinnen zijn die we vaker 
moeten ondersteunen met een voedselpakket. Elk jaar zullen we de situatie opnieuw bekijken, 
dit geldt overigens ook voor Stolin en Resitsja. Alle dorpen in de omgeving profiteren al jaren 
van het transport dat we sturen, op deze manier kregen ze al hulp aangeboden. 
Voor verdere plannen zullen we eveneens goed naar onze Wit- Russische partners luisteren. 
 
Dankzij de steun van zoveel mensen, kunnen wij ons werk in Wit Rusland nog steeds voortzetten.   

Met dank aan God die het werk van de stichting rijk heeft willen zegenen!      

 
 Hardenberg, maart 2018. 
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Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 2017. 
Zoals uit de winst- en verliesrekening blijkt is er over 2017 een fors bedrag uitgegeven aan 
renovatie Istok; desondanks  konden wij het jaar met een overschot afsluiten.  
De belangrijkste posten aan de uitgaven kant zijn reeds bij punt 4, werkzaamheden, aan de orde 
gekomen. 
Wat de overige posten betreft, deze spreken voor zichzelf. 
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Aan het bestuur van de Stichting Gehandicapten
Tsjernobyl Stolin/Hardenberg - Hattem
p/a Mevrouw F.M. Snel-Weitkamp
Hessenweg 33

777tRD Hardenberg

Hardenberg, 11 juli 2018

RappoÉ boekencontrolê Stichting GêhandicaÉen Tsiernobyl Stolin/HaÍdênbeB - Hattem ovêÍ het
boêkjaar 2017.

Op uw venoek hebben ondergetekenden de boeken over het boekjaar 2017 van bovengenoemde
stichting gecontroleerd. Wij hebben de kas en de boeken van uw stichting steekproefsgewijze
gecontroleerd en beoordeeld.

Op grond van onze bevindingen zijn wij van oordeel dat de rekening van ontvangsten en uitgaven over
2017, alsmede de balans per 31 december 2017 getrouw z'rjn afgeleid uit de financiële administratie en

ook in overeenstemming zijn met bestuursleden zoals die in de notulen zijn vastgelegd,

wÍ stellen u daarom voor de penningmeester decharge te vêrlenen.

WÍ vertrouwen u hiermee van dienst te zÍn geweest.
.:

vriêndêlijke groet.

J.G. Snel-PlaggenmarschJ.H. HeijinkF


