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1. Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag over 2020 van de Stichting Gehandicapten Tsjernobyl 
Stolin/Hardenberg - Hattem.  
In dit verslag staan de activiteiten van de stichting over het boekjaar 2020 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  : 06-15448298 
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  : Mevr. H. Overweg-Peter 
 
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. 

      
     In januari is onze oud-penningmeester overleden, dhr. H. Nijeboer.  
     We gedenken hem voor de trouwe inzet als penningmeester voor de stichting. 
     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 betalen ( echtpaar), terwijl tevens van 
iedereen verwacht wordt donaties te geven aan de stichting. Overige reiskosten 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. 
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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. Sinds 2018 is Horsk en omgeving erbij 
gekomen. 
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 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. 
 
De vraag naar incontinentiemateriaal blijft groot. Wij blijven ernaar streven het 
incontinentie materiaal zoveel mogelijk in Nederland te verzamelen. Gelukkig kregen we van 
verschillende instanties overgebleven incontinentiemateriaal aangeboden. 
Ook het aanbod van kleding en beddengoed blijft welkom. 
 
Bezoek aan Wit Rusland 
Dit jaar zouden we in september naar Wit Rusland gaan, maar doordat Corona over de hele 
wereld ging, was het niet mogelijk om naar Wit Rusland af te reizen. Ook was het erg 
onrustig in Wit Rusland ivm de verkiezingen daar, die niet eerlijk waren verlopen. De 
oppositie ging massaal protesteren. Loekasjenko sloeg met harde hand terug. Het was ook 
mede daardoor onmogelijk om naar Wit Rusland te gaan. 
In september overleed heel onverwacht de man van Malvina, onze contactpersoon. 
Door de Corona, de onrust en het overlijden, was het een erg bewogen jaar Juist nu 
hadden ze ons bezoek hard nodig, wat niet door kon gaan. Gelukkig hoorden we dat er 
geen overledenen waren in onze gezinnen door Corona. 
Malvina pakte het werk weer op in Istok, al is er niet zo heel veel te doen in deze tijd.  
 
Transport met hulpgoederen. 
Dit jaar is er een geen transport gestuurd. 
 
Het belang van bijzondere projecten. 
 
In de werkplaats Istok, de pottenbakkerij, proberen ze andere producten te maken, die 
meer gangbaar zijn om te verkopen. 
Het blijft wel moeilijk, door de armoede die er heerst wordt er niet zo heel veel verdiend. 
Ze werken daar met ongeveer 8 mensen, meer kan op dit moment niet, want zo kan 
iedereen toch iets uitbetaald krijgen. In de winter hebben ze niet gewerkt. 
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Naaiatelier 
 
     Het naaiatelier stond in Stolin, is in 2000 door Hattem opgeknapt. Hier naaiden ze heel veel 

voor het ziekenhuis, zoals lakens, washandjes ed. Nu moet dit gebouw daar weg, de 
overheid wil daar flats neerzetten. Nu is dit bouwplan gerealiseerd en is het Naaiatelier in 
het gebouw Istok gevestigd. Zo hebben ze alles onder een dak, en hebben daardoor ook 
minder energiekosten ed. Het naaiatelier naait nu alleen nog op bestelling, er zijn nu 3 
werkers aanwezig. Het is goed dat nu alles onder een dak is. 
 
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. 
De door de werkgroep opgezette activiteiten, zoals de vleesactie, kon dit jaar niet doorgaan 
ivm Corona.  

 
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 2021 
 
Doordat de Corona nog steeds niet voorbij is en de onrust nog in het land heerst, zijn onze 
plannen om daar geld heen te sturen, zodat ze toch voedselpakketten kunnen krijgen. 
Ook hopen we er toch een transport naar toe te kunnen sturen. 
 
 

                 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, ondanks de moeilijke tijd, toch heeft willen zegenen! 
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Aan het bestuur van de Stichting Gehandicapten
Tsjernobyl Stolin/Hardenberg - Hattem
p/a Mevrouw F.M. Snel-Weitkamp
Hessenweg 33

777L RD Hardenberg

Ha rdenbe rg, 28 juni 2021

Rapport boekencontrole Stichting Gehandicapten Tsjernobyl Stolin/Hardenberg - Hattem over het
boekjaar 2O2O.

Op uw verzoek hebben ondergetekenden de boeken over het boekjaar 2O2O 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
2020, alsmede de balans per 31 december 2O2O getrouw zijn afgeleid uit de financiële administratie en

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

Wij stellen u daarom voor de penningmeester decharge te verlenen.

Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest.

Vriendelijke groet.

J.H. Overweg

(


