JAARVERSLAG 2011
DOELSTELLINGEN VOOR 2011
Onze doelstellingen voor 2011 waren als volgt (in volgorde van belang):
1. dagbesteding met tuinprojekt,
2. fysio, medisch en sportief,
3. nascholing,
4. hygiëne,
5. bijdrage transporten van humanitaire goederen, zowel vracht als geld,
6. samenwerking met Lunetzorg, stichting Bisschop Bekkers en andere,
7. communicatie,
8. bekendheid van Tarasiki en van onze stichting.
Daarnaast gaan we zo mogelijk in op dringende vragen, desnoods met uitstel van andere punten.
Zie ook ons Beleidsplan 2011.
Opmerkingen:
1. Tuinprojekt
Dit is voornamelijk het projekt dat Anna, een van de medewerkers, voor en met de bewoners wil
uitvoeren.
Helaas noopt de aktuele situatie op Tarasiki ons nogal eens om geld door te schuiven naar acute nood
en schiet het tuinprojekt en de dagbesteding er altijd een beetje bij in.
De vijver die Anna aangelegd heeft krijgt een fontein. De fontein is al gekocht maar wordt uit
praktische overwegingen (winter) pas volgend voorjaar aangesloten.
Peter Leijten uit de N.O.P. was door omstandigheden te laat met het leveren van bollen: Jan Kuijpers
was al onderweg.
Verder horen bij de tuin ook 2 schaduwtenten [шатеры] voor bedlegerige bewoners die op initiatief
van Nadjezjda bij mooi weer naarbuiten gebracht worden.
Anna zou ook graag een paar zitbanken bij de fontein willen.
Helaas kunnen we in juni niet aan alle verzoeken voldoen.
2. Apparatuur voor fysiotherapie
Alexander Sakovitsj is erg aktief met een groep voetballers en met een aantal bewoners die graag
gebruik maken van de schaarse apparatuur voor fysio-fitness die hij heeft. Deze apparatuur moet
dringend aangevuld worden.
We richten begin oktober een verzoek voor subsidie t.w.v. € 4500 aan Stichting Bisschop Bekkers.
Onze kontaktpersoon bij SBB is Hans de Nobel. We geven kort daarop nog de gewenste nadere
toelichting, maar op het moment van schrijven is er nog geen beslissing gevallen.
Van iemand uit Best krijgen we een apparatuur dat met het transport meegaat.
3. Nascholing voor personeel
Jan Schrurs heeft op 21-23 februari Tarasiki bezocht en trainingen op het gebied van communicatie
gegeven. Deze zijn een vervolg op die van 4-6 oktober vorig jaar. Behalve personeelsleden doen ook
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weer enkele bewoners mee. Het blijkt een groot sukses. Julia Protosovitskaja tolkte voor hem; zij is
door ons betaald.

BEKENDHEID
1. In januari geprobeerd bij Radio Maria Nederland en Vlaanderen iets gedaan te krijgen. Mislukt.
2. Op 24 maart geprobeerd iets bij het Eindhovens Dagblad gedaan te krijgen. Dit naar aanleiding van
de ingezonden brieven (rond CBF) van vorig jaar december. Helaas geen antwoord.
3. We hebben sinds mei een plaatsje op de website van CIGD, een ijk- en vindplaats voor goede
doelen: Centraal Informatiepunt Goede Doelen.
4. Op maandag 4 juli een presentatie in groep 5 van de dr Landmanschool in Helvoirt. Misschien
komen we een keer in aanmerking om met een actie mee te doen.
5. Dinsdag 2 augustus een presentatie voor de Rotary Eindhoven-Veldhoven. Dat heeft geen bedrag
opgeleverd.
6. In september verschijnt er een verslagje over het bezoek aan Tarasiki in het Eikeblad. Dit omdat de
voorlichtingsavond van 1 juli niet door kon gaan. Die wordt verschoven naar oktober.
7. Op dinsdag 15 november presentatie bij de Postactieven Vliegbasis Eindhoven.
8. Op 19 november een presentatie bij de quiltgroep in Nuenen, die ons een 150 quilts geschonken
hebben. De quilts zijn eerder in november met het transport meegegaan.
9. Op dinsdag 13 december een uitgestelde presentatie van voortgang in de Twee Sparren in
Meerveldhoven. Aanwezig zijn voornamelijk parochianen van Meerveldhoven en Zeelst.
10. Kerken. Een aantal keren is er een stukje geplaatst in De Vlaspit, blad van de Baptistengemeente
Het Baken in Eindhoven, en in het Eikeblad, het parochieblad van de H. Lambertus in Meerveldhoven.

FONDSENWERVING
Naast veel particulieren hebben we geld binnengekregen van:
1. Baptistengemeente Katwijk aan Zee.
2. Baptistengemeente Het Baken in Eindhoven.
3. Parochie H. Lambertus in Meerveldhoven. De collecte van de laatste zondag van mei was voor de
Parels van Tarasiki. Het verhaal van Roeslan in het Eikeblad van mei heeft daar grote indruk gemaakt.
4. Emma en Miriam Pouwels houden een paar keer verkoop van zelfgemaakte kaarten en sieraden
voor Tarasiki. Ze bestemmen de eerste opbrengst speciaal voor Igor Kaljnyj.

BEWONERS
Op maandag 10 oktober overlijdt Roeslan Samowarov. Hij is ondanks zijn zeer ernstige vergroeiingen
en ernstige lichamelijke beperkingen 18 geworden. Hij was doofstom, blind en kon niet zitten of staan.
Zijn verhaal heeft veel mensen diep geraakt.

BESTUURSVERGADERINGEN
Het bestuur is 4 keer in vergadering bijeengekomen:
- 5 april (XXIII)
- 12 juni (XXIV),
- 18 oktober (XXV)
- 12 december (XXVI)
Zie de verslagen van deze vergaderingen.
Op 31 mei een ingelaste vergadering als voorbereiding op het juni-bezoek aan Tarasiki.
Daarnaast is er steeds intensief en open overleg geweest per email en telefoon.

BESTUURSBEZOEKEN AAN TARASIKI
We hebben dit jaar slechts een bestuursbezoek aan Tarasiki gebracht:
Zie daarvoor het reisverslag.
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OVERIGE BESTUURSZAKEN
1. Met raad van David Uyl in april een beleidsplan opgesteld. Stichtingen met een ANBI-erkenning
dienen een actueel beleidsplan te hebben.
2. Humanitaire transporten per trein zijn niet langer toegestaan, ook al zijn alle papieren in orde.
3. In juli komt het vernieuwen van de website opnieuw in het volle licht doordat Clemens van der
Linden, een neef van Marga (terechte) aanmerkingen maakt op de bestaande.

OVERIGE AKTIVITEITEN EN RESULTATEN
1. Transport Jan Kuijpers in november. Er gaan voor Tarasiki dekens, pampers, matrasbeschermers,
kleding, verbandmiddelen, een elektrische rolstoel, een fysioapparaat, tafeltennistafel en beddegoed
(voornamelijk quilts uit Nuenen) mee. Totaal 515 kilo.
Bij het transport zaten ook nog wat spullen voor het weeshuis in Barysau.
Later zijn er de gebruikelijke oprispingen rond het transport. Er moeten aanvullende documenten
geproduceerd worden. Dat zijn we inmiddels gewend. De rolstoel blijkt er bijv. te nieuw uit te zien!
2. In de herfst zijn we enkele maanden bezig om een aanvraag voor een snoezelruimte in te dienen bij
Stichting ZZG. Er wordt druk gemailed, want we hebben voorwaarden: plaats, personeel en wie er
gebruik van gaan maken. De aanvraag gaat pas in januari de deur uit.
3. Op 21 december krijgen we bezoek van de belastingdienst om te kijken of onze ANBI-status nog
terecht is. Dat verloopt allemaal heel voorspoedig: alles is naar genoegen van de inspecteur.
4. In december bij Multiscope Panelmanagement geprobeerd om een van de Goede Doelen te worden.
Helaas afgewezen.
5. De tweede helft van het jaar is vooral Marga druk in de weer met het regelen van een nieuwe
website. Daar zitten veel haken en ogen aan. Niet alleen indeling van de site, maar ook hosting e.d.

OVERIGE KONTAKTEN
1. Op 24 maart weer geprobeerd in kontakt te komen met het Rode Kruis, district de Kempen t.b.v. het
Rode Kruis in Minsk. Na twee weken bericht dat de brief naar H.J. Bustraan gestuurd is voor
behandeling.
Op 13 april een telefoontje van dhr Bustraan dat Wit-Rusland geen aandachtsland is, wel aandacht
voor Aziatische landen, ex-Sowjetlanden, Afrika, enz. Blijkbaar valt alleen Wit-Rusland buiten de
boot.
2. Tijdens ons juni-bezoek eerste kontakt gelegd met Natalja Kolesjikova voor een filmprogramma,
Здраствуйте, доктор. Zij wil een film maken waarin Tarasiki een hoofdrol gaat spelen. Ze gaat
tijdens het juli-bezoek mee naar het dom internat waar ze haar plannen uitvoerig voorlegt aan
Nadjezjda Maslovskaja, de psychiater. Zij komen tot overeenstemming. Voor dit projekt sluiten wij
een samenwerkingsovereenkomst af met de artsenorganisatie Artamedika.
3. We onderhouden kontakt met Ned Hayden (Burren Chernobyl, Ierland) en Michael Rye (Rotary
UK).
PERSONELE BEZETTING VAN ONZE STICHTING
1. Marga van der Linden - voorzitter
Halina Shaban - penningmeester
Hans Uyl - secretaris.
2. We hebben als stichting weer heel veel te danken aan Vladimir Furs en Margarita Kotljarowa.
Ofschoon geen bestuurslid hebben zij ons weer op allerlei manieren met raad en vooral daad
bijgestaan.

BESTEDINGEN
1. In mei ontvangen we een verzoek om financieel bij te dragen aan deelname van 6 bewoners aan een
internationaal kunstfestival in Moskou. Het gaat om ong. € 700. We besluiten toe te zeggen omdat we
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het belangrijk voor de betreffende bewoners en begeleiders vinden; we uitstraling richting andere
bewoners en personeel verwachten; de buitenwereld met de Parels kennis kan maken.
2. In juli neemt Halina geld mee om bij Vladimir te parkeren. Het is voornamelijk bestemd voor het
tuinprojekt van Anna.
FINANCIËLE PARAGRAAF
Juli 2011
Uitgaven in euro's

over bij Vladimir

€ 1450
€ 50

Uitgaven in roebels:
BR 22.947.980
over bij Hans
was nog over

BR
BR

52.050
281.460

totaal over bij Hans BR 333.510

Per 31 december 2011:
- saldo op zakelijke rekening
- saldo op spaarrekening

€ 1612,90
€
9,94

Veldhoven, 2 april 2012

Hans Uyl
(secretaris)
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