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In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Coronaveilige ontmoeting vrijwilligers SOM met Veronica m.b.v. Zoom
Opbrengst Corona-actie en situatie Straseni
Wijnactie deze maand weer van start
Opnieuw financiering voor dagcentrum Rasarit
Financieel jaarverslag 2019
Stand adopties

1. Coronaveilige ontmoeting met Moldavië

D

oor Corona is er helaas een fysieke afstand ontstaan tussen de vrijwilligers onderling en het
team in Moldavië. De vrijwilligersdag is gecanceled en ook hebben tientallen mensen geen
bezoek kunnen brengen aan de ouderenprojecten in Moldavië.
Een groot gemis volgens Veronica Timbalari (directrice in Moldavië) en haar team.
Maar internet biedt uitkomst! We gaan we proberen om elkaar toch in zekere zin toch te ontmoeten.
Op zaterdag 14 november van 14.00 tot 15.00 uur kunt u deelnemen aan een webinar (internet
ontmoeting) tussen het bestuur, Veronica (directeur Sticht. Neoumanist in Straseni) en vrijwilligers.
Binnenkort zullen wij een email sturen met instructies hoe u hieraan deel kan nemen. Basjan zal als
voorzitter van SOM-informatie verstrekken over diverse onderwerpen. Ook Veronica zal vertellen
over de situatie in Moldavië, over de hulp aan de ouderen en de activiteiten op het centrum.

2. Opbrengst Corona-actie en ontwikkelingen in Straseni

D

e opbrengst van de corona-actie voor beschermingsmiddelen (voedselpakketten, div.
beschermingsmiddelen als schorten, mondkapjes, gezichtsmaskers, handschoenen, etc.,
training medewerkers enz) , heeft een bedrag van € 9.413,= opgebracht. Wilde Ganzen heeft dit
bedrag verdubbeld, zodat een bedrag van € 18.826,= is overgemaakt naar Straseni.
Vanwege de Covid-19 konden geen vrijwilligers naar Moldavië om daar werk te verrichten. Daardoor
moest Veronica een aantal onderhoudsklussen uitbesteden aan lokale aannemers. Zo zijn in de afgelopen maanden de volgende zaken gerealiseerd: Zo is het hek rondom het terrein geheel
vernieuwd, is de keuken geheel opgeknapt, is de voorraadruimte van het Thuiszorgteam
gerenoveerd en daarmee beter geschikt gemaakt voor de functie van voedselopslag voor de ouderen
thuis. SOM heeft de kosten van deze onderhoudswerkzaamheden voor haar rekening genomen. Op
zaterdag 14 november zal Veronica uitgebreid ingaan op de situatie in Straseni /Moldavië en de
situatie op en rond het centrum.

3. Wijnactie 2020 weer van start

M

oldavië wordt als het om wijn gaat al sinds eeuwen ‘het Frankrijk’ van OostEuropa genoemd. Het rijke wijnverleden garandeert heerlijke en bijzondere
wijnen. Op veler verzoek bieden we dit jaar weer 5 Purcari wijnen, aangevuld
met 2 speciale Play wijnen en een ’98 Hectares. Daarnaast is er voor de 2e keer de
mogelijkheid tot het bestellen van heerlijke: Moldavische Honing. Voor het vierde jaar
op rij zal de digitale wijnwinkel www.ouderenzorgmoldavie.nl/wijnactie van SOM van 1 t/m 30
november weer de mogelijkheid bieden de heerlijke Moldavische wijnen te bestellen voor de

1

NIEUWSBRIEF SOM
NIEUWS OVER ACTIVITEITEN, ACTIES EN DE FINANCIELE STAND VAN ZAKEN IN
NEDERLAND EN MOLDAVIE
Jaargang: 2020
Nummer: 3
15-10-2020

feestdagen. Uw bestelling wordt uiterlijk 22 December gratis bij u thuisbezorgd door vrijwilligers van
SOM.
Wilt u ons helpen met de distributie van de wijn, laat het weten via info@ouderenzorgmoldavie.nl.

4. Opnieuw financiering voor dagcentrum Rasarit

E

en van de grootste uitdagingen van St. Neoumanist voor 2020 was het vinden van financiële
steun voor dagcentrum Rasarit om de activiteiten te kunnen voortzetten.
De projectfinanciering van het dagcentrum Rasarit ter bevordering van actief ouder worden in
Straseni / Moldavië, werd tot maart 2020 gefinancierd door ADA, Diaconie Oostenrijk en SOM
(Nederland). Het stoppen van Diakonie en ADA betekende aanvankelijk dat enkel SOM nog financier
was van het dagcentrum Rasarit. Door intensieve gesprekken en uitstekend lobbywerk van Veronica
heeft de Diakonie en ADA Oostenrijk uiteindelijk besloten om opnieuw voor 3 (drie) jaar (van nov.
2020 t/m nov. 2023) de dagactiviteiten van Rasarit te bekostigen. SOM zal de kosten van Rasarit tot
nov. 2020 voor haar rekening nemen.
Uiteraard is het voor Veronica, de medewerkers en niet in de laatste plaats de ouderen zeer goed
nieuws dat de dagactiviteiten in en vanuit Rasarit voor de komende drie jaar zijn veiliggesteld.
https://www.ouderenzorgmoldavie.nl/doneer/

5. Financieel Jaarverslag 2019 en overige financiële info

H

et jaar 2019 was financieel gezien een goed jaar.
De totale baten bedroegen € 81.107,-. Ten opzichte van 2018 was dit een daling van circa 35%.
Dit verschil is vooral te verklaren door een legaat dat in 2018 is ontvangen.
De netto-opbrengst van de wijnactie 2019 bedroeg € 3525,De opbrengsten zijn aangewend voor de bekostiging van Rasarit/Spectru ad € 51.600,- en diverse
onderhoudsprojecten. Voor 2019 bedroeg dit € 8.088,- voor de bekostiging van meubels.
Het restant van € 20.996-, is gereserveerd voor eventuele toekomstige mindere tijden.
Gezien het eenmalige karakter van de grote giften in 2018, werd in 2019 de opbrengst van 2018 niet
geëvenaard. Niettemin toch heel veel dank aan alle vaste en incidentele donateurs en al diegenen
die acties organiseren waarvan de opbrengst wordt geschonken aan SOM.
https://www.ouderenzorgmoldavie.nl/wp-content/uploads/2020/09/st-ouderenzorg-Moldavie2019-financieel-verslag.pdf

6. Adopties
e Adopties zijn iets toegenomen met afgerond 8 % tot een bedrag van € 36.957,-. Dit komt
neer op circa 123 adopties.
Om de exploitatie voor de komende jaren veilig te stellen blijft SOM koersen op het
uitbreiden van het aantal volledige adopties tot 250. Dit is afgestemd op het aantal
bezoekers dat gebruik maakt van de dagbesteding, douchemogelijkheid, medisch onderzoek,
maaltijd- voorziening en het wassen van de kleding.
https://www.ouderenzorgmoldavie.nl/doneer/
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