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In dit tweede corona pandemie jaar hebben we veel verzoeken om noodhulp binnengekregen. 

Ook al konden we als bestuursleden reistijd besparen dankzij de moderne communicatie methoden, 
met 3 mensen die er op vrijwillige basis hun tijd er in steken bleek er dit jaar een maximum te zitten 
aan wat we konden opbrengen. 

Op 25 augustus 2021 raakt de echtgenote van ondergetekende plots in coma en overleed ze  
op 1 september 2021. Vanaf die tijd heeft de voorzitter zijn correspondentie activiteiten voor de rest 
van het jaar praktisch stil gelegd en laten waarnemen door de beide anderen. Besluitvorming hebben 
we uitgesteld. 

Nu terug naar een heuglijk feit in het voorjaar 2021 alwaar de website van de stichting online kwam 
te staan, dankzij het werk achter de schermen van Gérard Siebert. In de zomer hebben we elkaar als 
bestuursleden ontmoet in levenden lijve en grepen we ook de kans om ons in 2020 afgetreden 
bestuurslid, Paul Roem nog in het zonnetje te zetten. 

In totaal zijn er in 2021 twintig organisaties geweest waar we ons over hebben gebogen. 

Van die 20 hebben we 7 organisaties steun toebedeeld: 

Humanitaire hulp 

• Artsen zonder grenzen, 2500 euro ( 100 voedselpaketten van 25 euro voor Syrie). 
• Rode Kruis voor de natuurramp in Haiti, 3000 euro. 
• stichting Here Bugu in Mali, 2000 euro. 
• Totaal 7500 euro aan medsche hulp. 

 

Medische hulp 

• Watu Wangu in Kenia, 1500 euro voor hulp aan ouderen. 
• Stichting Nijlvallei, 2500 euro hulp voor Sudanese vluchtelingen in de Nijlvallei. 
• Stichting Vrienden van Lombok, 1440 euro. 
• HWMCO, 2000 euro voor medische ondersteuning in Oeganda. 
• Totaal 7440 euro humanitaire hulp 

 

Mocht u hier zijn aangeland met lezen dan wil ik u danken voor uw interesse. 

Bart Molenaar   
Voorzitter  Molenaar Sieperda Stichting 

Oudemirdum, juni 2021 


