Jaarverslag 2019

Molenaar Sieperda Stichting

Oogst 2018
We begonnen ons jaar met een mooie dankzegging van de Mother Initiatives Africa in
Uganda voor wie we het herbruikbaar maandverband project hebben gefinancierd. Later in
het jaar ontvingen we een mooie rapportage van Oloonkolin in Kenia over het
gezondheidscentrum waar we in hebben bijgedragen. Ook Carisimo zei dank voor de
financiering van het schoolgebouw te Bhumetan in Nepal.
Nieuwe projecten 2019
In juni 2019 heeft Claudy Rechterschot van de Kids in Crisis Foundation een aanvraag
ingediend om trauma tool kits te financieren voor kinderen in Nigeria. Claudy is trainster van
speltherapeuten en beweegt zich als een van de weinige Nederlandse hulpverleensters in
Nigeria , het land dat zucht onder het geweld van de Boko Haram. NB War Child opereert
niet in dat land.
Ook Yvonne Gerner van stichting Rondom Baba stuurde ons een noodkreet over de
voedselschaarste in de leefgemeenschap Here Bugu in het dorp Mopti. Het land Mali
verkeert al jaren in een burgeroorlog en tot op heden is Here Bugu nog een lichtpuntje in het
land.
Op 25 juni waren wij als driekoppig bestuur in vergadering bijeen en besloten 3000 euro
naar Nigeria en 5000 euro naar Mali (1) over te maken.
In oktober ontvingen we een noodkreet via AVAAZ de wereldwijde organisatie die aandacht
vroeg voor het dappere werk van de humanitaire organisatie Partner Relief and
Development Syria.
In een digitaal bestuursoverleg besloten we slagvaardig 4500 euro over te maken voor
Syrië
Op de valreep van jaar 2019 kwam wederom een noodkreet van Yvonne Gerner voor een
rijstproject
Nog eens 1000 euro hebben we daarin bijgedragen voor Mali (2)
Totaal hebben we met dankzij de Molenaar Sieperda stichting 13500 euro in 2019
kunnen uitgeven aan humanitaire- en medische doeleinden.
Afgezien de toegekende projecten hebben we als bestuur ook tijd besteed aan het
beoordelen van diverse aanvragen maar die hebben we niet gehonoreerd.
5 relatief kleine organisaties : Reach the Poor in Uganda, Het Rode Lint in Gambia, Sentani
in Irian Yaya, Lamin in Gambia, en Care in Syrie en 2 grote organisaties AMREF en ARQ
Bestuurszaken
Ons bestuur functioneert nu 7 jaar. We spraken over een extra bestuurslid erbij en 1
persoon is inmiddels gepolst.
Oudemirdum 10 maart 2020
voorzitter A.O. Molenaar

Jaarverslag 2018 Molenaar Sieperda Stichting
Na de magere beleggingsjaren 2016 en 2017 hebben we direct in januari 2018 in
vergadering bijeen besloten het kapitaal bestendiger te beleggen.
In het jaarverslag van stichting Rondom Baba uit Mali kregen we begin 2018 een algemene
aanvraag om vak scholing te financieren. Omdat de aanvraag niet specifiek aan ons was
gericht , hebben we het aan ons voorbij laten gaan.
In de zomer 2018 kwam een special uit in de Volkskrant over de vluchtelingen in
Nederland.
We hebben websites van diverse vluchtelingen werk organisaties
bestudeerd en overwogen er één of twee te ondersteunen. We hebben als bestuur geen
besluit genomen .
In augustus 2018 vond een aardbeving plaats op het eiland Lombok. Vijf rotary clubs van
het eiland Bali , tien rotary clubs van het eiland Lombok en vijf rotary clubs van stad Jakarta
hebben de handen ineen geslagen en een humanitaire hulpactie ontketend op het getroffen
eiland. Via het rotary netwerk belandde de vraag voor financiële steun ook bij de rotary club
van onze penningmeester. We hebben een bedrag overgemaakt naar de coördinerende
organisatie: The Rotary Disaster Relief.
Eind september vergaderden we voor de 2e maal in 2018 in De Rijp. De vluchtelingen
kwestie was teveel aanbod gestuurde hulp. We spraken wel naar elkaar uit dat we behoefte
hebben onze hulp zichtbaar neer te kunnen zetten in de wereld.
Aansluitend aan de vergadering kwam het bestuur van de Albert Schweitzer Stichting, de
NASF kennis maken met ons bestuur. Daaruit voortvloeiend hebben we een aantal van de
projecten van NASF in Afrika bestudeerd met de intentie er 1 uit te kiezen waar wij als
stichting de drager van zijn.
In Oeganda is het plan een vrouwenproject op te zetten waar vrouwen leren herbruikbaar
maandverband te maken. Dit sprak ons aan en in oktober 2018 besloten we als bestuur dit
project te adopteren via de NASF.
We hebben aangegeven dat we als stichting met ons logo zichtbaar willen zijn bij de
doelgroep.
Terughoudend zijn we met onze naam te etaleren in
nieuwsbrief en website van NASF, vanwege de huiver te veel ongerichte aanvragen te
krijgen.
In januari 2018 ontvingen we een bedankmail van de directeur van het ziekenhuis in Kilgoris
betreffende de bijdrage voor de medische apparatuur.
In oktober stuurde Stichting Share ons ook een bedankmail voor ons aandeel in de hulp
voor het Kilgoris ziekenhuis in Kenia.
Stichting Oloonkolin zond ons een enthousiast filmpje over de vorderingen van de bouw van
het Mara Medical Health Centre.
Stichting Mount Meru informeerde ons over het succes van het echo apparaat wat we
hebben gedoneerd aan het ziekenhuis in Arusha. Het apparaat is het gehele jaar 2018 full
time gebruikt naar voldoening.
In 2018 hebben we 2 maal financiële hulp geboden en dankbare vruchten mogen plukken
van de projecten in 2017.
Voorzitter A.O. Molenaar van de Molenaar
Sieperda Stichting

Jaarverslag 2017 Molenaar Sieperda Stichting
In 2017 heeft de stichting vijf organisaties financieel ondersteund en tips gegeven over
andere potentiële donateurs bronnen.
Wat betreft de medische doelstelling hebben we dit jaar aan de volgende vier organisaties
hulp verleend.
1. Het Nederlandse Albert Schweitzer Fonds (NASF)
2. Stichting Mount Meru
3. Stichting Oloonkolin
4. Stichting Share
Wat betreft de humanitaire doelstelling 1 organisatie:
1. Het Rode Kruis
Hoe zijn we in aanraking gekomen met de bovengenoemde organisaties?
Het werk van de NASF was al bekend bij bestuurslid Victor. De NASF verzorgt al jaren
medische projecten in Afrika. Wij hebben hen support aangeboden.
De Mount Meru stichting kwam in beeld via ons bestuurslid Paul. Zijn nicht is verloskundige
e n verzorgt met haar stichting echografische scholing in regeringsziekenhuis in Arusha (
Tanzania). Daarbij heeft ze steun gevraagd voor de aanschaf van een lap top echografie
apparaat.
De stichting Oloonkolin heeft ons opgespoord via de filantropiebank. Bestuurslid Bart was in
najaar 2017 op werkbezoek in Kenia in de buurt van Oloonkolin. Hij heeft daar een
ontmoeting gehad met de Keniase counterpart van stichting Oloonkolin en later bij
thuiskomst een gesprek met de voorzitster van de stichting. We hebben support
aangeboden voor de realisatie van een 1e lijns gezondheidscentrum.
De voorzitter van stichting Share , Pieter Bijl is een bekende via het kerkenwerk bij Bart.
Pieter heeft inmiddels 20 jaar een relatie opgebouwd met een Keniase priestergroep die
opbouwwerk doen wat betreft kindscholing , water- en medisch werk. Het Katholieke
ziekenhuis in Kilgoris is door Memisa Medicus Mundi (nu Cordaid) opgebouwd en heeft in de
2e helft van de 20e eeuw goed gefunctioneerd. In het begin van de 21e eeuw ging het
bergafwaarts en dreigde het ziekenhuis zelfs te worden gesloten. Dankzij ingrijpen van deze
Keniase priestergroep heeft het ziekenhuis een doorstart kunnen maken. Stichting Share is
juist behulpzaam in verbetering van het ziekenhuis. Wij hebben medefinanciering
aangeboden.
Tot slot het Rode Kruis.
Als bestuur hoorden we via de media over de ramp die het eiland Sint Maarten trof in 2017.
We hebben aktief hulp aangeboden aan het Rode Kruis omdat die direct noodhulp boden.
In 2017 is ons bestuur eenmaal fysiek voltallig bij elkaar geweest op 17 mei 2017. Twee van
de drie bestuursleden hebben erg drukke banen en zodoende overlegden we regelmatig
digitaal en per telefoon. Skype vergaderen hebben we nog niet gedaan.
In de bestuursvergadering hebben we alle drie besloten een tweede vier jaren termijn aan te
blijven.
In 2017 hebben we ons correspondentieadres gewijzigd en te vinden via de KvK en de
filantropiebank.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag 2016 Molenaar Sieperda Stichting
2016 was tevens een slecht jaar voor nieuwe bestedingen.
2016 was een jaar van oogsten van blijdschap bij mensen die we het jaar ervoor financieel
hadden gesteund.
We stonden in de min en we hebben ons gehouden aan de wens van de erflater, dan geen
uitgaven te doen.
De Duitse organisatie Carissimo heeft ons bedankt voor de hulp aan twee families i.v.m. de
bouw van 2 aardzakken woningen in het aardbevingsgebied in Nepal.
Vluchtelingenwerk in de Bilt heeft het in 2015 toegezegde geld voor gezinshereniging in
2016 mogen ontvangen.
De leefgemeenschap Here Bugu in Mali heeft van ons in 2015 geld voor graan gekregen
i.v.m. te voorziene ellende door droogte en terreur. In 2016 heeft de El Niño droogte
doorgezet.
Wat betreft onze activiteiten in 2016
We zijn 2x met het voltallige bestuur bijeen geweest op 11 mei (de Bilt) en op 27
november.(Nederhorst den Berg)
Kandidaat bestuurslid Geerte van Rije heeft bedankt voor actieve deelname en gaf haar
prioriteit aan haar moederschap.
De zittende bestuursleden hebben hun functie alle 3 stilzwijgend geprolongeerd.
We hebben contact opgenomen met het Nederlands Albert Schweitzer Fonds, waarvan we 4
projecten onderzoeken. In 2016 was er nog geen geld voor de projecten beschikbaar.
2 andere projecten in onderzoek zijn Mount Meru (Kenia) en Wakibi
Dankzij een tip van de penningmeester van Aardenne van het Molenaarskinderfonds bestaat
er nog een kans dat we geld van de fiscus terug kunnen krijgen over ingehouden dividend
belasting.
Onze penningmeester gaat er werk van maken.
Hoewel 2016 een frustrerend jaar is wat betreft de doelstelling van onze stichting, beschouw
ik het als een jaar van bezinning.
De voorzitter Bart Molenaar
20 mei 2017

Jaarverslag 2015

Inleiding
De wereld staat in brand : aardbevingen in Nepal en de exodus uit Syrië.
We hebben met de stichting kunnen bijdragen aan noodwoningen in
Nepal.
Een heuglijk feit is dat Geerte van Rije zich bereid toonde mee te
denken in de stichting.
Een persoonlijk verdrietig feit was dat de zus van Victor op veel te jonge
leeftijd overleed.

Jaarverloop 2015:
In de aprilvergadering hebben we besloten om het AZG 6000 euro en
Childs Life 2000 euro en Here Bugu 2000 euro te doneren.
Voor artsen zonder grenzen is het een carte blanche voor het medische
werk waar dan ook in de wereld.
Childs life is een organisatie voor hulp aan kinderen.
http://www.childslife.nl/about-childslife/mission-and-vision/
Aangezien Oekraiëne nog dramatische gevolgen ondervond van de
oorlog hebben we dat land uitgekozen.
Here Bugu is een dorp wat in Mali ligt en heeft te lijden van de oorlog en
droogte.
Het dorpsproject o.l.v. Yvonne Gerner doet het erg goed wat betreft het
op vreedzame manier met elkaar leven. We hebben ze een buffer
gegeven om graan te kopen om de droge tijd te overbruggen.
Bovendien is er een initiatief wat in meer jaren doorgezet kan worden in
de vorm van scholing.
De aardbeving in Nepal in mei 2015 was afschuwelijk.

De voorzitter heeft contact gelegd met mensen die daar wonen o.a.
Olga Lasotha van stichting http://www.cfonepal.org.np/
Via Olga kregen we het adres van de Duitse organisatie Carissimo
die noodwoningen bouwt in Nepal in de getroffen dorpen .
Ze gebruiken daarvoor jute zakken waar ter plaatse aarde in wordt
gestouwd.
In september kwamen we weer bij elkaar in vergadering waarbij Geerte
zich had voorbereid op een paar projecten ter beoordeling .
Voor Carissimo gingen we akkoord om 2 huizen te betalen totaal 1500,euro
Stichting Eardrops had een aanvraag ingediend om KNO artsen te
betalen voor het goede werk wat ze doen. Zij bleken echter genoeg geld
in kas te hebben en wij hebben hun verzoek afgewezen.
In de vergadering hebben we besproken wat we voor de vluchtelingen
uit Syrië in Nederland kunnen doen. We besloten navraag te doen in
onze woongemeenten.
Een week later kwam er via Victor een aanvraag binnen
De aanvraag stichting vluchtelingen werk De Bilt kwam met een voorstel
om zwemlessen en hulp bij gezinshereniging te financieren voor
kinderen die in de AZC zitten.
De besteding heeft inmiddels plaatsgevonden.
Tot slot
Dankzij de beleggingsopbrengst hebben we 14616 euro kunnen
besteden.

Jaarverslag 2014
Inleiding
Afgelopen jaar 2013 hebben de 3 organisaties AZG, Let's Care en AMREF de vruchten
mogen plukken van de Molenaar Sieperda Stichting.
Dit jaar 2014 was minder rooskleurig qua beleggingsrendement . We hebben de 2
organisaties Stichting Hamlin en het Rode Kruis ondersteund.
Het bestuur kwam 3 maal bijeen in vergadering.

Jaarverloop:
Hamlin Fistula Hospital in Ethiopie
Op 9 april hebben we besloten 2000 euro te doneren aan de Nederlandse stichting Hamlin
Fistula Nederland met de bedoeling dit geld te besteden aan de behandeling van vrouwen in
het
Catherine Hamlin Hospital in Ethiopie.
Vrouwen in barensnood kunnen ernstige weefselschade oplopen bij hun vagina en
endeldarm (Fistels) Ze raken incontinent voor urine en ontlasting en worden uitgesloten van
hun woongemeenschap. Met kundige operatietechnieken zijn de vrouwen te helpen. De
artsen werkzaam in het Catherin Hamlin Hospital zijn daartoe in staat.

Artsen zonder grenzen
Eind april 2014 hebben de voorzitter en penningmeester een bezoek gebracht op het
kantoor van AZG in Amsterdam en gesproken met AZG werknemers over de hulp aan Syrie,
waar we afgelopen jaar een bedrag voor hadden gedoneerd.
Rode Kruis
In mei 2014 vond een watersnoodramp plaats in Bosnie en Servie. Het Rode Kruis deed een
oproep voor hulp.
De wijlen oprichter van de stichting had in zijn leven affiniteit met reizen door Joegoslavie en
de Balkan. Het leek ons gepast dit hulpproject van het Rode Kruis te ondersteunen met
2000 euro.
AMREF
op 24 mei was er een informatiedag voor donateurs over een project in Kenia wat
vrouwenbesnijdenis terugdringt. De voorzitter heeft die middag bijgewoond.

Bahai Aurora op de Philipijnen
In jaarverslag 2013 stond deze organisatie op de lijst voor een donatie voor humanitair werk
.
Ze hebben tot op heden geen aanvraag ingediend en in april hebben we besloten het
dossier te sluiten.
War child:
april/augustus : Ons bestuur is niet unaniem wat betreft het toekennen van financieen aan
War Child.
War Child biedt kind versterkende trainingen aan , aan kinderen die slachtoffer zijn van
geweld
Maar wat leveren de trainingen op de langere termijn op? De onderzoeksgegevens
overtuigen nog niet.

Op de vergadering van 15 augustus 2014 hebben we helaas moeten besluiten om de
organisaties Let's Care en Amref geen geld over te maken dit jaar vanwege tegenvallend
kapitaalrendement van onze stichting.

Artsen zonder grenzen nogmaals.
Een dringende oproep van AZG voor hulp inzake de bestrijding van de Ebola epidemie.
Als we dit jaar nog ergens aan wilden doneren dan was het wel hiervoor.
In december hebben we moeten constateren dat er nog steeds onvoldoende rendement was
opgebouwd. Spijtig.

Tot slot
Al met al hebben we een onbevredigend jaar gehad. De erflater heeft in zijn testament
aangegeven dat we niet aan het oorspronkelijke kapitaal mogen komen.
We hopen het komende jaar 2015 op een beter kapitaalrendement zodat we de wereld wat
meer kunnen ondersteunen.

