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Jaarverslag 2020 Molenaar Sieperda Stichting 
In dit jaar 2020 waarin de Corona Pandemie begon, traden we als stichtingsbestuur  
slagvaardig op.  We gaven aan 12 projecten financiële ondersteuning  en 9 aanvragen werden 
door het bestuur afgewezen op diverse gronden. 
Van de 12 projecten gingen 5 aanvragen over humanitaire noodhulp en 7 aanvragen waren 
gericht op medische hulp.  
 
De humanitaire noodhulp besteedden we aan de volgende vijf projecten: 
*via het Rode Kruis aan de havenramp in Beiroet;  
*aan het Armeens Nederlands Medisch Genootschap aangaande de situatie in Nagorno   
   Karabach;  
*aan The Kids in Crisis Foundation in Nigeria voor hulp aan getraumatiseerde kinderen door 

  aanslagen van de Boko Haram en de Fulani moslims;  
*aan voedsel pakketten in Nepal vanwege de pandemie; 
*aan Geld voor Rijst aan de leefgemeenschap Here Bugu in Mali vanwege de oorlogssituatie. 
 
Claudy Rechterschot in Nigeria hebben we al vaker ondersteund vanwege het geweldige pro-
ject wat ze doet en onze grote bewondering voor haar inzet met gevaar voor eigen leven:   
https://www.kidsincrisisfoundation.nl/ 

Evenzo geldt dit voor Yvonne Gerner in Mali: http://www.rondombaba.nl/stichting.html 
 
Wat betreft de medische projecten hebben we ingezet op hulp aan: 
*Blinden in Kameroen via Truus Jonker van de stichting Fakkel: https://fakkel2000.nl/ 
*Vivian Mutindi is een spin in het web voor de verbetering van de gezondheidszorg in het  
  dorp Oloonkolin in Kenia. We hebben dit project al eerder ondersteund en dit jaar  hielpen  
  we om de prenatale zorg voor tienermoeders van de grond te krijgen,  
  https://www.stichtingoloonkolin.nl/ 
*We gaven medische hulp in Tanzania : https://tan-kids.nl/category/sponsors/ 
*Via Avaaz gaven we voedselhulp aan de Masai in Nashulai Kenia vanwege voedingstekorten 

*Ook een bekende van ons steunden we opnieuw: de NASF die zonnepanelen voor de  
  Kiwanyi kliniek heeft georganiseerd: https://www.nasf.nl/?s=Kiwanyi+kliniek 

*Tenslotte noem ik nog de medische hulp aan Here Bugu in Mali en  
*medische hulp aan Chamavita  in Tanzania vanwege de corona pandemie. 
 
We vergaderden dit jaar 5x digitaal.  De secretaris van het bestuur, Paul Roem, nam na 8 jaar  
onbaatzuchtige steun afscheid. We zijn dankbaar voor zijn bijdrage al die jaren!  
Ton Schuckman toonde zich bereid als nieuw bestuurslid en secretaris zijn plaats in te nemen. 
 
De erflater Cor Molenaar heeft tijdens zijn leven muziek gecomponeerd en proza en poëzie 
geschreven wat tot op heden nog niet openbaar was gemaakt.    
In het begin van de coronapandemie ontstond  de gedachte musici in Nederland  financieel bij 
te staan met een opdracht om muzikale composities van wijlen Cor Molenaar te bestuderen. 
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De stichting heeft een geoormerkte donatie ontvangen van de dhr. A.O. Molenaar om muzikale 
composities van erflater Cor Molenaar op uitvoerbaarheid te laten bestuderen zodat dit erfgoed 
beschikbaar kan worden gesteld. De composities zijn overwegend voor piano maar ook enkele 
voor strijkers. De middelen zijn conform het oormerk besteed in 2020. 
 
De stichting heeft in overleg met de mede-erfgenamen besloten om de creaties van de erflater 
in openbaarheid te brengen. Daartoe hebben we de website ontwerper Gérard Siebert en de 
musicus Marius Kooij bereid gevonden dit te realiseren. In februari 2021 is de website gelan-
ceerd onder de naam: https://www.molenaarsieperdastichting.nl/ 

 
Een bewogen jaar met voor ons als bestuur een gevoel dat we niet stil hebben gezeten. 
 
22 maart 2021 
Bart Molenaar 
Voorzitter Molenaar Sieperda stichting 
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