JAARVERSLAG 2020
van de
Stichting Sociaal / Medische Hulpverlening aan Oost - Europa
(Ingevolge art.9 lid 7 van de statuten)

De stichting SMHO werd, als opvolgster van de sinds 1985 functionerende werkgroep
Polen, opgericht op 27 september 1989 te Meerssen bij notariële akte verleden door
notaris J.N.S. Sluypers te Beek (L.) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
voor Zuid - Limburg te Maastricht onder nr. 41077922.
Per 1 augustus 1997 werden de statuten gewijzigd door notaris Antoine Beckers te
Beek.
Per 21 december 2011 werden de statuten gewijzigd door notaris Mr.R.E.A.A
Meuwissen te Meerssen.
Doelstelling van de stichting is het inkopen en/of verzamelen van goederen op sociaal
alsook medisch gebied, ten behoeve van landen van het voormalige Oostblok alsmede
landen waar soortgelijke hulp nodig is, en wordt gevraagd. Tevens financiert zij
projecten op sociaal / medisch gebied in deze landen.

BESTUUR
Per 31-12-2020 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden:
Naam

Functie

Woonplaats

In functie

Aftredend

R.M. Boer
F.M.M. Rings
P.A.E. Vanoppen
J.J.M. Nelissen
F.P.A.M. Bemelmans
J.G.G. Besseling
P.P.M.. Schoffeleers
J.J.M. Ackermans

Voorzitter
Secretaris
Pen.meester
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder

Bunde
Bunde
Bunde
Geulle
Kerkrade
Maastricht
Geulle
Margraten

01-12-10
13.02-07
01-08-18
27.09-89
27.09-89
27.09-89
01.01-13
01-12-16

2022
2021
2021
2023
2023
2021
2022
2022

In 2020 traden de bestuursleden, J.Nelissen en F.Bemelmans statutair af.
De bestuursleden stelden zich herkiesbaar. Zij werden tijdens de
bestuursvergadering van 10-12-2020 bij acclamatie herkozen.

ANBI INSTELLING:
SMHO is door de belastingdienst erkend als ANBI instelling.
Ook heeft SMHO erkenning bij CBF keur, centraal bureau fondsenwerving voor
goede doelen.
Verdere gegevens hieromtrent kunt u vinden via de website van Kennisbank
Filantropie en via de website:
www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/sociaal-medische-hulpverlening-aan Oost Europa.
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VERGADERINGEN.
Er waren in de loop van het jaar 6 bestuursvergaderingen. Deze werden gehouden
bij de diverse bestuursleden thuis en in het vergaderlokaal van het goederendepot
aan de Kloosterweg te Bunde.
MEDEWERKERS.
De te verrichten werkzaamheden m.b.t. het inzamelen, sorteren, inpakken en
verzendklaar maken van goederen werden, om niet, verricht door bestuursleden en
meerdere vrijwilligers.
HET JAAR 2020
Van de kleding werd het grootste gedeelte verkocht. Door een lagere prijs per kilogram
en mede door de pandemie covid -19 werden de begrotingen voor 2020 naar beneden
bijgesteld.
Ook werden meerdere tonnen kleding ter beschikking gesteld aan Polen, Roemenië
en Moldavië. Dit alles was alleen mogelijk door de grote inzet van de medewerkers
van de stichting SMHO, alsmede de goede samenwerking met de gemeente Meerssen
en diverse sponsors van goederen.
In 2020 is het aantal vrijwilligers toegenomen met 2.
PROJECTEN.

Gemeente Meerssen:
De hulpverlening in Roemenië aan het dorp Vatra Moldovitei en haar deelgemeenten
wordt door SMHO sinds 1990 uitgevoerd voor en namens de gemeente Meerssen.
Dit op uitdrukkelijk verzoek van het gemeentebestuur, na adoptie van dit dorp eind
1989.De gemeente zag zelf geen mogelijkheden deze hulpverlening te organiseren en
wilde die bij een private organisatie onderbrengen. De gemeente gaf hierdoor de
kledinginzameling binnen de gemeente volledig in handen van SMHO. Het bestuur
gaat ervanuit dat de gemeente deze gedragslijn de komende jaren wil continueren.
Omdat de gemeente het gehele pand heeft verhuurd, hebben wij als stichting een veel
kleinere ruimte ter beschikking en gebeurt e.e.a. in overleg met de huurder.
In 2020 werden de onderstaande projecten door de stichting SMHO financieel en/of
materieel gesteund. Ook werden er acht trekker-/opleggercombinaties met
hulpgoederen verstuurd naar diverse projecten in Moldavië en Bulgarije, t.w.
ziekenhuisbedden met matrassen, nachtkastjes, dekbedden, medische apparatuur,
medische hulpmiddelen, rolstoelen, rollators ,tilliften, tafels en stoelen, wasmiddelen,
en ingezamelde kleding.
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Polen Zuid:
Krakow:

Braci Albertinow,
In de daklozenopvang in Krakow worden dagelijks aan ca. 200 personen
maaltijden verstrekt. Dagelijks stellen supermarkten en bakkerijen in
Krakow gratis levensmiddelen beschikbaar o.a. vanwege de bereikte
houdbaarheidsdatum. De transportbus voor deze inzameling was
versleten en dringend aan vervanging toe. Hieraan heeft SMHO
bijgedragen.
De verbouwing voor 3 kamers was noodzakelijk voor het onderbrengen
van daklozen die besmet waren met corona.

Bulowice: Braci Albertinow.
In Bulowice zijn daklozen werkzaam met het sorteren en bundelen van
gebruikt papier en plastic dat ze zelf inzamelen in de regio Krakow.
Om deze werkzaamheden efficiënt uit te voeren was behoefte aan een
heftruck. SMHO heeft voor de aankoop hiervan bijgedragen.

Oekraïne :
Lvov:

Het tehuis voor daklozen is 6 jaar in gebruik. T.g.v. geldgebrek werd de
interieurafwerking van de eetzaal tot verleden jaar uitgesteld. SMHO
heeft aan de afwerking ervan en de aankoop van een boiler bijgedragen.

Zaporizhya: De keuken en eetzaal waar dagelijks aan ca. 300 daklozen maaltijden
worden verstrekt waren verouderd en zeer onhygiënisch. Renovatie
was noodzakelijk. SMHO heeft in de kosten bijgedragen.
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Roemenië
Vatra- Moldovitei:
Ook in Roemenië stond het jaar van 2020 al snel in het teken van de
wereldwijde coronapandemie. Via een Belgische organisatie die ook in
deze regio actief is lukte het ons om begin mei een pakket specifieke
beschermingsmiddelen te bezorgen. Het betrof 50 overalls, 50 schorten
en een honderdtal medische maskers. Door leden van de plaatselijke
stichting FPLR zijn deze vervolgens verdeeld onder de mensen die ze
het best konden gebruiken, zoals artsen en verpleegkundigen.
Daarnaast is de al jaren door ons gefinancierde (warme) maaltijdservice
voor behoeftige ouderen zoveel mogelijk onder deze omstandigheden
voortgezet. De wekelijkse activiteiten voor de jeugd zijn tijdelijk
onderbroken.
In november hebben we, als deelvracht van een vrachtauto die voor ons
op weg was naar Moldavië, zes pallets aan hulpgoederen afgeleverd bij
ons gemeenschapshuis “Dascalita”.
Naast kleding, jassen en ander textiel maakten ongeveer 500 flessen
wasmiddel deel uit van deze lading. De bestuursleden van de lokale
stichting hebben met behulp van vrijwilligers voor de verdeling hiervan
zorggedragen.
SMHO streeft ernaar om in Vatra Moldovitei het initiatief voor activiteiten
in toenemende mate bij de bestuursleden van de lokale stichting te laten.
Zij maken een voorstel van wat ze willen en wat daarvoor nodig is. SMHO
bekijkt vervolgens of dit past binnen de doelstelling en de financiële
mogelijkheden. Na fiattering en financiering zorgen zij voor
de uitvoering.

Bulgarije:
Varna:
In de stad Varna voorzien wij het kinderziekenhuis van medische
apparaten en hulpmiddelen waar veel behoefte aan is.
De financiële middelen voor optimalisering ontbreken, ook door de
gemeente blijft dit ziekenhuis achtergesteld. SMHO heeft dan ook
diverse transporten gerealiseerd met medische hulpmiddelen en
apparatuur die we ontvingen van ziekenhuizen uit onze regio, zoals
Maastricht Mumc, Zuyderland, Venlo en Venray.
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Gorna Oryahovista:
Het ziekenhuis hier is sterk verouderd en de gemeente heeft weinig
mogelijkheden voor renovatie en aanschaf van medische apparatuur.
Daarom heeft SMHO ondersteund met fysio-apparaten waaraan
dringend behoefte was. Tevens hebben wij een grote partij emmers verf
bezorgd om die ruimtes te renoveren. Deze verf hebben we ontvangen
van een bevriende stichting in België.
Voorts is er keukenapparatuur bezorgd en veel medische apparaten en
hulpmiddelen waaraan erg veel behoefte was. Daarnaast is er een volle
vrachtauto met bedden en matrassen afgeleverd.
Bij het plaatselijk opvangtehuis voor kinderen die geen onderkomen
hebben is een hoeveelheid kinderkleding en speelgoed bezorgd.
Tevens is er een bijdrage geleverd voor het behoud van het pand
waarvoor huur moet betaald worden .De goederen van de actie
“schoenendoos” van een school in Nuth is hier geheel naar toe gegaan.
De kinderen van deze school doen mee aan een actie voor de minder
bedeelde kinderen in Oost-Europa.
Chirpan:
Dit ziekenhuis is nieuw op onze lijst en hier kunnen ze onze hulp zeer
goed gebruiken. De directeur van het ziekenhuis in Gorna heeft ons
benaderd om te bekijken of we er hulp konden bieden in de vorm van
bedden, matrassen en diverse hulpmiddelen w.o. rollators en rolstoelen.
De wasmachine met droger was stuk en toen hebben we besloten een
financiële bijdrage te doen om nieuwe machines te kopen. Deze order is
aldaar geplaatst ter ondersteuning van een plaatselijke leverancier.
Kazanlak:
Ook dit ziekenhuis met kleinere ruimtes hebben we voorzien van 30
bedden met matrassen, rollators rolstoelen en diverse hulpmiddelen
t.b.v. de patiënten. Tevens een aantal tafels, stoelen en andere kleine
zaken afgeleverd.
We hebben in 2020 geen werkbezoeken kunnen afleggen i.v.m. de
Corona-epidemie in geheel Bulgarije.

Moldavië:
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In Moldavië is onze stichting pas sinds 2015 actief maar zijn er al veel projecten onder
handen genomen en diverse grote transporten georganiseerd. Begonnen is in 2015
met hulp aan het gebied rond de hoofdstad Chisinau en die hulp is in 2017 uitgebreid
naar het platteland waar de hulp nog veel urgenter is. We werken o.a. samen met de
Belgische stichting GAMCARE die ons geholpen heeft met het leggen van de eerste
contacten. De omstandigheden in dit, niet tot de Europese Unie behorende land, zijn
vaak schrijnend en we zijn erg blij dat we met onze stichting een kleine bijdrage kunnen
leveren aan de ontwikkeling van met name de medische zorg en onderwijs. We hebben
in korte tijd veel projecten gerealiseerd, vnl. in ziekenhuizen en scholen. De meeste
van onze projecten doen we op 50/50 basis, dit wil zeggen dat als er een financiële
bijdrage wordt geleverd aan een project de betrokken partijen en onze stichting ieder
voor de helft bijdragen. Op die manier willen we de mensen betrokken houden en niet
het gevoel geven dat alles zo maar door ons betaald wordt maar dat er van hun kant
ook gewerkt moet worden om iets tot stand te brengen. De laatste 2 jaren zijn we ook
meer betrokken bij de ouderzorg.
Helaas hebben we in 2020 als gevolg van de corona-crisis geen werkbezoek kunnen
brengen aan Moldavië. We hadden van voorafgaande werkbezoeken nog wel
projecten op de plank liggen die in 2020 zouden worden uitgevoerd. Deze zijn allemaal
gerealiseerd en er zijn nog enkele projecten toegevoegd m.n.in de ouderzorg.
De voornaamste projecten in 2020:
Tiganesti:

Ons meest uitgebreide project tot nu toe. Het dorp ligt geïsoleerd op het
platteland en heeft weinig voorzieningen. We zijn hier al vanaf 2015 actief
met verschillende projecten: meubilair voor de kleuterschool, bijdrage
aan de verbouwing van een oud Russisch gebouw tot medisch centrum
en bibliotheek, meubilair en keukeninrichting in het gymnasium en een
op stapel staande verbouwing van het gymnasium om binnen in het
gebouw een fatsoenlijk toiletblok tot stand te brengen. Al deze projecten
zijn gedaan op de eerder genoemde 50/50 basis.
In 2018 kwam het medisch centrum klaar, in 2019 is begonnen met
verdere uitbreiding van het centrum als ouderenopvang en een
bescheiden bibliotheek. Dit is het laatste onderdeel van dit project dat in
2020 helemaal voltooid is. In deze laatste fase van dit project heeft onze
stichting wederom de materiaalkosten voor haar rekening genomen.

Singera:

Dit was ons eerste project in Singera in 2015, renovatie medisch
centrum. In 2020 heeft het gymnasium in deze plaats een flinke
hoeveelheid goederen ontvangen. We zijn er ook op bescheiden schaal
begonnen met het ondersteunen van de ouderenzorg.

Greblesti :

De bibliotheek is voorzien van nieuwe ramen en er mocht voor een
bedrag van € 500,-- nieuwe leesboeken aangeschaft worden. De
kleuterschool werd vernieuwd en wij hebben de materialen voor de
verbouwing voor onze rekening genomen. Zoals gebruikelijk
participeerden we op 50/50 basis.
In een tehuis hebben wij een wasmachine gedoneerd. Ook zijn hier
diverse kleinoden beschikbaar gesteld.

Calfa:
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Orhei:

Een opvangcentrum voor daklozen, ouderen, opleidingscentrum en
crisisopvang voor moeders met jonge kinderen. Veel goederen
gedoneerd o.a. garens, meubilair en financieel bijgedragen in de
kosten van de bouw en het verzorgen van voedselpakketten voor de
ouderen. Het ziekenhuis in Orhei heeft veel bedden en medische
goederen ontvangen.

Causeni:

Voor een lyceum met internaat waar leerlingen zijn gehuisvest die
te ver van een school wonen en intern moeten blijven, heeft SMHO
40 in Moldavië aangeschafte bedden gedoneerd ter vervanging van
de bestaande bedden die in deplorabele toestand verkeerden. De
matrassen voor deze bedden werden gedoneerd door GamCare in
België.

TRANSPORTEN.
Door de toetreding van Polen en Roemenië tot de EU wordt het steeds
moeilijker om te voldoen aan de EU–eisen voor medische apparaten.
Alle gebruikte apparatuur die wordt geleverd moet in het land opnieuw gekeurd worden
hetgeen een kostbare zaak is. Daarom heeft de stichting besloten meer apparatuur in
de landen zelf aan te kopen. Hierdoor bereiken we enerzijds een betere garantie en
service en wordt anderzijds ook nog de plaatselijke economie ondersteund.
WERKBEZOEKEN.
Doel van de werkbezoeken is:
- Het controleren van de door de stichting gefinancierde projecten.
- Controle op het gebruik van geleverde goederen.
- Voorbereiden van nieuwe projecten.
- Contacten leggen met plaatselijke en/of provinciale overheden om daardoor
medefinanciering mogelijk te maken.
Er werden in 2020 geen bezoeken afgelegd omdat er in alle landen een epidemie
heerste waardoor er veel mensen getroffen waren door ziekte, vaak met dodelijke
afloop.

KONTAKTEN MET ANDERE ORGANISATIES
Stichting een dorp voor een dorp uit Kruibeke België:
Regelmatig onderhouden wij contact met deze stichting die ook in Roemenië
werkzaam is. Deze stichting werkt vooral op het gebied van scholen en onderwijs.
Stichting Samen Delen: (Heerlen).
Met deze stichting wisselen we regelmatig goederen uit voor Polen.
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Fa. Spronk recycling:
Deze organisatie zorgt ervoor dat in diverse gemeenten vergunningen worden
verkregen voor inzameling van kleding. Het gebied van inzameling strekt zich uit
over heel Nederland. Wij werken met hen samen voor het verkrijgen van vergunning
voor de kledinginzameling in diverse Nederlandse gemeenten.
Gamcare:
Deze stichting uit België waarmee we veel hulpgoederen uitwisselen w.o. grote
hoeveelheden pallets verf, matrassen en laarzen en veel andere benodigdheden voor
hulpverlening.
Particuliere stichting België:
Deze is werkzaam in Congo en delen met ons winterkleding en hulpgoederen
die niet in Congo gebruikt kunnen worden. In ruil daarvoor geven wij dan weer
medische apparatuur, zomerkleding en kinderkleding.
Elk kind telt mee te Nuth.
De stichting zorgt voor kansarme kinderen in Nederland: ze zorgt voor goede kleding
en helpt gezinnen in financiële nood. Ze bieden voor de kinderen een betere toekomst.
De nood in deze doelgroep wordt steeds groter. We werken goed samen m.b.t. de
hulpverlening.

Kledinginzamelingen.
Wijze van inzameling.
Haalsysteem.
Inzameling van kleding die huis aan huis wordt opgehaald in het hele land. Hiervoor is
door de diverse gemeenten vergunning verleend.
Brengsysteem.
Door plaatsing van containers kunnen inwoners in de regio hun kleding t.b.v. het goede
doel inleveren. Het ledigen van deze containers wordt verricht door de
bestuursleden/vrijwilligers. Helaas wordt naast kleding in toenemende mate ander
afval in deze containers gedumpt. Dit afval moet tegen betaling afgevoerd worden.
Ook kan kleding in een centraal depot in Bunde worden ingeleverd. Deze kleding wordt
gedeeltelijk door vrijwilligers gesorteerd voor de hulptransporten. Het overige deel
wordt verkocht ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Sponsoring.
Een belangrijke sponsor is de gemeente Meerssen die belangeloos een sorteerruimte
en opslagplaats ter beschikking stelt en die tevens de gemeentelijke kledinginzameling
in handen van de stichting SMHO heeft gegeven.
Van zieken- en verzorgingshuizen ontvingen wij medische apparatuur, patiëntenkastjes, bedden met toebehoren en meubilair. Ook in samenwerking met diverse
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Belgische ondernemingen hebben we veel bedden, nachtkastjes en pallets verf
ontvangen die zijn verdeeld over diverse projecten.

Donateurs.
Voor een overzicht van onze vele donateurs verwijzen wij gaarne naar onze website
www.smho.nl.

Propaganda.
Middels kledingzakken, borden en mededelingen via huis-aan-huisbladen, radio- en
televisie-uitzendingen werden de doelstelling en de bestemming van de gelden en
goederen bekend gemaakt.
Speciaal dient hierbij vermeld te worden het weekblad “De Geulbode”, waarin diverse
artikelen gratis werden geplaatst. Ook tv-zender L1 en Meer Vandaag brengen onze
stichting regelmatig onder de aandacht.
Ook via de internetsite www. smho.nl en een eigen facebookpagina
stichting haar doelstelling en haar werkzaamheden bekend.

Bunde, April 2020
F.M.M. Rings
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maakt de

