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Inleiding 
 

Wie zijn wij 
De Stichting is op 4 mei 1995 opgericht, door Heine en Hielkje Tolsma en stelt zich ten doel 

vanuit christelijke bewogenheid en onder aanvaarding van de Bijbelse boodschap als bron en 

richtsnoer voor het leven, activiteiten te ontplooien en hulp te bieden, aan kinderen die 

bedreigd worden door de nucleaire gevolgen van de ramp met de kerncentrale van 

Tsjernobyl.  

 

Ondertussen bieden wij ook in andere delen van Wit Rusland hulp waar nodig. Dit kan zijn 

door het sturen van hulpgoederen, maar ook door financiële ondersteuning van projecten 

en of activiteiten. 

Onze missie 
De Stichting tracht onder andere haar doel te verwezenlijken door het inzamelen en op 

locatie distribueren van hulpgoederen, zoals: kleding, schoeisel, onderwijs materiaal, 

medicijnen, rolstoelen, speelgoed en lectuur. Daarnaast informeren wij onze achterban en 

ontvangen wij giften die wij gebruiken voor financiële ondersteuning voor projecten in Wit 

Rusland. Op aanvraag kunnen wij ook een lezing geven over ons werk in Wit Rusland.  

Onze focus 
Het werk bestaat in belangrijke mate uit het ondersteunen van activiteiten van christelijke 
organisaties en kerken, die in Wit-Rusland aan hulpverlening doen. Hoofdzakelijk is de 
ondersteuning in de vorm van hulpgoederen. In sommige gevallen geven wij een financiële 
ondersteuning. Dit kan zijn omdat het gaat om etenswaren voor de gaarkeuken of omdat het 
goedkoper is de goederen aan te schaffen in Wit Rusland dan te kopen in Nederland. 
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Werkzaamheden van Stichting Kinderhulp Tsjernobyl 

 

Huidige projecten 
Tabea – Mogilev 

De stad Mogilev ligt in het besmette Tsjernobyl gebied van Wit Rusland. In deze stad en 

grote regio werkt de christelijke organisatie Tabea welke wordt geleid door een zeer 

gedreven directeur Pavel Brodov. Het medewerkersteam van Tabea bestaat geheel uit 

onbetaalde vrijwilligers. 

De organisatie heeft in de stad Mogilev een eigen centrum, met een gaarkeuken, een 
tandartsenpraktijk en een kapsalon waarin zeer arme mensen worden opgevangen. Deze 
mensen kunnen 1x per dag een warme maaltijd nuttigen of ophalen met daarnaast ook de 
mogelijkheid andere eerste levensbehoeften te ontvangen als kleding, schoenen of andere 
zaken. 

Kinderkamp Pribor – Nieuw Leven 

Verder organiseert Tabea elke zomer 10 weken lang kinderkampen voor kinderen uit zeer 
arme gezinnen, kinderen uit gezinnen waar ouders verslaafd zijn aan alcohol, voor moeilijk 
opvoedbare kinderen en voor kinderen met een lichamelijke handicap. Gemiddeld 500 
kinderen brengen hier elk jaar de zomervakantie door. 

Warm-House winterproject 

In de winterperiode worden in de gebouwen van het kinderkamp zoveel mogelijk oudere 
mensen liefdevol opgevangen en verzorgd. Ook deze groep mensen ontvangt kleding, 
schoenen, eten en andere levensbehoeften. 

Love for kids – Minsk 

Sinds December 2006 runt de Christelijke organisatie “Love for Kids” in Minsk een 
kindertehuis. Met als doel, kinderen en jonge mensen op te vangen met een zeer 
getraumatiseerd verleden. Momenteel ontvangen 40 kinderen hier een liefdevolle opvang 
en worden ze begeleid door een zeer ervaren, en gemotiveerd team van Wit-Russische jonge 
mensen. 

Baptistengemeenten 

Diverse baptistengemeenten, waaronder die in Berezino en Kobrin, ondersteunen wij met 
hulpgoederen welke uitgedeeld worden aan de armen daarnaast bieden wij ondersteuning 
aan de door hen georganiseerde kinderkampen. 

Daarnaast doen ook andere organisaties, kerken, instellingen en families regelmatig een 
beroep op de organisatie. Zoals een groot aantal hulpbehoevende families, welke 
opgenomen zijn in het familie noodhulpbestand van Tabea, schoolinternaten, een 
gevangenis, en een ziekenhuis. 
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Organisatie 

Bestuurders 
Ons bestuur bestaat uit: 
Voorzitter  de heer A. Boele 
Secretaris  Mevrouw C.J. Boele – Moeke 
Penningmeester Mevrouw M.M. Voortman 
 

Vrijwilligers 
Stichting Kinderhulp Tsjernobyl werkt enkel met vrijwilligers. In ons depot zijn ongeveer 15 
vrijwilligers bezig met het uitzoeken, sorteren en verzendklaar maken van de hulpgoederen. 
Daarnaast zijn er ongeveer 16 vrijwilligers die maandelijks oud papier inzamelen. 
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Financiering  
De stichting streeft ernaar om met het binnengekomen geld (giften en opbrengsten van oud 
papier) de allerarmsten in Wit-Rusland te helpen. Waarbij de opbrengst uit oud papier de 
bedrijfsvoeringkosten (m.n. huur depot) volledig dekt.  

Hieronder is kort weergegeven hoe de inkomsten worden ingezet voor onze twee 
hoofddoelen en de bedrijfsvoering. In het kort samen te vatten als:  

1. Het inzamelen, verzenden en op locatie distribueren van hulpgoederen, en  
2. het ondersteunen van activiteiten van christelijke organisaties en kerken, die in Wit-

Rusland aan hulpverlening doen, en 

3. bedrijfsvoeringkosten, zoals huur, gas, licht en water. 
 

 
 
 

Beloning 

Er is geen vergoedingen of beloningsbeleid. In principe worden alle werkzaamheden zonder 
beloning uitgevoerd door alle vrijwilligers en bestuursleden. 
 
Eén maal per jaar in januari organiseren we in ons depot een vrijwilligersavond, met een 
hapje en een drankje om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. 
Deze kosten worden in onze financiële administratie verantwoord onder 
“vrijwilligersvergoeding”. 
 

Oud papier 
Ter financiering van onze depotkosten en onze vaste kosten wordt er door vrijwilligers 

maandelijks oud papier ingezameld. Hierdoor kunnen de ontvangen giften 100% worden 

doorgezet naar onze ondersteuning in Wit Rusland en kunnen wij vanuit deze opbrengst ook 

extra hulpvragen of een extra transport financieren indien nodig. 

Inkomsten en bestedingen 2018 2017

Inkomsten uit giften 13.992  61% 19.237  66%

Vrijval reserveringen (giften voorgaande jaren) + resultaat lopend jaar 3.661-    -16% 2.712-    -9%

Inkomsten uit oud papier ophaal 12.533  55% 12.546  43%

Totaal inkomsten 22.864  29.071  

Besteding aan doelstelling 1: Inzamelen, verpakken, transporteren hulpgoederen 6.357    28% 13.495  46%

Besteding aan doelstelling 2: programma's zoals de kinderkampen en gaarkeukens 9.034    40% 6.950    24%

Besteding aan bedrijfsvoering 7.474    33% 8.125    28%

Vermogen 2018 2017

Stichtingsvermogen per 31 december 15.363  53% 11.702  46%

Reserves t.b.v. doelstelling 1 2.500    9% 2.500    10%

Reserves t.b.v. doelstelling 2 6.500    23% 6.500    26%

Reserves t.b.v. bedrijfsvoering 4.500    16% 4.500    18%

Totaal Vermogen 28.863  25.202  

47,2
%

24,3
%

28,4
%

2017

27,8
%

39,5
%

32,7
%

2018
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Beleid 2019-2023 
 
De komende jaren willen we op dezelfde voet doorgaan als de afgelopen jaren.  
We zullen ons voornamelijk richten op onze achterban voor fondsenwerving door middel 
van nieuwsbrieven en lezingen. Onze inkomsten zullen naar verwachting voldoende zijn om 
aan de ondersteuningsvragen vanuit Wit Rusland te kunnen voldoen. 
 
De verwachting is dat de opbrengst van het ophalen van oud papier voldoende zal zijn voor 
de bedrijfsvoering. 
 
Op de balans hebben we een aantal reserveringen opgenomen. Dit is voldoende om nog één 
jaar onze ondersteuning te bieden op het moment dat onze inkomsten teruglopen of 
wegvallen. De huidige reserveringen zijn: 

De huidige reserveringen zijn: € 

Huur depot 4.500 

transport hulpgoederen 2.500 

Tabea gaarkeuken   1.500 

Kinderkamp Pribor   1.500 

Kinderkamp Beresino   3.500 

Totaal reserveringen 13.500 

 

Vanaf 2019 zijn we aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een nieuw project te 
kunnen opstarten naast onze huidige lopende projecten. Deze worden dan aanvullend 
gefinancierd vanuit het stichtingsvermogen of eventueel ontvangen giften. 

We verwachten de komende jaren in grote lijnen de volgende inkomsten te ontvangen en 

uitgaven te doen. 

Exploitatie € 

Giften 13.000 

Oud papier opbrengsten 8.500 

Totaal inkomsten 21.500 

  

Kosten bedrijfsvoering 4.500 

Transportkosten hulpgoederen 6.500 

Ondersteuningen:  

Tabea gaarkeuken 1.500 

Kinderkamp Pribor 1.500 

Kinderkamp Beresino 3.500 

Diverse ondersteuningen 
gezinnen 

1.500 

Aanschaf hulpgoederen 1.500 

Nieuwe projecten 2.500 

Totaal uitgaven 23.000 
 


