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DOELSTELLING

De Stichting ‘MAX Maakt Mogelijk’ (MMM) is opgericht op 
13 maart 2006 en heeft als doelstelling: het bevorderen en 
ondersteunen van het maatschappelijk en geestelijk welzijn 
van mensen in de samenleving. Om die doelstelling te be-
reiken initieert en realiseert de stichting projecten om de 
leefomstandigheden van met name ouderen substantieel te 
verbeteren. Wensen op dit terrein van individuele ouderen 
worden soms ook vervuld. De stichting kijkt niet alleen naar 
de leefsituatie van kwetsbare ouderen in Nederland, maar 
heeft met name aandacht voor de mensonwaardige en soms 
hemelschreiende leefomstandigheden van hulpbehoevende, 
vaak chronisch zieke ouderen in straatarme landen aan de 
randen van Europa en daarbuiten.

Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie onafhankelijke 
leden. De drie leden zijn: de heer A.F.C. van Dijk, voorzitter 
(alleen/zelfstandig bevoegd), de heer E. Hoeksma, secretaris 
(gezamenlijk bevoegd) en de heer D. Tanis, penningmeester 
(gezamenlijk bevoegd). De bestuursleden ontvangen geen 
enkele vergoeding.
 
Personele bezetting
De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door een 
coördinator, twee projectmanagers van wie er 1 in deeltijd 
voor de medische rehabilitatie van het district-ziekenhuis 
Floresti (Moldavië) en een (parttime) administratief assistente. 
Voor de Soresdienst werken twee juridische medewerkers. 
De kosten voor deze dienst zijn gegarandeerd voor de eerste 
twee jaar geheel afgedekt door sponsors van de Soresdienst. 
Deze termijn loopt af per 30-11-2015.

Adres en contactgegevens:
Stichting MAX Maakt Mogelijk is ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 27286378, met statutair 
vestigingsadres: Sumatralaan 45, 1217 GP Hilversum. 
Postadres: Postbus 671, 1200 AR te Hilversum.

Werkwijze
De stichting ontvangt het hele jaar door aanvragen voor zowel 
binnenlandse- als buitenlandse projecten ten behoeve van 
kwetsbare ouderen, in dit verslag verder de begunstigden 
genoemd. Het betreffen aanvragen voor groepen ouderen, 
maar ook voor een klein project voor een individuele oudere. 
De aanvragen worden geselecteerd volgens tevoren vastge-
stelde criteria die in overeenstemming zijn met de doelstel-
lingen van de stichting. Van een aantal projecten worden ter 
plaatse televisieopnamen gemaakt. Met het uitzenden van 
deze reportages in het televisieprogramma MAX Maakt 
Mogelijk van Omroep MAX is er tevens aandacht voor fondsen-
werving voor de stichting.

Kosten televisieopnamen 
Alle kosten voor het maken van de afleveringen voor het 
tv-programma MAX Maakt Mogelijk van omroep MAX zijn 
voor rekening van de omroep en komen niet ten laste van 
de stichting.
 
ANBI 
De Stichting MAX Maakt Mogelijk is door de Belastingdienst 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Dit betekent dat giften van donateurs en sponsors 
fiscaal aftrekbaar zijn.

AANVRAAG EN UITVOERING PROJECT 

Protocol
De begunstigde moet binnen de ‘MAX Maakt Mogelijk’ doel-
groep vallen.
De stichting doet onderzoek naar de antecedenten van de 
aanvrager en werkt met referenties van de aanvrager om de 
betrouwbaarheid van de aanvrager te toetsen. Wanneer is 
aangetoond dat de aanvrager bonafide is en de aard van 
het project binnen de doelstellingen van de stichting past, 
stelt de stichting een voorlopige begroting op. 
Bij een uiteindelijk positieve beoordeling van het project en 
de begroting, maakt de stichting de definitieve begroting en 
een projectovereenkomst op. Projectovereenkomsten betref-
fen in elk geval alle buitenlandse projecten. Bij de grotere 
Nederlandse projecten wordt de aanvrager/begunstigde 
ook gevraagd, indien mogelijk, bij te dragen in een deel 
van het budget. 

Duurzaamheid projecten
De stichting gaat de financiering van buitenlandse projecten 
in principe voor een jaar aan. Er zijn ook projecten die voor 
een langere periode worden ondersteund. Nederlandse pro-
jecten zijn vaak anders van aard en omvang en eenmalig.
Vanaf de eerste dag dat een buitenlands project is goed-
gekeurd, is het beleid van de stichting erop gericht dat het 
project zelfstandig kan worden voortgezet, ook als de termijn 
van de overeenkomst met de stichting MAX Maakt Mogelijk 
is verstreken. 
Het projectmanagement probeert dat te bereiken door de 
aanvrager van het project - veelal ook de uitvoerder - aan te 
sporen voor de volgende jaren nieuwe sponsors te vinden en/
of de lokale of nationale overheid voor een investering in het 
project te interesseren. De stichting is hierbij behulpzaam en 
vaak ook zelf actief. Het projectmanagement legt contacten 
met buitenlandse overheden en andere relevante instanties om 
te proberen de voortgang van het project zeker te stellen. Er 
vinden gesprekken plaats met burgemeesters, gemeente- en 
districtbestuurders en met departementen en ministers.

Samenwerking Omroep MAX en Stichting MAX Maakt 
Mogelijk
Omroep MAX is een publieke omroep voor vijftigplussers. 
De omroep laat zien dat vijftigplussers nog volop meedoen 
in de samenleving, maar verliest daarbij niet de oudere uit 
het oog die hulp nodig heeft of eenzaam is, in Nederland of 
daarbuiten. Deze zienswijze sluit dan ook goed aan op de 
doelstelling van de stichting. 

De omroep volgt de stichting bij de realisatie van een aantal 
binnen- en buitenlandse projecten. Het televisieprogramma 
MAX Maakt Mogelijk gaat met een cameraploeg op een 
door de stichting gekozen project af, toont de problemen 
en laat de kijkers naar verloop van tijd zien hoe de stichting 
dat project heeft gerealiseerd. Omroep MAX is redactioneel 
verantwoordelijk voor het programma. 

Televisie 
In 2014 waren in het 4e kwartaal, op vrijdagavond om 18.15 
uur op NPO2, 10 afleveringen van MAX Maakt Mogelijk 
geprogrammeerd. De herhaling ervan volgde in de week 
daarop. 
In het voorjaar waren er op NPO2 twee ‘’specials” te zien en 
half december was de Grote Kerk in Den Haag het televisie- 
decor voor het jaarlijkse kerstdiner van de stichting MAX Maakt 
Mogelijk in het bijzonder voor alleenstaande en eenzame 
ouderen.

Modus operandi
In het programma bezoekt de presentator het project op locatie 
en confronteert de kijker met wat hij ziet, hoort, ruikt en voelt. 
Dit gebeurt op een vaak indringende maar integere manier, 
waardoor de kijker zich aangesproken voelt. Kijkers worden 
opgeroepen te doneren voor het specifieke project.
De vorm waarin de programmamakers de afleveringen presen-
teren is erop gericht dat de kijkers het project van het begin tot 
het einde kunnen volgen. Door het tonen van het eindresultaat 
weet de kijker waar het gedoneerde geld aan is besteed.

Financiering
Bij de fondsenwerving op televisie wordt opgeroepen geld 
over te maken naar bankrekening:
IBAN NL33 INGB 000 000 4567
BIC: INGBNL2A
T.n.v. Stichting MAX Maakt Mogelijk te Hilversum. 

Besteding en kosten
Het bestedingspercentage bedroeg in 2014 68,7% De kos-
ten voor de eigen fondsenwerving bedragen 2,1 % en het 
percentage voor beheer en administratie bedroeg in 2014 
2,5% (uitgedrukt in procenten van de som der lasten).

DOELSTELLING EN 
WERKWIJzE 
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skids) gebruiksgereed maken van CV-installaties die uit 
een voormalig Japans farmaceutisch laboratorium in 
Leiderdorp beschikbaar waren gekomen. De woning-
corporatie RijnhartWonen die het gebouw had gekocht 
om het te verbouwen tot een wooncomplex, benaderde 
de stichting en stelde nog bruikbare installaties beschik-
baar voor de projecten.

	 •		Niet	is	uitgesloten	dat	de	vrijwilligers	van	Cofely/GDF-
Suez zich in 2015 ook gaan bemoeien met de bouw 
en inrichting van een nieuwe keuken voor het streekzie-
kenhuis in Floresti.

Aanbod van goederen
Ook in 2014 zijn weer veel goederen en materialen aan-
geboden, waaronder medische apparatuur en instrumenten, 
meubilair en andere, in goede staat verkerende inventaris. In 
het bijzonder vermelden wij de heer Van der Spek van het 
Elisabethfonds; door zijn toedoen was de woningcorporatie 
Rijnhart Wonen in Leiderdorp bereid de complete inventaris 
van een bedrijfspand, gekocht van een Japans farmaceutisch 
bedrijf, om niets beschikbaar te stellen. Tot de meegenomen 
inventaris behoorden o.a. kantoormeubelen, de volledige in-
richting van een bedrijfskeuken en kantine, kasten, bladen, 
vier CV-ketels met toebehoren, brandblussers en tal van an-
dere goederen die nog in een uitstekende staat verkeerden. 
Met de CV-ketels zal de totaal verrotte centrale verwarmings-
installatie in het streekziekenhuis Floresti (Moldavië) worden 
vernieuwd. De bedrijfskeuken en kantine zullen in een nog 
te bouwen nieuwe keuken van het ziekenhuis worden her-
gebruikt. De overige goederen vinden hun weg naar andere 
projecten in Moldavië en elders in Oost-Europa.

Transporten
Transportbedrijf Vidotrans uit Heerenveen organiseerde in het 
verslagjaar de transporten naar de verschillende projecten in 
Roemenië, Moldavië en Bosnië. Met veel van deze transpor-
ten werden medische hulpgoederen en apparatuur naar het 
ziekenhuis in Floresti gebracht en kleding naar de verschil-
lende projecten in Oost-Europa in het kader van de jaarlijkse 
winteractie.

Samenwerking met externe organisaties
Stichting MAX Maakt Mogelijk werkt samen met andere 
organisaties bij de uitvoering van projecten. Maar doet 
ook regelmatig een beroep op personen die op een bepaald 
vlak deskundig zijn. 
•  Jan van den Berg van de Duitse afdeling van de Ameri-

kaanse stichting Project HOPE e.V. werkt sinds 2009 als 
projectmanager voor de stichting mee aan het medisch 
rehabilitatieproject in het streekziekenhuis in Floresti (Mol-
davië). De stichting streefde ernaar dit meerjarige project 
eind 2014 af te ronden, maar dit is nog niet gelukt omdat 
de financiering van twee belangrijke deelprojecten nog niet 
rond is: de aanleg van de centrale verwarming en de reali-
satie van een nieuw keukengebouw met een bezoekers- en 
personeelskantine en inclusief de keukenapparatuur.

  Het ziet er nu naar uit dat dit megaproject voorjaar 2016 
kan worden afgerond.

•  Stichting Werkgroep Urgenta heeft in 2014 in het zie-
kenhuis een verbinding aangelegd tussen de twee medi-
sche	gassystemen	(zuurstof,	perslucht	en	vacuüm	zuigen).	
Deze verbinding is bedoeld als back up in het geval dat 
een van de voorzieningen van medische gassen uitvalt. 
Ook zijn in het chirurgiegebouw twee aansluitpunten 
voor medische gassen bijgeplaatst ter uitbreiding van de 
afdeling Spoedeisende Hulp. 

•  Het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede draagt al sinds 2008 
bij met nog goed bruikbare onderdelen van de zieken-
huisinventaris en medische apparatuur voor het streekzie-
kenhuis Floresti (Moldavië). Dat was ook in 2014 het geval.

•  Moeder Teresa Stichting uit Ulft schonk ook in 2014 grote 
hoeveelheden kleding voor de allerarmsten in Moldavië. 
MAX Maakt Mogelijk zal ook in 2015 de samenwerking 
met deze stichting voortzetten.

•  Cofely/GDF-Suez: Jan van den Berg kreeg het begin 
2014	voor	elkaar	via	het	management	van	Cofely/GDF-
Suez in Nederland een groep jonge hoogopgeleide tech-
nici vanuit de zogeheten NEXT-groep als vrijwilligers te 
enthousiasmeren voor de nog uit te voeren deelprojecten 
in het streekziekenhuis Floresti. Te beginnen met de ver-
vanging van de centrale verwarming. 

	 •		In	de	tweede	helft	van	2014	hielden	de	technici	zich	
hoofdzakelijk bezig met het in containers (zogeheten 
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HONGARIJE BOSNIË

ADDIS ABEBA
Voor tientallen zieke en ondervoede ouderen in de sloppen-
wijken van de hoofdstad van Ethiopië, Addis Abeba, laat 
de	stichting	de	nonnen	van	de	’Helpers	of	Mary’	thuiszorg-
project op maat uitvoeren. De rooms-katholieke religieuzen 
werken daarbij samen met de stichting Oud in Afrika die 
MAX Maakt Mogelijk informeerde over de schrijnende mens-
onterende problemen onder de weggestopte, in vochtige en 
stinkende krotten wonende ouderen, 

zorg op maat
Op verzoek van de stichting zullen de zusters het geld vooral 
besteden aan goede voeding, medicijnen, hulpmiddelen en 
reparaties aan de krakkemikkige onderkomens. Voor € 3,80 
per dag heeft een oudere goed te eten en te drinken. Verder 
moet er zorg op maat worden geleverd.

Geen zorgbeleid
De nonnen helpen al meer dan 100 ouderen met voorname-
lijk eten, schoon drinken en soms medische zorg. Het gaat 
in die sloppenwijken om de oudste bewoners van Addis 
Abeba. Het probleem is echter dat in een land waar mensen 
gemiddeld niet ouder worden dan 57, niet is gerekend op 
echt oude mensen. Er is geen enkel beleid dat uitgaat voor 
zorg voor deze groep. Bovendien zijn de sociale problemen 
en bittere armoede onder de bevolking in Ethiopië zo groot 
en ernstig dat de grote problemen onder ouderen nauwelijks 
aandacht krijgen.

Ravage
De ravage die de overstroming heeft aangericht doet veel 
mensen denken aan de oorlog die aan het begin van de jaren 
negentig in Bosnië gaande was. Voor veel ouderen is de 
overstroming een klap in het gezicht. Na de oorlog hadden 
ze de moed en energie om er weer voor te gaan en er het 
beste van te maken. Twintig jaar lang deden ze alles om hun 
huis en leven weer op te bouwen. Totdat de overstromingen 
van mei 2014 alles in 10 minuten tijd weer verwoestte. De 
Bosnische ouderen hebben geen geld om hier weer bovenop 
te komen. Zonder hulp kunnen zij de viezigheid op straat en 
in huis niet de baas worden.

Stichting Proplan en MAX Maakt Mogelijk
Stichting Proplan gaat naar het getroffen gebied om hulp te 
bieden, ook namens MMM. Proplan wil met de hulp van de 
bewoners assisteren in het opruimen van de schade en bij-
dragen aan het herstel, bijvoorbeeld de renovatie van enkele 
zwaar beschadigde huizen. MMM stuurt tevens een vracht-
auto met matrassen en andere hulpgoederen naar Bosnië. 

ETHIOPIË

zSáMBèK
INRICHTING VERzORGINGSHUIS JOzEFINUM
Voor het Zorgcentrum Jozefinum voor hulpbehoevende, dakloze 
en mishandelde ouderen van de Norbertijnen zusters in het 
Hongaarse plaatsje Zsámbèk, heeft de stichting voor de inrich-
ting eenmalig een bedrag van €50.000 beschikbaar gesteld.

Norbertijnen Tilburg
De Norbertijnenpriorij De Schans in Tilburg nam het initiatief 
MAX Maakt Mogelijk om een bijdrage te vragen. Een werk-
groep van De Schans is al jaren zeer actief om samen met 
de nonnen in Zsámbèk de kwetsbare ouderen in Hongarije 
te ondersteunen.

Spilfunctie
De zusters zijn de spil van Zsámbèk. Ze hebben een school 
opgericht, geven les en delen elke zaterdag voedselpakketten 
uit aan de allerarmsten uit plaatsje. Verder bekommeren de 
zusters zich om de dakloze en mishandelde ouderen. Maar 
die opvang barstte op den duur uit haar voegen. Vooral  
‘s winters kloppen tientallen mensen in de leeftijd van 50 tot 
90 jaar aan voor noodhulp en een tijdelijk dak boven het 
hoofd. Maar ‘’tijdelijk” werd meestal ‘’permanent”. 

Hulp Hongaarse overheid
De nonnen kregen hulp van de Hongaarse overheid die een 
voormalig kindertehuis beschikbaar stelde en het liet reno-
veren. Maar er was geen geld voor de inrichting van het 
zorgcentrum. Er is plaats voor 72 ouderen die permanent 
kunnen blijven wonen.

Hevige regenval in Bosnië zorgt in mei 2014 voor grote over-
stromingen. De regenbuien zijn zo heftig dat de rivier de 
Sava buiten haar oevers treedt. Een groot deel van het land 
komt hierdoor onder water te staan. 
De overstromingen in Bosnië treffen 1,5 miljoen mensen. 
100.000 huizen worden verwoest en 35 mensen komen te 
overlijden. De overstromingen veroorzaken ook grote proble-
men	met	de	hygiëne.	Troep	uit	de	rivier	komt	overal	op	straat	
te liggen. 

Het water heeft verwoestende aardverschuivingen teweeg 
gebracht. Naast materiele schade brengen de overstromingen 
een groot ander risico met zich mee. Er worden onontplofte 
mijnen uit de oorlog meegenomen in de stroom water. Het 
gaat naar schatting om 100.000 landmijnen. De overstro-
ming is de hevigste in 120 jaar.
Landbouwgronden zijn aangetast en de oogst is verwoest. 
Bestaande voorraden, wegen en andere infrastructuur zijn 
veelal beschadigd. Er is dringend behoefte aan drinkwater, 
medicijnen, eten en middelen om de huizen te renoveren. 
Door ingestorte bruggen, onbegaanbare wegen en kapotte  
treinrails zijn de zwaarst getroffen gebieden moeilijk te bereiken.

Samac
Vooral in het stadje Samac, dat tegen de grens met Kroatië 
ligt, zijn de problemen enorm. Het dorp is volledig over-
stroomd en verwoest. Een aantal weken na de ramp is er nog 
nauwelijks hulp geboden. De mensen kunnen niet meer in 
hun huizen wonen, winkels zijn gesloten, er is geen eten en 
drinken verkrijgbaar en door al het vuil op straat is er sprake 
van	een	groot	hygiëneprobleem.	

NIEUWE BUITENLANDSE PROJECTEN 2014
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KINDERVOEDSELPROJECT SCHOOL STEFANESTI 
De stichting is op de dorpsschool van Stefanesti een voedsel-
project voor 30 kinderen begonnen. De leerlingen kwamen 
praktisch elke dag met een lege maag naar school omdat 
hun ouders werkloos zijn en nauwelijks geld hebben om hun 
kinderen slechts een keer per dag een sobere maaltijd voor 
te zetten.
Hoewel MAX Maakt Mogelijk er in de eerste plaats is voor 
kwetsbare, hulpbehoevende ouderen die in de knel zitten 
en van wie de leefomstandigheden schrijnend zijn, kon de 
stichting, zo meent zij, niet wegkijken bij de confrontatie met 
hongerende kinderen. 

Elke dag een maaltijd
Via een brief van de directeur van het verzorgingshuis Casa 
MAX Capresti die in dit aanpalende dorp ouderenprojecten 
uitvoert, kwam de stichting in aanraking met dit probleem onder 
schoolgaande jongeren. Het hoofd van de school benadrukte 

NIEUWE BUITENLANDSE PROJECTEN 2014

MOLDAVIË

dat door die knorrende magen kinderen zich nauwelijks 
kunnen concentreren op de lesstof; soms zijn leerlingen door 
de honger zo uitgeput dat ze tijdens de les in slaap vallen. 
Bovendien leidt onvoldoende en armetierige voeding tot groei- 
en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen.

Goed gedoneerd
Op de televisie-uitzending over dit project kwamen veel posi-
tieve reacties en bleek de bereidheid tot ruimhartig doneren 
groot. Dertig kinderen krijgen nu over een lange periode elke 
dag een voedzame, warme maaltijd en voor de weekends 
en de schoolvakanties krijgen ze een voedselpakket mee 
naar huis. 

Nieuwe keuken
Doordat de stichting ook de verouderde en veelal niet meer 
te gebruiken keukenapparatuur verving, kunnen de maaltij-
den in de school bereid worden. 

DOORLOPENDE BUITENLANDSE PROJECTEN  

MOLDAVIË

Project
In het dorp Borceag in Zuid-Moldavië (district Cahul) werd 
in 2014 de ondersteuning voortgezet van grootouders die 
met een karig pensioen ook nog eens voor hun kleinkinderen 
moeten zorgen.
In 2013 maakte de stichting een begin met de hulp aan deze 
grootouders. Er kwam een budget beschikbaar voor de eer-
ste reparaties aan de uitgewoonde krotten of (incidenteel) die 
te vervangen door een beter huisje en het herinrichten van de 
woninkjes. Verder krijgen de grootouderlijke gezinnen maan-
delijks verantwoord samengestelde levensmiddelenpakketten 
waarbij we in het bijzonder met de groei van de kinderen 
rekening houden. Is er behoefte aan kleding, schoenen en 
schoolspullen dan springt de stichting ook bij. MAX Maakt 
Mogelijk vergoedt ook medicijnen en de kosten voor een be-
zoek aan een arts of een medisch specialist. Twee kinderen 
krijgen bijzondere aandacht wegens een ernstige chronische 
ziekte waarvan behandelingen en medicatie erg duur zijn. 
Voor de oma van een van die kinderen heeft de stichting in 
juni 2014 een huisje gekocht omdat het krot waarin zij met 
haar drie kleinkinderen woonde, op instorten stond.

OMA’S EN OPA’S VAN BORCEAG
De zorg voor veel kinderen in Moldavië komt neer op de groot-
ouders. En vaak is dat alleen de grootmoeder. Grootvader 
is bijna altijd al aan de drank ten onder gegaan of aan de 
daaraan gerelateerde ziekten overleden. Ruim een miljoen 
Moldaviërs, onder wie de ouders van die kinderen, in de leef-
tijdscategorie van 25 tot 45 jaar, zijn de afgelopen jaren onder 
andere naar Rusland, Turkije of EU-landen vertrokken om daar 
voor meer loon aan de slag te gaan. Of de grootouders dat nu 
willen, kunnen, of niet, ze zijn gedwongen hun kleinkinderen 
te verzorgen. Soms sturen de ouders geld, maar in heel veel 
gevallen moeten de grootouders het maar zien te rooien met 
de hongerpensioentjes van veertig tot zestig euro per maand. 
En het komt ook nogal eens voor dat ouders niets meer van 
zich laten horen.

Rusland
In het verslagjaar 2013 maakte de stichting al melding van de 
oorzaken dat ouders als arbeidsmigranten niet meer terugke-
ren. We herhalen nog maar eens de hoofdzaken. De meeste 
Moldaviërs uit dit armste land van Europa werken in Rusland, 
van wie een groot deel zit ondergedoken omdat het visum is 
verlopen. Veel illegale Moldaviërs sterven er omdat ze geen 
toegang hebben tot de gezondheidszorg of als bouwvakker, 
uitgeput, door een bedrijfsongeval op de steigers om het le-
ven komen. Verwanten in Moldavië hebben meestal geen 
idee waar hun geliefden begraven liggen. Geld om dat te 
onderzoeken of het stoffelijk overschot naar Moldavië te laten 
komen is er niet. De lijst met het aantal vermisten zwelt aan.

Ellende
Door de arbeidsmigratie en verdwijningen ontstaan er in 
het land grote problemen. Dorpen lopen leeg en de toch al 
schaarse industriële- en landbouwactiviteiten stagneren. De 
achtergebleven ouderen zien als gevolg hiervan de armoede 
en de daaraan gepaarde ellende alleen maar toenemen. In 
een aantal gevallen zijn grootouders genoodzaakt om weer 
aan het werk te gaan zonder dat er een oplossing is voor 
de opvang van de kleinkinderen. Maar de staatsfooi die ze 
als oudedagsvoorziening krijgen gaat geheel op aan het 
levensonderhoud van de kleinkinderen waardoor ze zelf tot 
de geeuwhonger zijn veroordeeld en al helemaal geen cent 
meer hebben voor medische zorg.
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BULGARIJE ALBANIË

Realisatie project
Dit project is het resultaat van een in 2013 opgezette samen-
werking tussen de stichting en de Nederlandse zakenman 
Rients Boiten, die als vrijwilliger en vicevoorzitter van de Tabitha 
Foundation Bulgaria in Roman een ouderen-dagopvang wilde 
realiseren. De gemeente Roman stelde een oud, vervallen bus-
station beschikbaar, maar had geen geld om het gebouw in 
zijn geheel te renoveren. De burgemeester nam het lekkende 
dak voor zijn rekening en MAX Maakt Mogelijk, met grote 
inzet van de Tabitha Foundation, financierde de rest.

Achtergrond armoede Bulgarije
Hoewel Bulgarije sinds 2007 lid is van de EU en geacht 
wordt haar burgers goede leefomstandigheden te bieden, is 
het land zeven jaar na de toetreding er nog steeds in eco-
nomisch en sociaal opzicht beroerd aan toe. Net als in Roe-
menië leven de ouderen vooral op het platteland en in de 
kleinere steden onder mensonterende omstandigheden. 

selingen van de macht en machtsstructuren en een Kafkaëske 
bureaucratie kwamen de vergunningen en het geld niet op 
tijd los. MAX Maakt Mogelijk wachtte de situatie even af; de 
vergunningen zouden begin 2015 verstrekt worden. 
Indien er dan nog geen budget zou zijn, overweegt de stich-
ting voor een bepaalde periode in 2015 het geld voor de 
opvang en verzorging voor ca. 10 ouderen beschikbaar te 
stellen. De burgemeester van Bushat zegde toe binnen het 
gemeentelijk budget geld te vinden om tenminste vijf tot 10 
ouderen in het tehuis te kunnen opnemen.

Dagcentrum
Niettemin is het centrum na de opening meteen in gebruik 
genomen als dagcentrum voor ouderen om door dagelijkse 
ontmoetingen met elkaar de eenzaamheid te doorbreken. 
Verder fungeert het tehuis als eetgelegenheid waar ouderen 
dagelijks een warme maaltijd kunnen nuttigen. Hiervoor heeft 
o.a. de stichting Doe iets Goeds (DiG) een budget beschik-
baar gesteld.

DiG
Het verzorgingshuis Barbullush kwam met de stichting DiG 
van de Nederlanders Dick en Helene Wesselingh tot stand. 
De familie Wesselingh die een camping in Barbullush exploi-
teert, nam het initiatief voor dit project. In de gemeente Bushat 
leven 150 ouderen onder extreem slechte omstandigheden. 
Opvang is er niet. Tenminste 40 van deze ouderen kunnen niet 
meer zelfstandig wonen en kunnen niet op familie terugvallen. 
In oktober 2013 tekende MAX Maakt Mogelijk een contract 
met DiG. Dick Wesselingh coördineerde de renovatie maar 
stond zelf ook op de steigers.

DAGCENTRUM OUDEREN ROMAN

Feestelijke opening 
Op feestelijk, traditionele wijze en onder grote belangstel-
ling van veel stadgenoten is het ouderencentrum in het stad-
je Roman in november van het verslagjaar geopend. 
Na de officiële opening werd nog eens duidelijk hoe nodig 
en multifunctioneel het ouderencentrum is. Ouderen die vaak 
onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest zijn en geen 
stromend water hebben, kunnen er een douche nemen, een 
arts bezoeken, een warme maaltijd nuttigen en er hun kle-
ding wassen. Het gaat om een groep van 300 ouderen met 
pensioentjes die te karig zijn om er van te kunnen leven. Veel 
van deze ouderen hadden niet eens elke dag genoeg te eten. 
Vanuit het centrum regelen vrijwilligers en een klein aantal 
betaalde medewerkers de thuiszorg voor ouderen die niet 
naar het centrum kunnen komen. Ook zij krijgen een aantal 
keren per week een warme maaltijd thuis opgediend. 
Het bijzondere van dit project is dat de gemeente Roman de 
schouders onder dit project heeft gezet. Zij betaalt de exploi-
tatie, een uitzonderlijkheid voor een Oost-Europees land. In 
de meeste Oost-Europese landen - ook de landen die tot de 
EU zijn toegetreden - kijken overheden weg van de schrijnende 
leefsituaties van ouderen en laten hen aan hun lot over.
Vermeldenswaardig bij dit project is nog de aankoop door 
MAX Maakt Mogelijk van een prefab-woning voor een 84-ja-
rige vrouw, ter vervanging van haar tochtige en lekkende krot-
woning waarin ze elke winter de kans liep dood te vriezen. 
Dankzij de ruimhartige donaties van de kijkers naar het aan de 
stichting gelieerde televisieprogramma MAX Maakt Mogelijk, 
was ook de aanschaf van dit prefab-huisje mogelijk.
 

VERzORGINGSHUIS BARBULLUSH

Feestelijke opening 
Hoewel de renovatie van het verzorgingshuis in Barbullush 
(gemeente Bushat) in de wintermaanden te kampen had met 
de gevolgen van overstromingen in de regio, en daardoor de 
verbouwing vertraging opliep, lukte het toch met heel hard 
werken om het gebouw begin van de zomer op te leveren.
Op 29 juni kon het tehuis met 40 bedden (tien meer dan oor-
spronkelijk was gepland) feestelijk worden geopend en kreeg 
de naam “Shtëpi BESA”. BESA is voor de Albanese ouderen 
heel herkenbaar begrip. Het is hun morele testament. In één 
woord is alles van waarde en betekenis samengevoegd. 

Vergunningen
Jammer genoeg bleek de bezetting van alle bedden niet met-
een mogelijk te zijn. De afspraak met de gemeente Bushat 
was, en is nog steeds, dat zij de exploitatie van het verzor-
gingshuis voor haar rekening zou nemen. Maar de overheid 
heeft niet tijdig de vergunningen afgegeven. 
Aan die vergunningen is het budget voor de exploitatie ver-
bonden dat de gemeente Bushat van de centrale overheid in 
Tirana krijgt voor de bedrijfsvoering van het verzorgingshuis. 
Door de voortdurende politieke instabiliteit in Albanië, wis-
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MOLDAVIË MOLDAVIËINDONESIË

DE VERGETEN INDO’S VAN SURABAyA
In mei 2014 hebben Ruud en Leida Sellier van de ‘Stichting 
Help Indischen in Indonesia’ als initiatiefnemers van het in 
2012 begonnen project “Hulp op maat”, kunnen regelen dat 
alle ouderen in dit project verzekerd zijn tegen ziektekosten 
en ziekenhuisopname. Daartoe legde het echtpaar contact 
met de Volksverzekering BPJS in Indonesië. De Selliers lever-
den hiermee een uitzonderlijke prestatie door tot de amb-
telijke krochten van de Indonesische bureaucratie door te 
dringen en het te regelen.

Achtergrond
Vanaf de aanvang van het project in 2012 leverde het oudere 
echtpaar Sellier met betaalde lokale assistenten “hulp op 
maat“, waaronder ook thuiszorg. Met hulp van MAX Maakt 
Mogelijk breidde het aantal van 24 ouderen zich geleidelijk uit 
naar 60 ouderen. Behalve zogeheten Indische Nederlanders 
uit	Surabaya	kregen	ook	hun	lotgenoten	elders	in	de	Indonesi-
sche archipel financiële, medische en materiele ondersteuning.

Uitbreiding
De uitbreiding van het project met meer Indo’s en locaties 
buiten	 Surabaya	 bleek	 mogelijk	 nadat	 n.a.v.	 de	 televisie-
uitzending over dit project veel geld was binnengekomen. 
Door de hoge opbrengst is de uitvoering van het project tot 
eind 2017 gegarandeerd.

Extra fonds
Vanwege die ruimhartige donaties beheert MMM een fonds 
waaruit op aanvraag zinvolle nieuwe activiteiten onder berooi-
de Indo’s betaald kunnen worden. Behalve de Stichting Help 
Indischen in Indonesia, kunnen daar ook andere stichtingen 
die statutair de ondersteuning van Indo’s in Indonesië beogen, 
een beroep op doen. MMM beoordeelt die aanvragen op 
zin en uitvoerbaarheid.

Volgens de bemiddelende minister is door de instabiele poli-
tieke situatie in Moldavië voorlopig geen zicht op hervatting 
van het wetgevingsproces voor betere financiële regelingen 
ten behoeve van geriatrische zorg en behandelingen.

Eerste bewoners
Eind 2014 namen de eerste bewoners hun intrek in het ver-
zorgingshuis voor wie de familie de verpleegkosten betaalt. 
De bedoeling is begin 2015 tien ouderen te hebben opgeno-
men, van wie er acht voor rekening komen van familie. Voor 
twee ouderen betaalt Janivo voorlopig de verblijfskosten 
Janivo houdt een vinger aan de pols en zal MAX Maakt 
Mogelijk regelmatig informeren over de stand van zaken.

Ongewijzigd standpunt
De stichting blijft echter aan zijn standpunt vasthouden dat 
in principe alle 21 bedden beschikbaar moeten zijn voor 
de allerarmste, geriatrische patiënten voor wie geen familie 
financieel in de bres springt.

Achtergrond
Samen met Janivo besloot MAX Maakt Mogelijk in 2011 in 
samenwerking met de faculteit geneeskunde van de Universiteit 
van Chisinau het eerste geriatrische centrum (ouderdomsziek-
ten) in Moldavië te bouwen.
Het centrum is gelegen op het terrein van een voormalig 
streekziekenhuis, in het plaatsje Vasieni, iets ten westen van 
de hoofdstad Chisinau. 
Gespecialiseerde zorg voor ouderen met geriatrische ziek-
ten, waaronder dementie, bestaat de facto niet in Moldavië. 
Het wetenschappelijk onderzoek naar ouderdomsziekten 
staat in dit land nog in de kinderschoenen.
MAX Maakt Mogelijk en Janivo wilden met deze ‘’pilot” een 
eerste aanzet geven om ook in het sterk vergrijzende Moldavië 
meer werk te maken van geriatrische verpleging en onder-
zoek. 

THUISzORGPROJECT IN STRASENI 
Stichting MAX Maakt Mogelijk heeft het thuiszorgproject in Stra-
seni, uitgevoerd door de NGO Neohumanist, tot en met oktober 
2014 nog volledig financieel ondersteund. Om het project toch 
te kunnen voortzetten maakte MAX Maakt Mogelijk eind 2013 
afspraken met de hoofdsponsor van Neohumanist, de stichting 
Ouderenzorg Moldavië (SOM) in Culemborg. De volgende 
nieuwe afspraken werden gemaakt:
•  MMM financiert het project nog volledig tot eind  

oktober 2014
•  SOM gaat vanaf oktober 2014 voor een derde aan het 

project meebetalen; MMM neemt tweederde voor haar 
rekening 

•  Vanaf oktober 2015 betaalt SOM tweederde van de 
projectsom en MMM een derde.

•  In oktober 2016 neemt SOM de financiering van het 
project in zijn geheel over.

 
Achtergrond
De ervaring heeft MAX Maakt Mogelijk in de afgelopen ja-
ren geleerd dat er onder de arme ouderen in Moldavië het 
vooral om de persoonlijke zorg, medicatie, huisbezoek van 
familiearts en warme maaltijden gaat. De combinatie van 
deze behoeftes deed de stichting in 2012 besluiten dat een 
‘’opgetuigd” thuiszorgproject in Straseni de meest geschikte 
oplossing was en nog steeds is. De stichting was heel gechar-
meerd van de zorg op maat die Neohumanist probleemloos 
levert en de professionele wijze waarop directeur Veronica 
Timbalari dat organiseert en coördineert.

Bittere armoede tot de dood erop volgt
In Straseni en de perifere dorpen leeft 40% van de ouderen 
onder de armoedegrens en moeten leven van pensioentjes 
die soms maar €30 per maand bedragen. Daarnaast zijn de 
bedlegerige ouderen zonder deelname aan dit project bijna 
geheel verstoken van doeltreffende persoonlijke zorg en lig-
gen ze, ver afgelegen van de dorpskern van Straseni, in hun 
gammele huisjes in eenzaamheid weg te kwijnen totdat de 
dood erop volgt.

GERIATRISCH CENTRUM VASIENI MOLDAVIË 

Opening
Na vertragingen in de bouw van het geriatrisch centrum door 
winterse omstandigheden (2013) en problemen bij de aan-
vraag van diverse vergunningen kon het centrum op 8 juni 
van het verslagjaar in aanwezigheid van veel hoogwaardig-
heidsbekleders, onder wie de premier van Moldavië, feeste-
lijk worden geopend.
Naderhand bleek dat aan de uitvoerende NGO Associatie 
ACASA met medeweten van de co-sponsor - met de stichting 
Janivo uit Zeist betaalde MAX Maakt Mogelijk gezamenlijk 
de bouwkosten - de vergunningen en daaraan gekoppelde 
subsidies nog steeds niet waren verstrekt. Als gevolg hiervan 
bleven de 21 bedden van het centrum in de eerste maanden 
na de opening onbezet. 

Uitleg Janivo 
MAX Maakt Mogelijk was hierover hogelijk verbaasd en 
vroeg uitleg aan de stichting Janivo. Het bleek dat de leiding 
van de uitvoerende organisatie ACASA uit wanhoop over het 
uitblijven van die vergunningen een verkeerde voorstelling 
van zaken had gegeven en hoopte op een wonder. 
Door toedoen van een minister werden de vergunningen in 
november van het verslagjaar eindelijk afgegeven. Maar de 
gelden voor de exploitatie waren daarmee niet rond. Zoals 
het er op dat moment voorstond zouden met die vergunningen 
slechts een heel klein deel van de exploitatielasten met subsi-
dies zijn af te dekken.
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Achtergrond
In 2010 begon de stichting in dit desolate dorp een thuis-
zorgproject voor tientallen bedlegerige ouderen, een tafeltje-
dekje-project en een dagzorgproject. Hoewel een groot deel 
van het platteland in Moldavië aan de bedelstaf is, laat de 
bittere armoede zich in het zuiden van het land het meest 
voelen. De voornaamste bronnen van inkomsten, zoals de 
wijnbouw en de tabaksteelt, zijn door concurrentie van veel 
beter geoutilleerde wijn- en tabakslanden, het importverbod 
van Rusland voor Moldavische wijnen en door het vertrek 
van veel werkzoekende mannen naar Rusland en Europa 
weggevallen. Daarom viel de keus van MAX Maakt Mogelijk 
op een ouderenproject in dit gebied. Op dit moment maken 
60 ouderen die nog mobiel zijn en 28 bedlegerige ouderen 
van de diensten van het gezondheidscentrum gebruik. Bedle-
gerige ouderen krijgen dagelijks thuiszorg. Alle deelnemers 
aan het project krijgen drie keer per week een voedings-
rijke, gezonde warme maaltijd. Een keer per week kunnen 
de ouderen een huisarts bezoeken. Medicatie is gratis. Op 
het wekelijks spreekuur loopt de huisarts ook visite langs de 
bedlegerige ouderen.

CASA MAX CAPRESTI

Thuiszorg en tafeltje dekje
De stichting heeft in 2014 bijgedragen aan de inrichting van 
een nieuwe keuken in het gerenoveerde voormalige wasserij- 
gebouw dat onderdeel uitmaakt van het verzorgings- en 
verpleeghuis Casa MAX in Capresti. De oude keuken had 
door uitbreiding van het tafeltje dekje project onvoldoende 
capaciteit.	Het	Rayon	Floresti	(regionale	overheid)	betaalde	
de renovatie van dat gebouw, samen met NGO Alinare.
Het thuiszorgproject en het daaraan gekoppelde tafeltje-dek-
je-project heeft zich sinds 2009 gestaag uitgebreid van 40 
naar 85 bedlegerige vaak chronisch zieke ouderen. 

Achtergrond
In het dorp Capresti nabij de districtshoofdstad Floresti staat 
het mooiste verzorgings- annex verpleeghuis van Moldavië. 
Het was voor MAX Maakt Mogelijk in 2007 het eerste pro-
ject in Moldavië. Na een grondige grootschalige renovatie 
van dit totaal verpauperde tehuis werd het veertig bedden 
tellende Casa MAX in 2009 met veel vlagvertoon geopend. 
Voor de stichting is dit tehuis het ‘’vlaggenschip” van haar 
activiteiten in Moldavië.

Kassenplan
Om zonder de financiële bijdragen van de stichting deze 
vorm van ouderenzorg te kunnen voortzetten ontwikkelden 
Soarta en De Nachtkus een plan voor de bouw van kassen 
en het telen van tuinbouwproducten. Met de ’Wilde Ganzen’ 
sloot ‘De Nachtkus’ een overeenkomst waarmee de ontvangen 
donaties met 1/3 deel worden verhoogd. Van de oogsten 
moet het project nu zelfstandig kunnen draaien. 

Afsluiting
Ter afsluiting van het project doneerde MAX Maakt Mogelijk 
nog eenmalig een bedrag om de uitvoering van het “kassen-
plan” samen met ’De Nachtkus’, dichterbij te brengen.
Intussen is gebleken dat met de bouw van die kassen al een 
begin is gemaakt.

Oogpoli 
De toekomst van de oogpoli in het dagcentrum van de stich-
ting Soarta blijft onzeker. Voor dit verslagjaar bracht de 
stichting de begroting voor de poli en de staaroperaties met 
de helft terug. Door de grote toeloop van ouderen stelde de 
stichting al in 2013 een moratorium in op het aannemen 
van nieuwe patiënten en uitbreiding van de wachtlijst voor 
cataractoperaties (staar). De overschrijdingen van de begro-
tingen waren na 3 jaar niet meer op te brengen.

Cataractoperaties
Het voornemen in dit verslagjaar de wachtlijst met 250 ou-
deren voor een staaroperatie helemaal weg te werken, lukte 
voor het grootste deel. Per ultimo 2014 resteerden nog 83 
operaties van patiënten uit de regio Soroca. Deze oude-
ren zullen in de loop van 2015 alsnog op kosten van MAX 
Maakt Mogelijk worden geopereerd.

Achtergrond
Wegens het ontbreken van goede oogheelkundige zorg in het 
streekziekenhuis van Soroca opende MAX Maakt Mogelijk 
eind 2010 een oogpoli in het dagcentrum van de stichting 
Soarta. Dagelijks konden de ouderen op het spreekuur van 
een door MAX Maakt Mogelijk aangetrokken oogarts terecht. 
De hulp bestond uit het aanmeten van een bril, voorschrijven 
van medicijnen en doorverwijzing voor een staaroperatie. De 
afgelopen jaren zijn hiermee duizenden ouderen geholpen. 
Honderden zeer slecht ziende en zelfs blinde ouderen uit de 
stad Soroca en het gelijknamige district kregen het zicht weer 
terug door het gratis ondergaan van een cataractoperatie. 

BORCEAG

Gezondheidscentrum, thuis- en dagzorg  
en tafeltje-dek-je
Voor het vierde achtereenvolgend jaar betaalt de stichting het 
gecombineerde project in het desolate dorp Borceag dat van-
uit het gezondheidscentrum voor ouderen MAX-Borceag - de 
stichting liet dit centrum in 2010 bouwen - wordt gecoördineerd. 

Wisseling van directie 
Wel was het nodig in dit verslagjaar veranderingen in directie 
en staf van het centrum door te voeren. Na verloop van tijd 
was namelijk gebleken dat de directeur van het gezondheids-
centrum niet goed meer functioneerde. MAX Maakt Mogelijk 
vroeg haar nieuwe medewerkster en coördinator in Molda-
vië, Doina Stepanenco, om aan de hand van instructies van 
het projectmanagement in Nederland het project weer goed 
op de rails te zetten. Door niet aflatende inspanningen lukte 
het haar de problemen met de oud-directeur af te wikkelen en 
een nieuwe directeur te vinden. 

Nieuw beleid
Met de benoeming van Veronica Chiriac als de nieuwe di-
recteur van het gezondheidscentrum voor ouderen MAX-Bor-
ceag kon nieuw beleid worden gemaakt. In de zomer van 
2014 voerde zij onder toezicht van onze medewerkster Ste-
panenco een reorganisatie door om het project nog efficiën-
ter en daarmee kostenbesparend te maken. Maar de nieuwe 
directeur stelde zich ook tot doel de zorg en de kwaliteit van 
de maaltijden te verbeteren. Personele mutaties waren hier-
van het gevolg. Directeur Chiriac verving een deel van haar 
staf door meer ervaren en beter gemotiveerde medewerkers 
in dienst te nemen.

NGO Impreuna
Als gevolg van de reorganisatie was het om juridische rede-
nen ook nodig een nieuwe NGO op te richten waaronder het 
gezondheidscentrum nu ressorteert. In de zomer van 2014 
liet het bestuur de nieuwe stichting onder de naam NGO 
Impreuna (dat ‘’samen” in het Roemeens betekent) inschrij-
ven. Tot het bestuur traden toe, de nu ex-burgemeester van 
Borceag, het hoofd van de plaatselijke school en de baas 
van de plaatselijke sociale dienst.

Exploitatie
De stichting Alinare waaronder de instelling juridisch ressor-
teert, krijgt voor de exploitatie van het verzorgingshuis sub-
sidie	van	het	Rayon.	Voorts	genereert	Casa	MAX	inkomsten	
door afdracht van het merendeel van de pensioentjes van 
hier gehuisveste ouderen. Omwille van een sluitende begroting 
mag de directie, met instemming van de stichting en de regi-
onale overheid, tien bedden commercieel exploiteren. Veelal 
kinderen van ouderen die geld verdienen in het buitenland 
maken hiervan gebruik om zorg voor hun ouders met een 
maandelijks bedrag in te kopen.

Boerderijtje en kassen
Verder beschikt de instelling over een eigen kleine boerderij 
met koeien, kippen en varkens om daarmee in de eigen be-
hoeften aan melk, eieren en vlees te voorzien. Sinds 2013 
verwerft Casa MAX ook inkomsten met verschillende oogsten 
uit drie kassen. Behalve dat het tehuis in het voorjaar en de 
zomermaanden zichzelf van groenten en fruit kan voorzien, 
gaat het surplus van deze tuinbouwproducten voor verkoop 
naar lokale markten.

SOROCA

Ouderenzorg
Het ouderenzorgproject van de stichting Soarta in de grens-
stad Soroca (met Oekraïne) dat MAX Maakt Mogelijk sinds 
2009 sponsorde en sindsdien elk jaar die sponsoring verleng-
de, is voor wat betreft de stichting in dit verslagjaar beëin-
digd. Maar dat betekende niet het einde voor de particuliere 
ouderenzorg in Soroca. Het begin van een samenwerking 
die de stichting in 2013 tot stand bracht tussen Soarta en de 
stichting ’De Nachtkus’ in Leeuwarden werd in dit verslagjaar 
voltooid. De Friese stichting gaat de komende jaren alles op 
alles zetten om Asea Railean van Soarta in de gelegenheid 
te stellen het project te kunnen voortzetten.

’De Nachtkus’
De tot stand gekomen samenwerking tussen Asea Railean van 
de stichting Soarta en het bestuur van de stichting “De Nacht-
kus” leidde in 2013 en deels in 2014 niet tot een sluitende 
begroting voor de thuiszorgdienst, het tafeltje-dekje-project 
en de opvang van eenzame ouderen in het dagcentrum. 
MAX Maakt Mogelijk vulde in 2014 voor de laatste keer het 
begrotingstekort aan.
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Keuken
Verder onderzocht de stichting eind 2014 de mogelijkheden 
om een nieuwe keuken met inventaris te bouwen. Voor de 
nieuwbouw moeten eerst nog wel de nodige fondsen geworven 
worden. Een deel van de keukeninventaris heeft de stichting 
via donaties al in de opslag staan. 

Achtergrond
De Duitse afdeling van de Amerikaanse stichting Project 
HOPE e.V. en MAX Maakt Mogelijk begonnen in 2009 met 
een uitgebreid onderzoek naar de situatie van het totaal ver-
pauperde streekziekenhuis waarop veel ouderen zijn aan-
gewezen.	Het	Rayon	Floresti	 heeft	 het	 hoogste	percentage	
ouderen onder zijn bevolking. Het ziekenhuis was te verge-
lijken met een middeleeuws lazaret waar je bij wijze van 
spreken niet dood gevonden wilde worden.
Op basis van het principe “pay as you go” werd een ‘’master-
plan” opgesteld om het ziekenhuis naar de 21ste eeuw 
te tillen. Het plan ging uit van een projectperiode van 3 à 
4 jaar. Als gevolg van de ongekend deplorabele toestand 
waarin het ziekenhuis verkeerde, namen de medische reha-
bilitatie en bouwkundige renovaties meer tijd in beslag.

Slotstuk
Met de deelprojecten voor de CV en de keuken hoopt de 
stichting in voorjaar 2016 dit megaproject feestelijk af te 
sluiten.

REHABILITATIE zIEKENHUIS FLORESTI

Resultaten
Voor het zevende achtereenvolgende jaar stak de stichting 
samen met haar partner Project HOPE e.V. weer veel energie, 
geld, medische apparatuur, meubilair en tijd in bouwkundige 
en andere deelprojecten in het ziekenhuis Floresti.
Selectie resultaten 2014
•  Geïnvesteerd in opleidingen en trainingen van specialisten 

en technici.
•	 	Maakt	Mogelijk,	liet	het	Rayon	het	dak	van	het	chirurgie-

gebouw volledig vervangen. In plaats van een plat- staat 
er nu een schuin dak op. Dat is goedkoper in onderhoud. 

•	 	De	renovatie	van	de	fysiotherapieafdeling	is	afgesloten;	
de benodigde apparatuur (therapie en traditionele  
therapie) is geleverd.

Afsluitende plannen
CV
Samen met een team van vrijwilligers, als technici werk-
zaam	bij	de	multinational	Cofely	GDF	Suez,	ontwikkelde	het	
projectmanagement van MAX Maakt Mogelijk plannen om 
de totaal verrotte infrastructuur van de CV van het zieken-
huis te vervangen met nog in uitstekende staat verkerende 
ketels, aanverwante apparatuur en transportleidingen die 
beschikbaar kwamen uit een farmaceutisch laboratorium in 
Leiderdorp. (zie verder onder “samenwerking met externe 
organisaties”	in	dit	jaarverslag).	Ingenieurs	van	Cofely	troffen	
voorbereidingen om de installaties in zogeheten ’skids’ (aan-
gepaste containers) gebruiksklaar te maken.

Een speciaal voor dit project gecontracteerde oogchirurg 
heeft als vervolg op het in 2010 begonnen oogproject in 
2014 in het Floresti Ziekenhuis 374 cataractoperaties (staar) 
bij de allerarmste ouderen uitgevoerd. Zij waren veelal zeer 
slechtziend of zelfs blind. 

Weinig oogchirurgen
Staaroperaties zitten wel in het verzekeringspakket van de 
nationale ziektekostenverzekeraar, maar het budget voor de 
ziekenhuizen is beperkt. Bovendien zijn er maar heel weinig 
oogchirurgen in Moldavië die bekwaam zijn in de microchi-
rurgie en kunnen omgaan met moderne technieken, zoals de 
phaco-methode. Daarom puilen de wachtlijsten uit. 

zelf betalen
Verder moet de patiënt vaak bijbetalen, waaronder de kos-
ten voor de kunststof lens. Wie het kan betalen gaat dan 
ook naar een goed geoutilleerde privékliniek. Daar zijn er 
genoeg van.

Sponsors
MAX Maakt Mogelijk blijft voor haar project naar nieuwe 
sponsors zoeken. Een staaroperatie kost ca. € 240, alle kosten 
inbegrepen. 

DOORLOPENDE BUITENLANDSE PROJECTEN  
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Tijdig inkopen
Met de tijdige inkoop, maar ook de aflevering van kolen en 
hout in september wilde de stichting voorkomen dat ouderen 
ernstige bevriezingen oplopen aan ledematen, met vaak een 
amputatie als gevolg, of zelfs doodvriezen. Centraal- en Oost-
Europa kennen strenge winters die soms al eind november 
kunnen toeslaan.

Verdeling brandstof
Alleen al in Moldavië gaf Stichting MAX Maakt Mogelijk aan 
zo’n 400 ouderen hout en circa 1000 ouderen kregen kolen 
in	Soroca,	Borceag,	Straseni,	Capresti	en	het	Rayon	Floresti.	
De energierekening over die periode nam de stichting voor 
een aantal ouderen ook voor haar rekening. 

Winterklaar maken huisjes
In de zomer en het najaar van 2014 liet MAX Maakt Mogelijk 
in Moldavië bij een aantal huisjes van ouderen, voor het 
begin van de winter de noodzakelijkste reparaties uitvoeren.
Een grootscheepse aanpak is te kostbaar. Maar voor huisjes 
die op instorten stonden, regelde de stichting tijdelijk een 
alternatieve huisvesting. 
 
Fondswerving winteractie
In de maanden november en december initieerde de stichting 
promotieactiviteiten om extra fondsen te werven voor de win-
teractie. Het MAX ledenblad publiceerde een artikel over de 
winteractie met daarbij een machtigingskaart om geld over te 
maken. En het dubbeldikke decembernummer van de MAX tv-
gids besteedde ook uitgebreide aandacht aan het dreigende 
winterleed voor ouderen in Centraal- en Oost-Europa. Abon-
nees/lezers kregen de keus met een bijgevoegde acceptgiro-
kaart of een machtigingskaart een donatie te doen en gaven 
hier in grote getalen gevolg aan. 

Voor het zesde jaar op rij, verstrekte MAX Maakt Mogelijk op 
grote schaal steenkolen en brandhout aan ouderen in Cen-
traal- en Oost Europa. Net als tijdens de winters van de afge-
lopen jaren bleek de noodhulp ook in 2014 heel hard nodig.

Beneficiairs 
Berooide ouderen met minimale pensioentjes in schamele 
onderkomens in Moldavië, Roemenië, Albanië, Bulgarije, 
Kosovo en Oekraïne kwamen er dit verslagjaar weer voor 
in aanmerking.

Prijsopdrijving
Ook in dit verslagjaar liet de stichting voor wat betreft Mol-
davië tijdig de kool- en houtvoorraaden inslaan omdat, zoals 
elk jaar dat weer het geval is, vanaf het eind van de herfst de 
prijzen met sprongen omhoog schieten. Die prijsopdrijving 
was ook het gevolg van de burgeroorlog in de mijnstreek 
van Oost-Oekraïne. De delving en het transport van de kolen 
waren onzeker. 
In de overige landen van Centraal- en Oost-Europa liet de 
stichting de NGO’s die de projecten uitvoeren de brandstof 
inslaan en ronddelen.

DOORLOPENDE BUITENLANDSE PROJECTEN  

WINTERACTIE VOOR DE OUDEREN IN 
CENTRAAL- EN OOST-EUROPA

Een greep uit de wensen 2014: 
• Samen slapen
Het hoogbejaarde echtpaar De Groot wilde nog een keer in 
hun woning samen de nacht doorbrengen. De 95-jarige echt-
genoot moest na 71 jaar huwelijk noodgedwongen naar een 
verzorgingshuis verhuizen. De stichting maakte het met ver-
voer en andere arrangementen mogelijk dat man en vrouw 
nog een keer in hun Scheveningse woning waar ze 70 jaar 
hadden gewoond, 24 uur samen konden zijn. 

• Beweegtuin voor woonzorgcentrum in Zwolle
Een groep leerlingen van een zorgopleiding wilde heel 
graag een ’beweegtuin’ voor de bewoners van woonzorg-
centrum Nieuwe Haven in Zwolle realiseren. Van deze tuin, 
ingericht met apparaten en andere voorzieningen om door 
middel van bewegen fit te blijven en sociale contacten te 
maken, mogen behalve de bewoners van het zorgcentrum 
ook de buurtbewoners gebruik maken. 
Duco Bauwens van Nederland in Beweging, zette bij de 
opening de bewoners van Nieuwe Haven in beweging. Het 
Volendamse	duo	 Jan	Keizer	en	Anny	Schilder	besloten	het	
openingsfeest met een optreden.

NEDERLANDSE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE
Nederlandse projecten en/of vervullen van wensen voor 
Nederlandse ouderen zijn kleinschalig en van een andere orde 
dan de buitenlandse projecten die stichting MAX Maakt 
Mogelijk financieel steunt. Een Nederlandse oudere voor wie 
een wens wordt vervuld staat vaak symbool voor een grote 
groep ouderen. 

Veel verzoeken
Jaarlijks ontvangt MAX Maakt Mogelijk talrijke brieven met 
grote- en kleine wensen. In de uitzendingen laten we een 
aantal van deze wensen in vervulling gaan. Stichting MAX 
Maakt Mogelijk vraagt aandacht voor de kleine wensen om 
hiermee aandacht te vestigen op problemen, maar ook de 
eenzaamheid, wat vaak het lot is van ouderen. De kijker ziet 
hoe je vaak met kleine middelen ouderen uit hun isolement 
kunt halen en hoopt daarmee mensen te inspireren om zelf 
iets te ondernemen.
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Optredens Nederlandse artiesten in tehuizen
Evenals andere jaren organiseerde de stichting een aantal 
muzikale optredens door bekende Nederlandse artiesten in 
verpleeg- en verzorgingshuizen. 
•	 	In	2014	waren	dit	optredens	van	Anneke	Grönloh,	Elly	

en Rikkert en Marga Bult.
•  Daarnaast trad Astrid Nijssen op met de voorstelling  

’Een vensterbank vol vergeet-mij-nietjes’ voor  
dementerende ouderen.

Kerstdiner in Grote Kerk Den Haag
Voor de derde keer op rij kregen 350 ouderen van MAX 
Maakt Mogelijk een uitnodiging om samen feestelijk kerst 
te vieren in de Grote Kerk in Den Haag. Behalve van een 
uitgebreid diner konden ze tussen de gangen door genieten 
van optredens van Lee Towers, liedjes uit de musical ’Een 
Avond met Dorus’, Dreamgirls en de goochelaar en entertai-
ner Hans Kazàn. 

Stichting MAX Maakt Mogelijk en de Soresdienst
Stichting MAX Maakt Mogelijk is in december 2013 begon-
nen met ’De Soresdienst’, een nieuw initiatief die bedoeld is 
voor iedereen die door pech of juridische problemen in een 
uitzichtloze situatie is beland. 
De Soresdienst is als een afzonderlijk project ondergebracht 
bij stichting MAX Maakt Mogelijk. Twee extra medewerkers 
die in dienst zijn van de stichting MAX Maakt Mogelijk, be-
handelen de kwesties. Daarnaast zijn vele vrijwilligers door 
het hele land inzetbaar. Twee particuliere goede-doelenfond-
sen betalen een groot deel van de kosten. 
De Soresdienst werkt samen met de MAX Ombudsman. 

• Verjaardag met hoogwerker
De tweelingzussen Helga en Sonja wilden zo graag nog een 
keer de verjaardag vieren bij hun oudste zus Paula. Maar door 
de beperkingen als gevolg van een CVA (hersenbloeding) kon de 
Friese tweeling dat niet voor elkaar krijgen omdat zus Paula in een 
bovenhuis woont zonder lift. De stichting regelde een hoogwerker 
zodat Helga en Sonja toch bij Paula op verjaarsvisite konden.

• Voor een aantal ouderen die al vele jaren geen enkel verzetje 
meer hadden meegemaakt, organiseerde de stichting een uitje 
naar hun wensen, zoals een bezoek aan een theater, de kermis 
of zelfs een middagje karten. 
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AFSLUITING 2014
Het jaar is met een positief saldo van € 570.946 afgesloten. 
Stichting MAX Maakt Mogelijk is dankbaar voor de vele do-
naties van de kijkers, die hiermee laten blijken veel vertrou-
wen te hebben in de stichting.
Kijkers, donateurs en sponsors blijven het concept van MAX 
Maakt Mogelijk bijzonder waarderen dat niet alleen het pro-
bleem en de noodsituaties in beeld worden gebracht, maar 
dat in de televisieafleveringen van MAX Maakt Mogelijk en 
op de website altijd in woord en beeld verantwoording wordt 
afgelegd over de besteding van de gedoneerde gelden. 
De ondersteuning van veel mensen die het werk van de stich-
ting een warm hart toedragen, blijft onontbeerlijk bij de rea-
lisatie van de projecten.

Sponsors
Voor al onze projecten blijft de ondersteuning van een aan-
tal	sympathiserende	organisaties	en	stichtingen	als	sponsors	
een niet te miskennen noodzaak. MAX Maakt Mogelijk is 
onderstaande sponsors dan ook heel dankbaar voor hun bij-
dragen in geld of goederen.

• Project HOPE e.V. Duitsland
• Stichting Steunfonds OverGooi Loosdrecht
• Stichting Werkgroep Urgenta Utrecht
• ziekenhuis de Gelderse Vallei Ede
• Moeder Teresa Stichting Ulft
• Janivo Stichting zeist
• VU ziekenhuis, Amsterdam
• Elisabethfonds
• Cofely/GDF-Suez
• Stichting zienderogen 
• HV partners
• De dames Hendriks
• Rene Shuhman en Angeleye

MAX Maakt Mogelijk is iedereen zeer erkentelijk die in het 
verslagjaar op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan 
het werk en de successen van de stichting.
Maar bovenal is de stichting bijzonder dankbaar voor alle 
donaties,	klein	en	groot,	van	sympathisanten,	donateurs	en	
sponsoren. Het stichtingsbestuur en de medewerkers danken 
hen voor het vertrouwen en zullen er in 2015 weer alles aan 
doen om dat vertrouwen waar te maken. 

Nalatenschappen
In 2014 heeft Stichting MAX Maakt Mogelijk enkele substan-
tiële bedragen mogen ontvangen uit testamenten en legaten. 
De stichting is dankbaar dat mensen tijdens hun leven MAX 
Maakt Mogelijk zo’n warm hart hebben toegedragen, dat 
het een voorname reden was de stichting als erfgenaam in 
hun testament op te nemen. 

MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN
Stichting MAX Maakt Mogelijk zal ook in 2015 samenwer-
king zoeken met bedrijven en organisaties waarvoor ‘’maat-
schappelijk ondernemen” onderdeel is van de bedrijfsvoe-
ring.	Het	in	2014	gelegde	eerste	contact	met	Cofely-GDF/
Suez zal in 2015 verder worden uitgebouwd. Daarnaast 
blijft fondswerving in het algemeen voor de stichting een 
speerpunt.

Verpleeghuis-plan
Door aanhoudende berichtgeving over slechte zorg, buiten-
sporige hoge salarissen voor directies, verspilling van geld 
aan voeding en administratie in Nederlandse verpleeghuizen, 
is een plan in ontwikkeling onder de vlag van MAX Maakt 
Mogelijk zelf een verpleeghuis te beginnen.
In 2015 zal blijken of dit plan zodanig is uitgewerkt dat 
in 2016 een kleinschalig verpleeghuis tegen lage kosten te 
realiseren valt.

Andere continenten
Hoewel Oost-Europa voor de projecten van de stichting een 
ankerpunt is en Moldavië een concentratieland blijft, wil de 
stichting het komend jaar ook proberen op andere continen-
ten actief te zijn. Afrika is een continent dat daarvoor als 
eerste in aanmerking komt.

ziekenhuis Floresti
In het jaarverslag van 2013 ging de stichting er nog van 
uit dat het al zeven jaar durende mega-ziekenhuisproject in 
Floresti (Moldavië) eind 2014 voltooid zou zijn.
Maar om valabele redenen haalde de stichting dat streven 
niet. De realisatie van twee grote deelprojecten zitten nog in 
de pijplijn: de vervanging van de centrale verwarming en de 
keuken door nieuwbouw.
De	installatie	van	een	nieuwe	CV-systeem	met	bijbehorende	
infrastructuur is kostbaar en in technische zin een gecom-
pliceerde klus. Er is meer tijd nodig (zie ook ’Rehabilitatie 
ziekenhuis Floresti’ elders in dit jaar verslag).
Voor de bouw van een nieuwe keuken zijn nog niet voldoen-
de financiële middelen gevonden. Maar een nieuw gebouw 
(prefab) is heel hard nodig. De stichting zal fondswerving 
hiervoor in 2015 intensiveren. Ondanks wat tegenslag zal 
de stichting alles op alles zetten de twee deelprojecten in 
2015 alsnog in gang te zetten. 

Hoofddoelstelling 
Stichting MAX Maakt Mogelijk zal ook in 2015 zich inzetten 
voor betere leefomstandigheden voor kwetsbare en hulpbe-
hoevende ouderen in ontwikkelingslanden, vooral de landen 
in Centraal- en Oost-Europa. De stichting zal zich blijven 
uiten over onverschillige overheden en het stuitend onrecht 
dat ouderen nog steeds ondergaan in landen die tot de EU 
behoren, zoals Roemenië, Hongarije en Bulgarije.
MAX Maakt Mogelijk blijft zoeken naar projecten die er toe 
doen en die een verschil maken voor ouderen die een mens-
onterend bestaan leiden.

VOORUITBLIK  DANK
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