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JAARVERSLAG 2009
Voor U ligt het jaarverslag en de jaarrekening van de Stichting “Smiles for
Moldova” STICHTING SMILES FOR MOLDOVA.
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De stichting Smiles for Moldova, opgericht 29 februari 2008, te Groningen.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder Nr 01128020,
heeft zich ten doel gesteld geld in te zamelen voor het oprichten van een
praktijkkamer in het ziekenhuis in Chisinau.
De solo kayaktocht door Jorgen van der Pol van Eelde/Paterswolde naar Chisinau over een afstand
van 4100km heeft de inzameling van gelden een grote stap voorwaarts gebracht (zie jaarverslag
2008).

Het doel voor 2009 was een plan op te stellen en uit te werken voor de renovatie en
inrichting van een ruimte voor de MFP behandelkamer en techniekruimte en de
renovatie van de bijbehorende peri-operatieve zorg in de Hoofd-hals oncologie
afdeling van het Oncologisch ziekenhuis Daartoe werd in juli 2009 een vierpartijen
overeenkomst gesloten tussen de Stichting Smiles for Moldova, het Oncologisch
Instituut, de NGO Acasa in Moldova en de Stichting Werkgroep Urgenta te Utrecht, in
de functie van coördinator.
Een begroting voor de renovatie werd opgesteld door de vier partijen.
Het plan met begroting werd gepresenteerd aan subsidiërende instellingen.
De aanvraag werd positief beoordeeld door NCDO, het Innovatiefonds van de
zorgverzekeraars en de Stichting Janivo.
De planning was om per september 2009 met de renovatiewerkzaamheden te
beginnen. Het begin van de verbouwing moest echter vanwege locale
organisatorische factoren worden uitgesteld tot 2 december. Daarna zijn de
werkzaamheden voortvarend ter hand genomen. Zie ook het beeldverslag op de
Website www.smilesformoldova.eu
Bestuurssamenstelling:
Dr. R.P. van Oort, voorzitter
Mr. M. E. van der Eijk-Klinkhamer, secretaris
Dr H Reintsema Penningmeester.
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