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Ignatenco kinderziekenhuis. 

De eerste twee fases hebben een groot deel , €  84.500, van het aanwezige budget, €  87.333, opgebruikt. 
Voor fase 3, de afdelingen, is nog beschikbaar €  2.833. 
In de begroting 2018 is in de regel ‘begroot’ het nog te betalen BTW bedrag  plus het bedrag voor fase 3,  
uitgevoerd in april 2018, opgenomen samen €  24.691. 
Het tekort van €  21.358 wordt deels gedekt uit de nog in 2018 te ontvangen BTW van fase 2 en 3, totaal 
€  16.214. 
In 2018 is gezocht naar dekking voor het resterende tekort en deze is gevonden. 

 

1e Kinderziekenhuis Chisinau. 

In het vroege voorjaar van 2017 is het project 1e kinderziekenhuis afgerond met het laatste  bouwdeel, 

namelijk  bouwdeel O. Daarmee is er een langdurige samenwerking sinds 2013 een einde gekomen. Dit jaar 

onze laatste besteding gedaan van € 15.543. De kosten van het totale project zijn opgelopen tot € 255.895. 

Welke met vele sponsoren bijeen is gebracht. Met veel dank aan het Steunfonds Rotary Haarlemmermeer.  

Leova Ziekenhuis Moldavië. 

In 2016 hebben wij in het ziekenhuis Leova, zuid/oost Moldavië, één van onze gasprojecten mogen uitvoeren. 

De financiering van dit project kwam tot stand  door een totale project donatie van € 84.500 gedaan door Afas 

Foundation. Tijdens het project hebben wij gezien hoe miserabel slecht de ambulance voorzieningen voor de 

regio zijn. Een ambulance die het woord ambulance echt niet kan dragen. Heeft ons doen besluiten opnieuw bij 

Afas Foundation een aanvraag in te dienen en met succes. Uiteindelijk heeft de Afas Foundation een bedrag 

van € 21.000 overgemaakt voor de aanschaf van een 2e hands ambulance. In december is de ambulance 

aangekocht voor een bedrag van € 19.239. De btw, € 3.339, zal nog worden gevorderd bij de belasting dienst in 

het lopende jaar.  Waarmee nog een bedrag van € 5.100 beschikbaar is voor de inrichting en nog bijkomende 

kosten.. 

In het afgelopen voor jaar is zijn er operatielampen door onze organisatie gedoneerd. Welke door een lokale 

firma zijn geplaatst. De kosten,€ 1.906 voor plaatsing, zijn door ons gefinancierd, uit het restant van het 

gasproject, met instemming van AFAS Foundation.. 

Kinderziekenhuis in Baltii 

Onze bevriende organisatie Project Hope en Max Maakt Mogelijk heeft ons verzocht het ziekenhuis in Baltii te 

bezoeken voor een advies aangaande de gasvoorziening in het ziekenhuis. Tevens zijn wij in het 

streekziekenhuis in Floresti  geweest om daar enig onderhoud aan de gassystemen, door ons eerder aangelegd, 

te doen. De kosten € 528 zijn volledig door Project Hope betaald. 

 

 

Algemene Kosten. 



Het bestuur is er alles aangelegen de kosten in algemene zin zo laag mogelijk te houden. Voor 2017 springen er 

twee zaken uit. Onze statuten zijn aangepast waar het gaat om bij opheffing van de Stichting waar het 

eventueel aanwezige vermogen voor wordt aangewend na aftrek van alle kosten voor opheffing. Het CBF heeft 

ons daarop gewezen dat dit niet helder was vermeld. Zo hebben wij via de notaris onze statuten laten 

aanpassen. Welke een kostenpost meebracht van € 490,05. Welke mede het keurmerk bij het CBF ons heeft 

opgeleverd.  Deze erkenning heeft ook  € 250 gekost.  De overige kosten zijn kleine attenties aan personen die 

ons in 2017 erg hebben geholpen  en wat kantoor kosten.   

  

 

 


