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Het bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat
ook 2018 een vruchtbaar jaar is geweest, zoals
voorgaande jaren. In dit verslagjaar zijn alle
lopende projecten gecontinueerd. De jaarrekening
ziet er goed uit. Er is wat meer geld
binnengekomen aan donaties dan in 2017 en dit
geld is voor 96% aan de diverse projecten
besteed. Dit mede omdat het werk uitgevoerd
wordt door louter vrijwilligers.
Zie de JaarRekening op deze website:
www.mfcare.nl
In dit jaarverslag krijgt u per project een kort
verslag.

Donateurs en PR
Er wordt dank uitgesproken aan alle donateurs die
trouw de projecten ondersteunen en wij hopen dat
we met elkaar in 2019 wederom alle projecten tot
een succes kunnen maken.
In 2018 is er 1 nieuwsbrief uitgegeven die
verzonden werden aan ongeveer 750 adressen.
Het werven van nieuwe donateurs ofwel PR
behoeft nog steeds meer aandacht te krijgen. Dit
was een speerpunt voor 2018 maar dat is
wederom niet goed van de grond gekomen. Er is
een PR rapport maar ook daar is nog weinig mee
gedaan. MfCare werkt met vrijwilligers die het
verder ook druk hebben met andere zaken.
Wellicht in 2019 zoeken naar een vrijwilliger(ster)
die tijd in PR wil steken. Er is wel een aanvraag bij
het OranjeFonds gedaan en mfcare is daar nu
bekend. In begin 2019 wordt er een bijdrage
geleverd door het Oranjefonds voor de aanschaf
van een nieuwe aanhangwagen. Verder kan er een
vervolg oriëntatie komen op fondsen, bedrijfsleven
en vermogende particulieren. Dit kan door
persoonlijke benaderingen en hen te betrekken bij
de projecten. Een punt is daarbij dat men tijdens
open dagen komt kijken en/of zelfs praktisch
participeert in projecten waarbij dat mogelijk is.

De ANBI status is gehandhaafd en aan alle eisen
voldaan zodat donaties belasting aftrekbaar zijn.
Deze status is op de site van de belastingdienst
verifieerbaar. Zie op de site van de belastingdienst
onder de volledige naam: Stichting Management
for Care foundation te Wemeldinge. Er is gekozen
voor een Engelse naam omdat we mede in het
buitenland werken en dat daar dan voor iedereen
een heldere naam is.

PR mag dus nog steeds wat meer aandacht krijgen
maar het is hoofdzakelijk een gebrek aan mensen
om dit uit te voeren.
Intussen mogen wij constateren dat God voorziet
in wat nodig is. De financiën voor het Betonproject
bijvoorbeeld, zijn meestal al binnengekomen
voordat de mannen op weg gaan. Dit is wonderlijk
te noemen omdat er nauwelijks actie voor wordt
ondernomen.

Samenwerking met andere organisaties of lokale
kerken cq personen.
Er wordt, mede in het buitenland, veelal
samengewerkt met lokale kerken en/of
organisaties die de lokale situatie kennen en een
infrastructuur hebben waardoor het werk effectief
aangepakt kan worden.

In 2018 is de Kringloop volledig in gebruik
genomen. Dit is tevens een locatie voor Stichting In
de Vrijheid in het kader van Dagbesteding voor
gasten die in de Opvang zitten. Dit werkt goed en
het mes snijdt daardoor aan twee kanten. Gasten
hebben zinvolle dagbesteding en mfcare verdient
geld met de verkoop in de kringloop. De artikelen,
van huismeublement tot speelgoed en elektronica
loopt redelijk en er is daardoor meer geld

binnengekomen via dit werk. Ook de inname van
oud ijzer loopt redelijk goed. Mensen uit het dorp
komen oude metalen brengen voor de
ondersteuning van de activiteiten van mfcare. De
betrokkenheid van de mensen wordt door de
Kringloop en oud-ijzer inname vergroot en we
merken veel sympathie voor de activiteiten. Het
een en ander brengt ook een beetje leven in het
dorp.

Oekraïne. Het boekjaar 2018 zijn er weer 4

De diverse projecten.
BetonProject. Stichting mfCare

heeft dit jaar

weer heel effectief het zgn. BetonProject
uitgevoerd. Sinds 2004 is het 1380ste betonobject
vervaardigd. Dit is mede uitgevoerd met exverslaafden die in zorg zijn bij In de Vrijheid Rehab.
Er wordt geprobeerd meer groepen actief te
krijgen voor het project want er is accommodatie
voor in Oekraïne. In 2018 is dat gelukt en heeft een
echtpaar met kinderen twee weken deelgenomen
aan het Betonproject.

Betonprojecten uitgevoerd en zijn er 80
betonobjecten gemaakt. Vloeren, veranda’s en
waterkeringen. Verder: kinderwerk en is er een
kleine speeltuin gemaakt. De bevolking was erg
dankbaar en in samenwerking met de lokale kerk is
er een mooi feest gegeven nadat het werk voltooid
was. Gasten van In de Vrijheid Rehab hebben het
werk uitgevoerd. Zij zijn hierdoor in hun karakter
de goede kant op ontwikkeld.
De armoede in Oekraïne is groot. Mede door de
oorlog in het Oosten van Oekraïne, wat veel geld
en manschappen eist, is Oekraïne weggezakt in
steeds grotere armoede en verpaupering.
Subsidies om scholen op te knappen bijvoorbeeld
zijn ingetrokken ivm kosten voor de oorlog. Veel
Roma lijden hier dan weer het meeste onder maar
ook de Oekraïense bevolking in het algemeen heeft
het zwaar.

Hongarije. Er is een Stichting Embrace die
specifiek in Hongarije werkt onder de allerarmsten.
Er wordt maandelijks 200 euro aan Embrace
overgemaakt. Er is ook contact met Embrace in
verband met de zorg voor het familyCareHouse en
de familie Panszel die daar de zorg ontvangt. Dit
jaar is een dochter (Victoria) van de fam. Panszel
ondersteund voor deelname aan een

ontwikkelingsproject in PapuaGuinee. Dat is een
heel vruchtbare onderneming geweest en evenzo
een mooi getuigenis en vrucht van jarenlange zorg
voor deze familie.

Hongarije. Ons FamilyCareHouse in Hongarije.

DrugsPreventie en Straathoekwerk.
Gaat gewoon door. Veelal in samenwerking met
stichting In de Vrijheid worden er regelmatig
activiteiten in dit kader uitgevoerd.

wel drukwerk en reiskosten maar de diverse
preventiewerkers, waarbij Wendell en Arenda
Breslau de coördinatie uitvoeren, doen dat
vrijwillig. Scholen betalen over het algemeen de
reiskosten.
Het project in de Gevangenis Torentijd in
Middelburg kreeg ook in 2018 vervolg. Omdat dit
een leertraject betreft zijn er hiervoor speciale
lesbrieven ontwikkeld. De lessen gaan over
relevante onderwerpen zoals Doelen stellen en
hoe te behalen, Identiteit en Eigenwaarde, Moraal
en Voorkomen van recidive etc. Er worden veel
positieve geluiden afgegeven waar het
PreventieTeam ook verschijnt met het effectieve
programma. Hierbij speelt de ervaringsdeskundige
een centrale rol. Er is echter een Lesbrief, een
VideoFilm en/of PowerPoint beschikbaar. De
interactie met de groepen wordt altijd
gestimuleerd.
Verder: Waarschuwen voor drugs, met name
cannabis. Dit is drugs die in de zgn. ‘coffeeshops’
(zeg: gedoogde drugsdeal adressen) verkocht
worden en uiterst schadelijk zijn maar de naam
‘soft’ hebben. Onze folder ‘Softdrugs bestaan niet’,
is gebaseerd op een wetenschappelijk onderzoek
over de schadelijkheid van cannabis (hasj en
marihuana). De schadelijkheid is behoorlijk en
bewezen. (Bron; Wetenschappelijk Onderzoek;
Advances in the Biosciences. Volume,80, Nahas &
Latour; hysiopathology of illicit Drugs; Cannabis)

Het DrugsPreventieTeam heeft 9
preventiewerkers. Zij bezoeken scholen,
jeugdgroepen en ook gevangenissen.
Ook is de 2018 is ook de PowerPoint Preventie
Presentatie ingezet. Dit middel maakt het mogelijk
voor exverslaafden (ook gokken en
gameverslaving) een professioneel uitziende
Preventieles uit te voeren. Met name
Gameverslaving is heel groot geworden in
Nederland en verdient de aandacht om preventie
op los te laten. Toch is het heel moeilijk deze
doelgroep te bereiken. Men zit thuis achter de
computer en isoleert zich. Het onderwerp ter
sprake brengen op scholen en jeugdcentra is een
optie. De scholen moeten dat aangeven of
toelaten. Elk jaar komen we in diverse scholen
waar dat het geval is. Wellicht moet er gezocht
worden naar meer open deuren op dit gebied.
Het PreventieWerk kost nagenoeg weinig geld. Er is

We proberen zoveel mogelijk folders te verspreiden om
jeugd te waarschuwen voor de gevaren van cannabis.

Ondersteuning van mfCare diverse
projecten 2018:
Familie Menning. Een familie die bij JmeO
(Jeugdhonk De Werf) werkt en onder Nederlandse
jeugd activiteiten uitvoert en ook in het buitenland
middels missiereizen met jeugdgroepen lokale

christenen ondersteunt en evangeliseert onder de
bevolking. Mede zijn zij begonnen met een inloop
voor jongeren die succesvol draait.

nodig voor vernieuwingen van kozijnen, dakgoten
en andere zaken.

Stichting Apologica (www.apologica.nl)
Incidenteel worden er donaties geschonken aan
deze stichting dat op wetenschappelijk niveau
creationisme verdedigd. Mede apologetiek bedrijft.
Stg. BinnenBereik Tholen dat in effectief
Inloophuis / straathoekwerk in het centrum van
Tholen runt.
Stg. Embrace, armenzorg en diensten in Hongarije.
-Fam. Panszel FamilyCareHouse. Het gezin wordt al
jaren ondersteund. Ons FamilyCareHouse is dit jaar
op diverse punten opgeknapt. Het vraagt echter
nog wel aandacht.

Mfcare is een christelijk initiatief en het
Evangelie zit in allerlei activiteiten verweven.
De meeste donateurs zijn christenen.
Kruiskaarten met het Evangelie worden her en
der uitgegeven.

Aandachtspunten:

Stichting In de Vrijheid.
Opvangwerk 21 bedden
VerslavingsZorg.
MfCare is hoofdsponsor van In de Vrijheid Rehab.
Stg. I.d.Vr heeft meer dan 30 jaar ervaring in de

verslavingszorg. Dit gebeurt door Opvangwerk (21
bedden) Met name de TimeOut waarbij mensen
een week of in een repeteerzorgtraject
laagdrempelig geholpen kunnen worden, loopt
goed. De kosten voor een TimeOut zijn 21 euro per
dag. Deze zijn dus heel laag gehouden om
toegankelijk te blijven voor mensen met een
uitkering bijv. Soms zijn er cliënten die in
aanmerking komen maar dit toch niet kunnen
betalen. Deze en andere zaken kunnen, als de
middelen dat toelaten, financieel ondersteund
worden. In de Vrijheid Rehab is een zelfstandige
stichting en door de overheid erkend (WTZi, lid van
CKZ, en ontvangt WMO subsidie voor zorg aan
verslaafden. I.d.Vr. is dus vrijwel geheel financieel
onafhankelijk voor het Begeleidingswerk. MfCare
springt alleen bij op bijzondere zaken als dat nodig
is. Bijvoorbeeld verbouwingen aan het gebouw etc.
Hier is nog veel geld nodig omdat het een
voormalig schippersinternaat betreft dat stampt
uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Er zijn sponsors

-Continuering effectieve projecten. Alle projecten
zijn effectief en worden gecontinueerd in 2019.
-PR aandacht intensiveren. Op dit punt wordt te
weinig gedaan zodat inkomsten nauwelijks
toenemen. Fondsen activeren en een PR
vrijwilliger(ster) zoeken.
-Vrijwilligers. Effectief blijven zoeken naar
vrijwilligers die op de diverse gebieden het werk
kunnen dragen.
-Sponsoring gebouw in Wemeldinge.
-Gebed en leiding door de Heilige Geest. Opdat wij
de juiste koers zullen weten aan te houden en het
werk beschermd wordt voor calamiteiten.
Dank voor het lezen van dit verslag!

