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EEN WOORD VOORAF 
In de eerste plaats danken wij de Heere voor Zijn wijsheid en leiding bij ons werk en daarna 

natuurlijk de sponsors voor hun fantastische ondersteuning van de Helpers. Wij hebben er zorg 

voor gedragen dat uw zegen op de beoogde bestemming is aangekomen. 

 

In 2015 werd door Unicef het volgende bericht geplaatst 

“Het jaar 2015 dreigt het macabere record van 2014 te overtreffen wat betreft aantallen 

kinderen in nood. Dat stelt Jan Bouke Wijbrandi, directeur van UNICEF Nederland. “Nog 

nooit waren zoveel kinderen slachtoffer van oorlogen en rampen”, stelt hij. “De vraag naar 

noodhulp is dramatisch, hoger dan ooit te voren. Meer dan een op de tien kinderen een 

geschatte 230 miljoen leeft in conflictlanden of door oorlog getroffen gebied. Alleen al in de 

basisschoolleeftijd zijn er 29 miljoen kinderen die daardoor niet naar school kunnen. Meer 

dan 24 miljoen kinderen zijn getroffen door de conflicten die nu spelen in de Centraal 

Afrikaanse Republiek, Irak, Zuid Soedan, de Palestijnse gebieden, Syrië, Oekraïne en Jemen”. 

 

Voor ons als Hulp voor Helpers is het een bevestiging dat de, reeds in 2014, ingeslagen weg de 

goede weg is. Een weg met, zo veel als mogelijk, aandacht voor het toekomstperspectief van 

kinderen; met als prioriteit het bestrijden van armoede en het nastreven van gerechtigheid!  

 

Als een soort van David willen wij, als kleine stichting, Goliath bestrijden. En het verschil mede 

uitmaken of beïnvloeden. Ons beeldmerk daarvoor is: 

 

 
 

Enkele concrete resultaten daarvan zijn: 

 Projecten en activiteiten onder de noemer van: de “minsten” en een erfenis van Ceaușescu. 

 Het medisch noodfonds. 

 Financiële steun aan een kindertehuis op Ambon (Molukken). 

 Betrokkenheid bij opvang en zorg voor vluchtelingen, in Alphen aan den Rijn. 

 

Als bestuur willen wij u ook een inzicht geven in de activiteiten en projecten van het financiële 

jaar 2015. Wij als bestuur doen onze werkzaamheden geheel vrijwillig en kosteloos. Met als 

resultaat dat giften en bijdragen in principe 100% het beoogde doel van de sponsors bereiken. 

 

Wij hebben u ook in 2016 nodig! Help ons bij het realiseren van een groter draagvlak; 

met als prioriteit het Schoolproject! 

 

Namens het bestuur, 

Norman van Es (vicevoorzitter en penningmeester) 
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DE PROJECTEN EN DE GIFTEN1 

EEN OVERZICHT VAN DE PROJECTEN EN DE CODES 
10 (Bij) scholingsprojecten 

10.1 Schoolproject Roemenië 

20 Ondersteunen gezinnen/alleenstaanden 

20.1 Gezin Da.. 

20.2 Gezin Di.. 

20.3 Gezin Va.. 

20.4 Gezin Ba.. 

20.5 Gezin Ga.. 

20.6 Gezin Ha.. 

25 Kinder Sponsor Plan 

25.1 Andy Roemenië 

30 Geestelijke gezondheid 

30.1 Erfenis Ceaușescu 

30.1.1 Zelfstandige praktijk psychologe 

30.1.2. Sponsoring therapie 

40 Ad-hoc situaties 

40.1 Medisch noodfonds 

40.2 Reparatie, restauratie, schadesituaties 

50 Andere organisatie/vriendenkring 

50.1 Strigat pentru Romania 

50.2 Caleb House, Ambon Molukken 

50.3 Calling Voices 

60 Financieren lokale initiatieven 

70 Vluchtelingen en asielzoekers 

80 Hulp bij het zelfstandig kunnen voorzien in levensonderhoud 

90 Transportkosten 

99.0 Algemene reserve 

 

PROJECTEN IN VOORBEREIDING 
Ten tijde van het opstellen van het Jaarverslag 2016 zijn wij betrokken bij een aantal situaties 

die tot nieuwe projecten kunnen leiden. 

 

SAMENWERKING 
Als bestuur zijn wij ook betrokken bij diverse activiteiten van andere hulpverlenende 

organisaties. Voor dit soort contacten staan wij open. Waar mogelijk werken wij samen om 

kennis en ervaring te delen en elkaar tot hand en voet te zijn. 

  

                                                
1 Om privacy redenen zullen in externe algemene publicaties, zoals het jaarverslag en de 

internetsite, persoonsnamen verkort worden weergegeven. De personen op de foto’s hebben 

toestemming gegeven voor plaatsing in onze publicaties. 

Aan de sponsors is een specifiek jaarverslag (sponsorexemplaar) beschikbaar gesteld. 
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COMMUNICATIE EN FONDSWERVING 
Communicatie en fondswerving zijn onderwerpen waar wij best wat hulp bij gebruiken kunnen.  

Wij beschikken niet over voldoende kennis en ervaring op het gebied van sociale media (zoals 

bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn, e.d.) en de hulpmiddelen die worden gebruikt voor het 

realiseren en onderhouden van internetsites. 

 

Desondanks zijn wij best wel tevreden over de bereikte resultaten. 

 Er is een logo gekozen. Centraal staat het (wat vage) beeld van het jongetje. 

 De internetsite https://www.hulpvoorhelpers.nl. De sponsors daarvan zijn: 

 Squareweb (een internetprovider) heeft ons geholpen om de site te verhuizen en verleend 

ons gratis “gastvrijheid”. 

 TeamCom (webbouwer uit Alphen aan den Rijn, heeft gratis een nieuwe website 

gebouwd. 

 

 In 2015 zijn presentatiematerialen gemaakt, waaronder de visitekaartjes. 

 Onze aanwezigheid op de zendingsmarkt van De Levend Evangelie Gemeente Aalsmeer. 

 Het openen van accounts op sociale media: Facebook en LinkedIn. 

 Persoonlijk contact met AL de sponsors. 

 Benoeming van Ludovica tot ambassadrice van de stichting. 

 Contacten met andere stichtingen (GAIN, St. I te A., Hoop voor Vluchtelingen) en kerkelijke 

organisaties. 

 

  

https://www.hulpvoorhelpers.nl/
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EEN OVERZICHT VAN DE GIFTEN 

ANBI EN DE ”STRIJKSTOK” 
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. 2Om aangewezen te worden als ANBI moet 

uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden: 

 De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis. 

 De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen 

winstoogmerk. 

 De instelling en mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de 

integriteitseisen. 

 De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de 

instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden 

vermogen. 

 De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk 

van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. 

 De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale 

vacatiegelden. 

 De instelling heeft een actueel beleidsplan. 

 De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. 

 Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met 

soortgelijk doel. 

 De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen. 

 De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite. 

 

Hulp voor Helpers voldoet aan de voornoemde voorwaarden. Met betrekking tot de 90%-eis 

willen wij vermelden dat tot nu toe de kosten voor het kunnen exploiteren van de stichting zeer 

laag zijn.  

 

IN 2015 IS 99% VAN DE GIFTEN DIRECT BESTEED AAN DE PROJECTEN!!   

                                                
2 Bron: 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/g

oede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/ 

 

€ 0,00

€ 10.000,00

€ 20.000,00

€ 30.000,00

€ 40.000,00

€ 14.200,00
€ 10.165,00

€ 300,00

€ 4.800,00
€ 2.400,00

€ 800,00

€ 650,00
€ 1.220,00

€ 34.535,00

Verdeling giften naar hoofdgroepen

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/
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OVERZICHT VAN ENKELE PROJECTEN 

HET ROEMEENSE SCHOOLPROJECT! 

Een overall beeld en enkele feiten 

Het project is in 1998 gestart. Voor een volledige beschrijving, zie Jaarverslag 2014 en de site. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hulpvoorhelpers.nl/de-helper-en-het-roemeense-schoolproject 

 

 Het project omvat: 

 Bijdragen direct voor het Huiswerkproject. 

 Levensonderhoud van Paul en familie. 

 Exploitatie en onderhoud. 

 Noodhulp gezinnen o.a. door te voorzien in medische kosten en medicijnen. Noodzaak voor 

dit type hulp neemt toe! 

 

 

DIVERSE TROUWE SPONSORS ONDERSTEUNEN GERUIME TIJD HET PROJECT.  

WIJ MOCHTEN TOTAAL € 14.200 VOOR DIT PROJECT ONTVANGEN. 

ER IS € 14.185 AFGEDRAGEN (SALDO TOEGEVOEGD AAN DE RESERVE).  
  

http://www.hulpvoorhelpers.nl/de-helper-en-het-roemeense-schoolproject
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HET DRAAGVLAK VOOR DIT PROJECT 
Vanuit N. van Es Management & Advies is het project, vanaf 1998, voor het grootste deel 

gefinancierd. Het karakter van het project was de eerste jaren: bijspringen waar de nood hoog 

was en intussen ieder jaar 25 kinderen (letterlijk) apart zetten, kennis bijspijkeren, geestelijk 

en lichamelijk voeden en een platform zijn voor vriendschappen tussen deze kinderen onderling. 

Met wisselend succes en op verschillende manieren is in de loop van de tijd aandacht voor de 

kinderen en het project gevraagd.  

 

 

Terug in de tijd. Een interview met Norman van Es 

  

Nederlander helpt Roemeense scholieren;  

 

   ‘Investeer in anderen’ 

Wanneer u dit leest, kunnen we er gevoegelijk vanuit gaan dat u hoogopgeleid bent. Dat betekent ook dat er 

ooit iemand in u geïnvesteerd heeft. Norman van Es, interim-manager en overtuigd Christen, zou het liefst 

willen dat mensen zich daar meer bewust van zijn. Dat ze daardoor meer in anderen gaan investeren. Zelf 

investeert hij geld, gebeden tijd in een project waarmee kinderen in Roemenië verder kunnen leren. 

      

Het onderwijssysteem in Roemenië is streng. De standaarden zijn 

hoog, je komt er niet zomaar tussen. Willen kinderen een kans 

maken, dan moeten ze hard werken. De gezinnen in Roemenië zijn 

echter groot – tien, twaalf kinderen zijn heel normaal – en de 

armoede is wijd verbreid. Daardoor is er weinig plek voor kinderen 

om hard te werken, om iets te kunnen bereiken. 

  Kerst 

Zo tegen kerst geven wij graag een podium aan 

mensen met een boodschap. Een boodschap die de 

aandacht verdient. Dit keer: Norman van Es, die 

een substantieel deel van zijn inkomen investeert in 

scholieren in Roemenie. 

 

‘In ’91 kwam ik toevallig in Roemenië terecht,’ vertelt Van Es. ‘Daar 

kwam ik in aanraking met echte armoede. En ik zag dat deze 

mensen veel hebben. Materieel misschien niet, maar wel hun geloof 

en een hecht gezinsleven. Ze zorgen voor elkaar, kijken naar elkaar 

om. Ik besloot me voor ze in te zetten.’ 

  

 
      

20 kinderen naar de universiteit  

‘In Roemenië ontmoette ik een man die vanuit zijn geloofsachtergrond veel doet voor deze gezinnen. Zelf heeft hij een 

universitaire opleiding kunnen doen, omdat hij indertijd geholpen is bij zijn schoolwerk. Zes dagen per week nu vangt hij 

25 kinderen op en begeleidt ze bij algebra, Roemeense cultuur – noem maar op. In 8 jaar tijd heeft hij 200 kinderen 

begeleid, waarvan er nu 20 op de universiteit zitten.’  

 

Vermenigvuldiging  

‘Ik denk dat, wanneer je ergens goed in bent, dat je dat moet gebruiken. Voor jezelf, maar vooral voor je omgeving. Want 

je kunt anderen pas helpen wanneer je zelf goed opgeleid bent. Daarom vind ik dit zo belangrijk. Investeer in onderwijs, 

investeer in kinderen! Ik ben interim-manager geworden, omdat anderen in mij geïnvesteerd hebben. Geef wat je hebt, 

vind ik. Die kinderen in Roemenië, die gaan straks het verschil maken. Eigenlijk is het allemaal gebaseerd op heel 

Bijbelse principes: omzien naar elkaar, naastenliefde en het principe van vermenigvuldiging. Onderwijs een kind, en je 

verhoogt daarmee het welzijn en de levensstandaard van een generatie.’  
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NIEUWE SPONSORS GEZOCHT! 
 

In 2014 is in het Jaarverslag het volgende met de lezers gedeeld: 

 

In de loop der jaren zijn meer mensen bij het werk van Paul betrokken geraakt. Ook enkele 

buitenlandse stichting bieden regelmatig ondersteuning. Wij hoeven ons echter niet zorgen te 

maken of er teveel hulp is. In tegendeel! Meer hulp en ondersteuning is absoluut gewenst! 

Door de open harten van Paul, Ligia en ook hun kinderen is er veel aandacht voor de 

gezinnen waar de kinderen uit het project vandaan komen en de mensen in hun direct 

omgeving.  

Ook lopen de bijdragen van enkele sponsors terug. Voornamelijk door het bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd. En dan gaat het inkomen aanzienlijk omlaag. 

 

Dus……. nieuwe sponsors zijn meer dan welkom! 

Het project kan zeker nog ruim 10 jaar voorzien in de behoefte. 

 

 

ONZE VRAAG TOEN EN NU:  

WIE WIL MET ONS INVESTEREN IN DE TOEKOMST VAN DEZE KINDEREN? 
 

 

SPONSOR 1 KIND VOOR € 25 PER MAAND (1 JAAR: € 300).  

 

INDIEN U DEZE SPONSORING 5 JAAR LANG WILT VOLHOUDEN, DAN KUNT U 100% 

FISCAAL VOORDEEL BEHALEN3.  
  

                                                
3 Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften: zie de site van de Belastingdienst, of vraag ons) 
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DE “MINSTEN” EN EEN ERFENIS VAN HET CEAUÇESCU TIJDPERK 

HET PROJECT EN DE AANLEIDING (VERWOORD DOOR NORMAN VAN ES) 
“In de loop der jaren heb ik een grote betrokkenheid gekregen met Roemenië en heb ik meer en 

meer inzicht gekregen in de gevolgen van de praktijken van Ceauşescu en de zijnen. De sporen die 

het regime van toen hebben nagelaten in het dagelijks leven van vele Roemenen zijn diep. De 

gevolgen zijn ernstig: natuurlijk materieel, maar vooral geestelijk en sociaal. 

Tijdens een van de reizen naar Roemenië heb ik Elena (Mirela) ontmoet. Haar echtgenoot is 

voorganger van een opvangcentrum waar de “minsten” (zoals genoemd in de Bijbel Matheus 

25:40) samenkomen. De “minsten” zijn in dit geval voornamelijk voormalige kindertehuis 

bewoners. Navolgend een gedeelte uit een mail van Mirela. 

 “I'm 47 years old and I am a Special Education Need Teacher. It is a profession and a recent 

specialization for a country like Romania. This is because Romania was a country dominated by 

communism for 45 years and this specialty has been almost non-existent. Although there were 

psychologists before the revolution of 1989, but Ceauşescu, the former communist dictator found 

that people are "perfect" in communism and do not need psychologists. 

Therefore, even after the revolution, Romania still faces a lack of specialists in integrating 

disabled children in schools and adults are not helped very much to integrate into society. 

In this context, God has put in me the love for children in difficulty, so I finished university 

studies and I have a Master Degree to be a leading expert in the field. First I gave an exam to 

get into educational system and got a job at a school in a small town. 

I love what I do and despite the fact that after 20 years of learning in school, my salary is very 

small (300 euro), though I do my profession with great pleasure, as Christ taught (Whatever you 

do, do it enthusiastically as something done for the Lord, not for the men - Colossians 3:23). 

But because God has invested heavily in me, I want to do more. Still from university I had on my 

heart, the vision of a social centre where to take place several types of therapies, such as:  

- Speech therapy. 

- Occupational therapy, addressed to: children with sensorial problems, children with learning 

disabilities, children with autism, children with developmental disorders, children with mental 

or behavioural disorders, children with physical and motor skills, children with chronic illnesses. 

- Ergo therapy - involving manual activities: creativity, basketry, pottery, modelling, etc.  

- Physical therapy - for children with neuromotor problems. 

- Music therapy - for children with behavioural problems, autism, Down syndrome.  

- Assistance Educational - for children with learning difficulties. 

 

I started with small steps by opening an individual practice office, but I cannot accredit it, 

because according to the law I should have a battery of psychological tests. Either such a battery 

cost 1000 euro, but I cannot afford such a sum, unfortunately. 

Special attention area concerning schools and education: It is aimed at children between 6 and 

12 years and their parents who have the following problems and needs:  

• Have a low or variable school performance. 

• The specific learning difficulties (e.g., hardly reading, have poor results in mathematics, 

memorizes hard, cannot concentrate, etc.) 

• The problem of lack of adaptation to the school environment (lack of motivation, anxiety, social 

withdrawal, poor communication, etc.) 

• Want to improve their learning skills (e.g. listening skills and note-taking, organizing 

information, correct definition problems and solving their systematic strategies memory, 

attention span, analytical thinking, logic, etc. 
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Uit eigen ervaring weet ik dat een groot deel van deze “minsten” niet ongeschonden uit hun 

verleden zijn gekomen. Veelal met trauma’s, wel bekeerd en gedoopt, maar net begonnen aan de 

wandel met de Heer. Een wandel die Paulus zo treffend typeert als vernieuwing van het denken 

(Romeinen 12:2). Een verandering in de eerste plaats geestelijk, maar ook op sociaal, didactisch 

en cultureel vlak (denk hierbij bijvoorbeeld aan de Roma zigeuners en hun kinderen).  

Met als één van de gevolgen dat zij niet in staat zijn hun kinderen goed op te voeden en op die 

manier een “normaal’ toekomstperspectief te bieden. De, voor ons “normale”, ontwikkel 

uitgangspunten en randvoorwaarden ontbreken daartoe.  

Mirela heeft de visie en het talent om de kinderen van deze groep “minsten” op te vangen en de 

broodnodige, fundamentele begeleiding te geven. Van zeer nabij constateer ik dat haar visie en 

aanpak werkt en tot bijzonder goede resultaten leidt. Zij doet dit al voor een kind dat ik goed ken. 

Maar er zijn nog zoveel meer kinderen die een goede (zelfde) kans verdienen”.  

EEN GOED IDEE EN PLAN… 
Maar dan is accreditatie dus een voorwaarde. En zoals zij zelf schrijft ontbreken haar de 

eenmalige financiële middelen om een onderzoek (tests) van de overheid te ondergaan. Bij goed 

gevolg krijgt zij als het ware de vergunning (= de accreditatie) om als zelfstandige dit werk te 

mogen gaan verrichten. 

Als je ergens goed in bent, dat moet je dat gebruiken. Voor jezelf, maar vooral voor je omgeving. 

Want je kunt anderen pas helpen wanneer je zelf goed opgeleid bent. Daarom vind ik dit zo 

belangrijk. Investeer in onderwijs, investeer in kinderen! Ik ben interim-manager geworden, 

omdat anderen in mij geïnvesteerd hebben. Geef wat je hebt, vind ik. Die kinderen in Roemenië, 

die gaan straks het verschil maken. Binnen het eigen gezien, in hun omgeving en later in hun 

eigen gezin! 

Eigenlijk is het allemaal gebaseerd op heel Bijbelse principes: omzien naar elkaar, naastenliefde 

en het principe van vermenigvuldiging. Onderwijs een kind, en je verhoogt daarmee het welzijn 

en de levensstandaard van een generatie.’  

Om de sponsors doelgericht te benaderen 

is er een projectplan opgezet met daarin 

de stappen en de financiële onderbouwing 

van het project. 

DE STAPPEN EN ACTIVITEITEN 
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FONDSWERVING (EN BESTEDING) 

De detail onderbouwing van het aangevraagde budget was als volgt: 

 

April 2015 zijn door ons een projectplan en subsidieaanvraag ingediend bij een van de 

hoofdsponsors. 

28 mei 2015 hebben wij het besluit ontvangen van de bestuurders dat een subsidie van € 2.500 

is toegekend aan het project. Er zijn diverse sponsoractiviteiten gestart. 

 

Met als resultaat: 

  

Accreditation MirellaCabinet Giurgila Mirella 2015

Begroting Type cost Remarks Budget 2015 Total year June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan

Cost

Initial Chamber of Commerce 300€               300€               300

Registration College of Psychologists 300€               300€               300

Tests 1.000€           1.000€           1000

License for test 100€               100€               100

Business cards, leaflets -€                    

Internet domainname -€                    

Furniture acoording guidelines 300€               300€               300

Initial total at start 2.000€           -€                    

8.400RON    -€                    

Basic montly Housing  € 150 monthly 900€               150 150 150 150 150 150

Heating 300€               50 50 50 50 50 50

Electricity 180€               30 30 30 30 30 30

Transport car, public transport 120€               20 20 20 20 20 20

Communication -€                    

Internet 120€               20 20 20 20 20 20

Telephone 120€               20 20 20 20 20 20

Cleaning, toiletpaper, … 300€               50 50 50 50 50 50

Materials for children (pen, paper,…) 120€               20 20 20 20 20 20

Total month Euro  cost 4.160€           -€                    -€                    2.360€           360€               360€               360€               360€               360€               

Total first year RON 1 euro = RON 4,20 first year 17.472RON  -RON             -RON             9.912RON    1.512RON    1.512RON    1.512RON    1.512RON    1.512RON    
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 VOORBEREIDING EN OVERLEG 

Diverse onderdelen van het plan bleken sterk afhankelijk te zijn van de eisen, opgesteld door de 

overheid en toezichthoudende autoriteiten. De ambtelijke molens in Roemenië draaien 

langzaam en er is veel bureaucratie; gevolgen: specifieke eisen voor het “Cabinet” (de feitelijke 

praktijkruimte), het “verlichtte” meubilair, diverse gesprekken met autoriteiten, e.d. Ook was 

het moeilijk voor Mirela om een geschikte praktijkruimte te vinden.  

Het bestuur constateerde dat Mirela best wel wat hulp kon gebruiken. Om die reden en ook om 

de financiële aspecten ter plaatse te kunnen afhandelen heeft het bestuur besloten Ludovica 

van Es-Rezmuves te benoemen tot ambassadrice van de stichting. Ludovica is gevraagd ook ter 

plaatse, namens het bestuur, de financiële aspecten af te handelen. De reiskosten voor één reis 

zijn vanuit het budget betaald. Haar verblijfskosten zijn niet door de stichting betaald. 

ACCREDITATIE, REGISTRATIE EN LICENTIES 

Cabinet (de praktijkruimte) 

In deze fase zijn de diverse eisen en wensen verder onderzocht en is Mirela bijgestaan met het 

uitzoeken en vinden van een geschikte locatie voor de praktijkruimte en de inrichting daarvan. 

 

De registratie 

Mirela heeft, als onderdeel van het 

accreditatieproces diverse interviews moeten 

ondergaan en eerdere certificatietrajecten 

moeten volgen. 

 

 

Nu nog de accreditatie voor het uitoefenen van de zelfstandige praktijk. 

  



Druppels op gloeiende platen! 
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De licenties 

Om de kinderen goed te kunnen begeleiden en “te meten” is, zoals zij dat zelf noemt “een 

batterij aan testen” nodig. Deze testen en de licenties daarvoor zijn aangeschaft en in gebruik 

genomen. 

  

  

  

  



Druppels op gloeiende platen! 
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PRAKTIJK 2015-2016 
 

De aanleiding voor het project is o.a. dit 

kind. 

 

 

Er is een aantal kinderen bijgekomen waar sprake is van bijzondere achterstanden. Enkele 

voorbeelden, beschreven door Mirela: 

“The two girls are sisters and the parents decided to 

bring them to psychological testing. The small one, 

Andra age 7, is a problematic girl, with behavioural 

problems. Also suffering from encopresis (she is shits on 

it during the day), and she has adaptation difficulties 

at the school, with other pupils and also she can’t 

achieve the educational requirements. So far, she didn’t 

made major progress at the school, and because of that, 

as a psychologist after psychological evaluation, I 

recommend her parents to prepare a dossier for support 

teacher at school. Otherwise Andra will not be able to 

cope with the educational requirements, according to her age”. 

“Kristen the older sister (she is 8 years old), was brought to 

psychological testing to see if she also needs support 

teacher. At school her parent’s say that sometimes she get 

left behind because she doesn’t understand the explanations 

of the teacher. Therefore, the desire of parents to see if 

everything it is okay with the little girl”.  

  



Druppels op gloeiende platen! 
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BEDANKBRIEF  
Navolgend een persoonlijke brief van Mirela aan de sponsors 

 

  



 
 

 

Stichting Hulp voor Helpers Jaarverslag 2015 (sponsorexemplaar) 

ONDERSTEUNEN GEZINNEN/ALLEENSTAANDEN  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DIVERSE TROUWE SPONSORS ZETTEN ZICH IN VOOR STRUCTURELE HULP AAN 

DEZE GEZINNEN. WIJ MOCHTEN VOOR DEZE DOELGROEP TOTAAL € 10.165 

ONTVANGEN EN AFDRAGEN.  
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AD-HOC SITUATIES EN ENKELE ANDERE PROJECTEN 
 

Regelmatig worden wij geconfronteerd met vragen om directe hulp te bieden in noodsituaties. 

Meestal gaat het daarbij om het ontbreken van financiële middelen voor medische zorg, het niet 

kunnen betalen van begrafeniskosten, en/of de zorg voor gezinnen waar de vader of de moeder 

overleden is, bijspringen bij het voorzien in het dagelijkse levensonderhoud. 

In het bijzonder in Roemenië zijn de gezondheidszorg en de sociale zorg door de grote mate van 

corruptie en willekeur onbetaalbaar. 

 

Bron: http://www.dutchromaniannetwork.nl/nieuwsbrief-27-augustus-2015 

Ondernemersplatform Nederland - Roemenië 

 

Een concreet voorbeeld van corruptie waar wij mee zijn geconfronteerd 

  

Criztina heeft zich (samen met Ludovica) gemeld bij de 1e hulp van het ziekenhuis. Daar 

werd geweigerd haar hulp te verlenen en door een dokter te laten onderzoeken. Omdat zij 

Roma is! De “nurse” was wel bereid mits zij € 50 in de hand kreeg een arts te raadplegen. 

Een arts (de naam is bij ons bekend) gaf haar de boodschap dat hij wel naar Criztina wilde 

kijken, mits hij € 100 in de hand zou krijgen. 

Ludovica, heeft dit, omdat Criztina crepeerde van de pijn, gedaan. Daarna scan (€ 12,50) en 

recept pijnstillers (€ 0,75). De volgende dag moeten er foto’s gemaakt worden.  

Dus: € 150 (zwart) verder en nog geen echte diagnose. Wel 2 pijnstillers tot morgen (€ 0,75). 

http://www.dutchromaniannetwork.nl/nieuwsbrief-27-augustus-2015
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MEDISCH NOODFONDS 
 

 Wij zijn gestart met het opzetten van een medisch noodfonds. Oproepen om daarvoor bijdragen 

te leveren zijn door enkele sponsors beantwoord! Fantastisch. Daardoor konden wij in een 

aantal serieuze medische situaties  

Enkele voorbeelden van de financiële hulp die wij mochten geven voor: 

 Kosten (huis)arts en specialisten. 

 Kosten poliklinische onderzoek, scan, foto’s. 

 Medicijnen en vitamines. 

 Tandarts en tandtechnicus. 

 Het voldoen van achterstand verzekeringspremies. Niet in al 

de situaties zijn nota’s en betaalbewijzen verstrekt door de 

medische instanties. Soms moest onderhands worden betaald. 

 

 

De lach is weer “compleet”. De tandartskosten zijn door een sponsor voldaan! 

HUISVESTING RESTAURATIE EN REPARATIE 
 

Een huis, als sociaal woning door de Sociale Dienst beschikbaar gesteld; een ruïne van binnen 

en van buiten.  

In 2013 aangepakt en opgeknapt, ………………. maar er was echter nog wel een fors 

“restpuntje”. 

 

Schatting 

benodigde 

middelen: € 2.000. 

Deze middelen zijn 

voor een deel door 

een sponsor 

beschikbaar 

gesteld. 

 

 

 

 

 

Het werk is in Roemenië voorbereid en uitgevoerd, aangestuurd door de ambassadrice Ludovica. 

Zij heeft het voor elkaar gekregen dat de gemeente 2 bouwvakkers beschikbaar heeft gesteld. 

Daarnaast heeft zij zelf aanzienlijk veel werk verzet. Kijk maar naar de foto’s!!!! 
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KEEP THEM WARM  
Tot de eerste levensbehoeften van mensen behoort (naast o.a. eten, slapen, een dak boven het 

hoofd) warmte (verwarming). Uiteraard is de warmtebron ook nodig voor het koken. 

Als stichting worden wij geconfronteerd met het feit dat steeds meer gezinnen in Roemenië niet 

meer in staat zijn om te voorzien in voldoende brandstof voor de winter. Een belangrijke reden 

is de enorme prijsstijging voor hout, veroorzaakt door de massale omschakeling naar stoken met 

behulp van hout en de daardoor gewijzigde verhouding vraag/aanbod. 

De grote prijsstijgingen hebben direct tot gevolg dat vele gezinnen niet meer kunnen voorzien in 

deze eerste levensbehoefte: warmte. 

De verantwoordelijke voor het door onze stichting ondersteunde Schoolproject Braşov Roemenië 

worden direct geconfronteerd met dit feit en ziet iedere winter dan ook met zorg tegemoet. 

Zij hebben bij ons de nood zeer nadrukkelijk bekend gemaakt en een dringende verzoek 

ingediend om te zoeken naar mogelijkheden te helpen bij het kopen van het hout. Wij zoeken 

dan ook naar mogelijkheden om in de meest urgente situaties ook hier de hulp voor de helpers 

te kunnen zijn 

 Gezin met 7 kinderen. De 5 jongens lijden allen aan spierdystrofie. 

 Weduwe met 5 kinderen. 1 Kind heeft het downsyndroom 

 Bijzonder arm gezin met 6 kinderen. Moeder is geopereerd van kanker. Toch overleden. 

 Bijzonder arm gezin met 8 kinderen (1 kind blind, 1 kind zwakzinnig. De moeder heeft 

kanker en is onder behandeling.  

 Een gezin met 14 kinderen waar elk soort van hulp dringende nodig is. Slechts 1 gezinslid 

voorziet in een inkomen. De moeder heeft hartproblemen. 

 Bijzonder arm gezin met 12 kinderen. Slechts 1 gezinslid voorziet in inkomen. 

Zo ziet een lading hout (10 m3 ) voor een stookseizoen er uit. 

 
Het grootste deel van Roemenië heeft, net als veel andere landen in Oost-Europa, een 
landklimaat. Daarbij is een duidelijk verschil tussen het noorden en zuiden van het land. De 
noordelijke landshelft heeft een Dfb klimaat. Dit staat voor een landklimaat met koude winters, 
en niet al te warme zomers. Het gehele jaar valt er neerslag, zonder de aanwezigheid van 
een droge periode. In het zuidelijke deel van het land, grofweg ten zuiden van de Karpaten is 
het in de zomer behoorlijk heet en daarom is hier sprake van een Dfa-klimaat (koude winters, 
hete zomers en het gehele jaar neerslag). We vinden dit klimaatgebied onder andere rond de 
grote meren in Amerika en in staten als Nebraska en Iowa. 
In de zomer stijgt de temperatuur in het noorden naar gemiddeld 26 graden. In het zuiden, in 
de omgeving van Boekarest is dat echter 29 à 30 graden. In het gehele land zijn tijdens een 
hittegolf uitschieters tot ruim 40 graden mogelijk. In de winter kan het echter behoorlijk 
vriezen. Zo zijn er in het verleden minimumtemperaturen van -25 tot -30 gemeten. Op 
beschutte plaatsen op de hoogvlakte ten westen van de Karpaten heeft het ooit ruim 38 
graden gevroren. Voor de val van het communisme mocht de meteorologische dienst 
overigens niet al te lage temperaturen in de weersverwachting meenemen omdat de 
verwarming in de steden dan omhoog mocht, iets dat de overheid liever niet had in verband 
met de hoge stookkosten. 
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HULPGOEDEREN EN TRANSPORT 
 

In 2015 hebben andere organisaties en particulieren ons geholpen om hulpgoederen op de juiste 

plaatsen te krijgen. 

 

 

 

 

DE SPONSORING VAN INDIVIDUELE KINDEREN 
Op heel beperkte schaal is er sprake van sponsoring van individuele kinderen/jongeren. 

 

Wij hebben het op ons hart om de kindersponsoring verder uit te breiden voor specifiek:  

 Bijdragen kosten opleiding van individuele kinderen. 

 Bijdragen structurele kosten voor therapeutische hulp aan kinderen met leerproblemen en 

sociale achterstand/afwijkingen. 

 Bijdragen kosten van leerhulpmiddelen. 
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2015 EN DE CIJFERS (INKOMSTEN EN UITGAVEN) 
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DE PLANNEN EN ACCENTEN 2016 
 Zoals reeds genoemd in de inleiding: 

“Voor ons als Hulp voor Helpers is het een bevestiging dat de, reeds in 2014, ingeslagen weg 

de goede weg is. Een weg met, zo veel als mogelijk, aandacht voor het toekomstperspectief van 

kinderen; met als prioriteit het bestrijden van armoede en het nastreven van gerechtigheid! 

Als een soort van David willen wij, als kleine stichting, Goliath bestrijden. En het verschil 

mede uitmaken of beïnvloeden”. 

 Wij hebben het op ons hart om de kindersponsoring verder uit te breiden voor specifiek:  

 Bijdragen kosten opleiding van individuele kinderen. 

 Bijdragen structurele kosten voor therapeutische hulp aan kinderen met leerproblemen 

en sociale achterstand/afwijkingen. 

 Bijdragen kosten van leerhulpmiddelen 

 Actief uitbreiden van het netwerk. Meer specifiek: 

 Vrijwilligers (o.a. voor bestuur) en helpers.  

 Op het financiële vlak: sponsors. 

 Onderhouden internetsite (de content en lay-out e.d.) 

 Actievoerders voor projecten, fundraising, die mee willen werken om een verschil uit te 

maken voor de zwakkeren in de samenleving 

 Een Jaarverslag 2015 zal aan de sponsors worden toegestuurd.  

Voor wervingsdoeleinden wordt het Jaarverslag, om privacy redenen, aangepast  

 De huidige projecten worden voluit gecontinueerd. 

 Er worden nieuwe projecten voorbereid en mogelijk in uitvoering genomen. 

Voor de actuele stand van zaken rondom mogelijke nieuwe projecten zie de internetsite: 

www.hulpvoorhelpers.nl 

 

 

  

http://www.hulpvoorhelpers.nl/
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DE STICHTING 
 

Het doel van Stichting Hulp voor Helpers is het in de meest brede zin van het woord 

ondersteunen van werkers en organisaties overal in de wereld die het evangelie van Jezus 

Christus verkondingen. De ondersteuning gaat naar kleinschalige projecten waarbij een 

vrijwillige achterban persoonlijk betrokken kan zijn bij een project of werk. Naast financiële 

ondersteuning is gebed en betrokkenheid bij de werkers van groot belang.  

De formele (statutaire) doelstellingen: 

 Het in Woord en Daad verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus. 

 Het in algemeen belang mondiaal ondersteunen van kerkgenootschappen, personen en 

organisaties, gericht op het lenigen van geestelijke en humanitaire nood en armoede van 

mensen in de breedste zin van het woord. 

 Het in algemeen belang zelf uitzenden van personen, opzetten van projecten of oprichten van 

kerkgenootschappen. Zij baseert zich hierbij op het onfeilbare Woord van God, de Bijbel 

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Het realiseren van één of meer van de voornoemde doelstellingen kan geschieden door:  

a) Het geven van schenkingen in geld en goederen. 

b) Het ondersteunen van (bij)scholingsprojecten. 

c) Het zenden van hulpgoederen. 

d) Het ondersteunen van evangelisatie en zending.  

e) Het ondersteunen van medische hulpverlening. 

f) Het voorzien in huisvesting voor daklozen. 

g) Het geven van microkrediet. 

 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

Het bestuur bestaat uit 

 Michiel Roosenmaallen (voorzitter) 

 Ingrid Roose de Joode (secretaris) 

 Norman van Es (penningmeester en vicevoorzitter) 

 

Informatiestichting 

Stichting Hulp voor Helpers 

Grashof 23 

2403 VE Alphen aan den Rijn 

 

Internetsite: www.hulpvoorhelpers.nl 

Kamer van Koophandel: 51249235 

ANBI 8231.71.280 

Giften op rekening: IBAN: NL51INGB0005811730 

 

Contact bestuur  

Voor informatie, communicatie, giften, fondswerving en overige (stichting) inhoudelijke zaken: 

Norman van Es 

+31(0)653364808 

bestuur@hulpvoorhelpers.nl 

 

 


