J AARVERSLAG 2016
Stichting Hulp voor Helpers

Stichting Hulp voor Helpers Jaarverslag 2016

1

INHOUDSOPGAVE
Een woord vooraf .............................................................................................................................. 3
2016 de hoofdlijnen .......................................................................................................................... 5
Veranderingen in het bestuur ...................................................................................................... 5
Op zoek naar nieuwe en meer bestuursleden ........................................................................... 5
En wij zoeken ook: ..................................................................................................................... 5
Koers en beleid .............................................................................................................................. 6
Wie helpt mee om te investeren in kinderen? .............................................................................. 8
Een overzicht van de giften en de bestemming ............................................................................ 8
Communicatie en fondswerving ................................................................................................... 9
Overzicht van “druppels” ............................................................................................................... 10
Giften in nature .......................................................................................................................... 10
Het medisch noodfonds (een permanent project) ....................................................................... 11
Projecten ......................................................................................................................................... 12
Molukken (Ambon): Caleb House ............................................................................................... 12
Roemenië ..................................................................................................................................... 13
Het land ................................................................................................................................... 13
Schoolproject Roemenië: .......................................................................................................... 13
Ligia, Paul, Deborah en Lucas voor een bliksembezoek in Nederland................................... 13
Enkele getuigenissen ............................................................................................................... 14
Deborahs droom ....................................................................................................................... 16
De erfenis van Ceauşescu ........................................................................................................ 19
De oproep van de overgrootmoeder van Marius...................................................................... 20
Ondersteunen gezinnen/alleenstaanden ................................................................................. 21
Keep them warm ...................................................................................................................... 23
De sponsoring van individuele kinderen ................................................................................. 23
Nederland .................................................................................................................................... 24
Presentatie voor de senioren van de Levend Evangelie Gemeente Aalsmeer........................ 24
Samenwerking in Nederland ................................................................................................... 24
2016 en de cijfers (inkomsten en uitgaven) ................................................................................... 25
ANBI en de ”strijkstok” (onze standaard tekst) ......................................................................... 25
De plannen en accenten 2017 ........................................................................................................ 26
De Stichting .................................................................................................................................... 27

Stichting Hulp voor Helpers Jaarverslag 2016

2

EEN WOORD VOORAF
In de eerste plaats danken wij de Heer voor Zijn wijsheid en Zijn leiding bij wat wij als stichting
mochten doen. En daarna natuurlijk jullie, onze sponsors; voor de fantastische ondersteuning
van onze Helpers en de activiteiten.
Wij hebben ervoor gezorgd dat jullie gaven bij de beoogde (geoormerkte) bestemmingen zijn
aangekomen; als zegeningen voor de ontvangers!
Een goed begin van de dag.
In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht. (Psalm 5:4 NBV)
Vertellen wat je bezighoudt en dan wachten … Niet eenvoudig! Maar wel voor een belangrijk
deel de taak van een stichting als Hulp voor Helpers. Wij horen en zien de gebrokenheid en
nood in de wereld. Ver weg en soms dichtbij in onze persoonlijke levens. In onze gezinnen,
familie en vriendenkringen. Bij onze broeders en zusters … en de “minsten”.

© DaySpring Cards. Used by permission.
De noden bekend maken via onze directe contacten en de nieuwsbrieven, gevolgd door wachten
is een belangrijk deel van ons werk in 2016 … wachten op de (re)acties.
Voor die (re)acties, zochten en zoeken wij persoonlijk contact met zo veel als mogelijk
gelijkgestemden: sponsors, helpers, ambassadeurs, financiers van projecten en bestuursleden.
Als het om de “minsten” en het algemeen belang gaat, dan is minder niet genoeg. De nood in de
wereld in groot, maar die hele wereld is niet ons doel.
Wel onze directe naaste(n)! Die ene druppel!
De mensen die jullie (de lezers van dit jaarverslag) persoonlijk kennen, of de Helpers die zich
bezig houden met de doelen die jullie en onze harten raken.
Stichting Hulp voor Helpers Jaarverslag 2016
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Opnieuw is bevestigd dat de in 2014, ingeslagen weg de goede weg is! Een weg met zo veel
mogelijk aandacht voor het toekomstperspectief van kinderen; met als prioriteit het bestrijden
van armoede en het nastreven van gerechtigheid!
In het Jaarverslag 2016 vinden jullie een uitgebreid verslag van het verloop van de projecten en
daarnaast ook enkele individuele acties. Dit is mogelijk gemaakt door jullie hulp; hulp door
middel van gebed, financiële steun, belangstelling en bemoedigende woordjes op zijn tijd.
En tot slot een oproep!
De continuïteit van de stichting stond wat onder druk, maar de ergste druk is achter de rug.
Vol goede moed en met veel energie blijven wij zoeken naar meer – jongere - bestuursleden.
Wij, als bestuur, waren ook jong toen wij ons voor het eerst gingen inzetten voor de zwakkeren
in de samenleving.
Onze ervaring? Naast het normale gezinsleven en werk is die extra inzet best wel zwaar. Maar
terugkijkend, was het meer dan de moeite waard en gaf het een goede balans in het dagelijks
leven!
Wij hebben u ook in 2017 nodig! Help ons bij het realiseren van een nog
groter draagvlak: voor de lopende projecten EN voor nieuwe initiatieven!
Wij wensen u Gods rijke zegen toe.
Namens het bestuur,

Norman van Es
voorzitter
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2016 DE HOOFDLIJNEN
VERANDERINGEN IN HET BESTUUR
De oprichter van de stichting gaf aan niet meer voldoende aandacht te kunnen geven aan de
stichting. In overleg met de Belastingdienst en notaris mr. J. Wolterink is een oplossing
gevonden om, met behoud van de ANBI-status, de stichting te kunnen continueren.
Het bestuur bestaat sinds eind 2016 uit Ingrid Roose-de Joode en Norman van Es.

OP ZOEK NAAR NIEUWE EN MEER

Bij de notaris

BESTUURSLEDEN
Er is een profiel gemaakt van wie wij als stichting
zoeken en deze vacature is op diverse plaatsen
bekend gemaakt.
Gezien onze toekomstplannen is er het plan om het
bestuur uit te breiden tot 5 bestuursleden (de “vele
handen” om het werk wat lichter te maken).
Voor de details zie:
Bestuursleden die graag de handen uit de mouwen
steken
N.B. Om praktische redenen is er een voorkeur voor ook enkele jongere bestuurders als
aanvulling op het huidige bestuur.

EN WIJ ZOEKEN OOK:
Vrijwilligers voor communicatie in de ruimste zin voor o.a.
 Communicatie en storytelling.
 Sociale media (Facebook, LinkedIn).
 Bijhouden adressenbestand en mailing (MailChimp).
 Ontwikkelen materialen: flyers, nieuwsbrief, jaarverslag.
 Voor het onderhouden en verder ontwikkelen Internetsite.


PR voor en rondom acties en projecten.
Hulp voor éen onderdeel is ook prima! Wij kunnen best meer
vrijwilligers gebruiken.
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KOERS EN BELEID
Wij leven in een wereld en maatschappij waar het tempo van veranderingen en technologische
ontwikkelingen exponentieel toeneemt. De berichtgeving neemt toe in kwantiteit, waarbij soms
ook sprake is van “gemanipuleerde berichten” (ook wel “fake news” genoemd). Zien wij nog wel
de werkelijkheid om ons heen? Hebben we nog oog voor de gebrokenheid, de eenzaamheid en de
armoede? De zakelijkheid neemt toe, evenals de oppervlakkigheid.
Toch even tijd voor een werkelijkheid?
Het wereldbeeld in 2016, door de ogen van Unicef

In een van de nieuwsbrieven hebben wij als een soort van geheugensteuntje de lezer een filmpje
aangeboden om terug te kunnen kijken hoe het was in het Roemenië van Ceauşescu.

https://youtu.be/HGxE6qhPssg
Ook is er door Hulp voor Helpers een project gerealiseerd met de naam “De minsten en een
erfenis van het Ceauşescu tijdperk”, gericht op de kinderen van ouders afkomstig uit de
voormalige Roemeense kindertehuizen. Voor informatie over de aanleiding en de start zie:
http://www.hulpvoorhelpers.nl/de-minsten-een-erfenis
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Waar wij aanvankelijk niet goed van doordrongen waren, maar nu meer zicht op krijgen door
onze contacten en vanuit praktijksituaties, was het feit dat een grote groep uit het zicht wordt
gehouden; o.a. ook door het gedwongen sluiten van deze kindertehuizen.
... noemt Roemenië als schrikbeeld, waar onder druk van Europa alle
weeshuizen gesloten moesten worden vanwege de „schandalig slechte
omstandigheden in de tijd van Ceauşescu” „Het gevolg van de overhaaste
verandering was echter dat weeshuizen als het ware ondergronds gingen.”
(Reformatorisch Dagblad Ab Jansen en Mark Wallet, 13-05-2015)
Het gaat hier om de grote groep 30-40 jarigen, die hun kindertehuis-tijd al geruime tijd achter
zich lieten. Zij moesten op 18 jarige leeftijd de kindertehuizen verlaten. Wat is er toen verder
met hen gebeurd? Diverse verhalen zijn ons ter ore gekomen vanuit persoonlijke contacten en
vanuit ons netwerk van Helpers.
Dat is in de wereld en in Roemenië; hoe is de situatie met de jongeren in
Nederland?

Bekend bij
Jeugdzorg …
hoeveel nog niet?

Vanuit de stichting gaat onze eerste aandacht uit naar kinderen in moeilijke omstandigheden
en met een slecht toekomstperspectief, door het geven van directe hulp, of door de inzet van
anderen, onze Helpers ter plaatse.
De oorzaken van de diverse problemen kunnen in het verleden liggen. Dat is zeker het geval bij
onze Roemeense projecten. Een deel van deze projecten gaat terug tot 1991 en zijn bij de
oprichting van Hulp voor Helpers ingebracht bij onze stichting.
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Wat is ons concept?
Als individu kun je in de praktijk slechts een beperkt aantal mensen helpen. Zeker als je daarbij
persoonlijk betrokken wilt zijn. Daarbij komt vaak ook nog, dat de eerste aandacht uitgaat naar
onze eigen (klein)kinderen. Dus dan is het best wat lastig om als individu echt een verschil te
kunnen maken.
Door gebruik te maken van tussenpersonen is het effect van
onze persoonlijke inzet (tijd en/of geld) veel groter.
Deze tussenpersonen noemen wij helpers: mensen die wij
goed kennen, die deskundig zijn, die de omstandigheden van
de hulpbehoevenden goed kennen en die het als hun roeping
zien om kinderen verder te helpen in hun leven, vanuit
kansarme en soms zelfs kansloze situaties.
Dit is het principe:
vermenigvuldigen: sponsors → helpers,
helpers → de gezinnen en de individuele kinderen.

WIE HELPT MEE OM TE INVESTEREN IN KINDEREN?
Een dringende oproep voor sponsors die “waar voor hun geld” willen!
Giften worden voor de volle 100% besteed aan projecten; geen strijkstok!!

EEN OVERZICHT VAN DE GIFTEN EN DE BESTEMMING
Ook in 2016 zijn wij er in geslaagd de kosten laag te houden; de giften en bijdragen zijn
nagenoeg voor de volle 100% aan de navolgende projecten besteed:

Verdeling giften naar hoofdgroepen
€ 30.000,00

€ 27.783,00

€ 25.000,00
€ 20.000,00
€ 15.000,00

€ 12.330,00

€ 12.315,00

€ 10.000,00
€ 5.000,00

€ 525,00

€ 1.500,00€ 350,00
€ 100,00

€ 663,00

€ 0,00
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COMMUNICATIE EN FONDSWERVING
 Moeizame zaken waarbij wij best wat hulp kunnen gebruiken.
Wij willen graag onze kennis en ervaring uitbreiden op het gebied van
sociale media (zoals bijv. Facebook, LinkedIn, e.d.), mailing en
hulpmiddelen voor het realiseren en onderhouden van Internetsites.

 Onze aanwezigheid op de zendingsmarkt van de Levend Evangelie Gemeente in
Aalsmeerderbrug.
 Contacten met stichtingen (GAIN, Hoop voor Vluchtelingen) en kerkelijke organisaties.
 Communicatie door middel van de metafoor “Druppel en een gloeiende plaat”.
Regelmatig kregen wij de vraag of de hulpverlening wel zin heeft; “Het is immers toch
maar een druppel op een gloeiende plaat!”.
Die vraag was voor ons een uitdaging en omdat wij niet zo snel verlegen zitten om woorden,
was al snel het antwoord bedacht: “Je zal maar die gloeiende plaat zijn!” En om dat
kracht bij te zetten rijdt er sinds enige tijd een auto rond met deze sticker op de
achterbumper:

Misschien maakt het begrip “druppel en gloeiende plaat” niet voldoende duidelijk waar (en
over wie) het gaat. Dus hebben wij daar een gezicht aan gegeven; het gezicht van Marius!

“Marius is 2½ jaar oud, door zijn moeder achtergelaten in het ziekenhuis.
Project 30.1.2. is een gevolg daarvan.
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OVERZICHT VAN “DRUPPELS”
Wij waren ook in staat om te kunnen reageren op enkele noodoproepen ...

GIFTEN IN NATURE
Er is (nog) geen depot voor kleding e.d.
Regelmatig krijgen wij echter kleding die
wij naar Roemenië sturen, omdat wij de
situatie ter plekke goed kennen.
Aan kleding stellen wij wel voorwaarden:
schoon, niet kapot, knopen en ritsen in
orde.
Gezien de transportkosten stellen wij het
erg op prijs een bijdrage daarvoor te
ontvangen.
Wij hebben enkele muziekinstrumenten
gekregen, waarvoor wij van de gever zelf
de keuze mochten maken: een goede
bestemming vinden, of anders verkopen
en de opbrengst gebruiken voor onze
projecten.
De elektrische piano is verkocht aan een muziekschool en de trompet is meegegaan naar
Roemenië en aan een jongeman gegeven. De kast heeft een aardig bedrag opgebracht voor het
medisch Noodfonds.
Bel of mail ons, als je twijfelt of wij iets kunnen gebruiken
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HET MEDISCH NOODFONDS (EEN PERMANENT PROJECT)
Wij zijn gestart met het opzetten van een medisch noodfonds. Oproepen om daarvoor bijdragen
te leveren zijn door enkele sponsors ruimhartig beantwoord. Fantastisch! Daardoor konden wij
in een aantal serieuze medische situaties bijspringen.

HET VERHAAL VAN

ANDREA

Kan een arts een behandeling van kanker zomaar
afbreken? In Roemenië kan dat!
Ambassadrice Ludovica kent Andreea (op de foto links) sinds
haar jeugd. Tijdens een bezoek aan Roemenië hoorde zij dat
Andreea de kans om te genezen vrijwel ontnomen is. Andreea
heeft haar nood bekend gemaakt en ook op Facebook gedeeld.
Het bericht van Andreea (vrij vertaald): “Hallo, iedereen die dit bericht leest. In 2013 is bij mij
kanker geconstateerd. Ik ging door alle mogelijke stappen: chemotherapie, operaties en een aantal
bestralingen. Ik wil benadrukken dat ondanks dat ik aan kanker lijd, ik de strijd wil winnen.
Maar het systeem in Roemenië staat dat in de weg en staat het mij niet echt toe te
leven. Gisteren, 11 januari, ging ik naar oncologie en kwam erachter dat de analyses en foto’s
die het ziekenhuis wil maken niet meer vergoed worden. Waarvoor heb ik dan mijn verzekering?
Nu moet ik daarvoor betalen! Waarom? Wij hebben toch ook het recht om te leven! Wij moeten
iets doen.”
Ter plaatse is uitgezocht wat de stand van zaken is. Als de tests en onderzoeken niet zijn
uitgevoerd, worden er geen medicijnen meer verstrekt (deze worden na de onderzoeken wel door
de verzekering betaald). Dus een patstelling!
Als stichting hebben wij in geloof, de knoop doorgehakt. Vanuit de algemene reserve is geld
beschikbaar gesteld voor de eerste stappen en er is ook praktische hulp aangeboden door te
betalen van de onderzoeken. Er is gezorgd voor vervoer naar Debrecen (Hongarije, net over de
grens). Daar zijn in een ziekenhuis (zie de foto) de onderzoeken uitgevoerd (totale kosten € 500).
Omdat die middelen niet beschikbaar waren, is een oproep gedaan binnen onze vriendenkring.
Door de spontane reacties is het gelukt om te voorzien in diverse onderzoeken, waarna de
verzekering weer voorzag in medicijnen. Wij hebben Andrea nog enige tijd gevolgd en geholpen
met enkele praktische zaken zoals: hout voor de kachel en extra boodschappen om beter te
kunnen herstellen.
Bedankbriefje van Andrea:
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PROJECTEN
MOLUKKEN (AMBON): CALEB HOUSE
Een gift voor dit kindertehuis is persoonlijk
overhandigd door enkele Molukse christenen
uit Alphen aan den Rijn. Wij hopen hier een
vervolg aan te kunnen geven en zoeken
vrijwilligers die zich voor het werven van
sponsors voor dit kindertehuis willen
inzetten.
De directrice, mevrouw Nona Lewerissa,
tekent voor ontvangst van de gift.

De volgende foto’s zijn beschikbaar gesteld door de directrice.
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ROEMENIË
HET LAND
Roemenië, een land van uitersten, waar arm en rijk in totaal verschillende werelden leven. Met
veel inspanning wringt de overheid zich in allerlei bochten om te kunnen voldoen aan de, vooral,
economische eisen en verplichtingen van de Europese Unie. De destructieve impact van de
communistische overheersing door het Ceauşescu-regime echoot na vele tientallen jaren nog
steeds door, in het bijzonder aan de maatschappelijke onderkant van
het land.
Als stichting zetten wij ons al vele jaren in om juist de kansarmen - de
"minsten" - een kans te bieden naar de opdracht in Mattheus 25:40. Een
druppel op een gloeiende plaat? Ja wellicht, maar voor de betrokkenen
is het niets minder dan een verschil tussen leven of overleven. Twee
gesponsorde projecten zijn "Het schoolproject Roemenië" en "De erfenis
van Ceauşescu".

SCHOOLPROJECT ROEMENIË:
Het Roemeense onderwijssysteem biedt weliswaar genoeg kansen om verder te komen, maar bij
de meeste arme gezinnen is er nauwelijks gelegenheid voor kinderen om thuis hun huiswerk te
maken. Hierdoor gaan ze achterlopen, en door de strenge toelatingsexamens voor het voortgezet
onderwijs kunnen ze de aansluiting met verdere scholing compleet mislopen. Dit probleem is al
in 1998 onderkend en professioneel opgepakt door Paul en Ligia, een Roemeens echtpaar. Met
hulp van sponsors uit o.a. Nederland, hebben ze onderwijsmaterialen en andere benodigdheden
aangeschaft. Aanvankelijk nog op parttime basis, sinds enige jaren hebben Paul en Ligia
hieraan een dagtaak. Sinds ze met "Schoolproject Roemenië" begonnen zijn, hebben ruim 450
kinderen deze huiswerkbegeleiding met uitstekende resultaten gevolgd, en konden doorstromen
naar het vervolgonderwijs  een hoopvolle toekomst.

LIGIA, PAUL, DEBORAH EN LUCAS VOOR EEN BLIKSEMBEZOEK IN NEDERLAND.
Wij hebben enkele uren gehad om bij te praten. Met de gezondheid van Paul gaat het al een
hele tijd niet echt goed. Maar dat weerhoudt hem er niet van om datgene te doen waar hij zich
toe geroepen voelt. Ligia en de kinderen zijn daarbij - zoveel als mogelijk - betrokken.
Deborah heeft haar droom met ons gedeeld. Zij is
medicijnen gaan studeren in Düsseldorf
Duitsland, aan de Heinrich Heine-Universiteit.
Voor het eerst echt van huis en dan zo ver! Voor
meer informatie hierover zie: Deborah’s droom.
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ENKELE GETUIGENISSEN
Navolgend een aantal getuigenissen van jongelui die in het verleden deel uitmaakten van het
schoolproject in Roemenië; in het begin kansarm en volledig afhankelijk van de bereidheid van
anderen om te investeren in hun toekomst.
Het schoolproject is een goed voorbeeld van gerechtigheid en het bestrijden
van armoede: ieder kind, uit de diverse gezinnen, is in staat gesteld om
toegang tot goed middelbaar onderwijs te krijgen.
Resultaat: ruim 450 jongelui zijn met de hoogste cijfers geslaagd voor het
toelatingsexamen middelbare school.
Luci toen en nu met zijn vrouw.
Hij studeerde Wiskunde en
Informatica aan de universiteit.
Huidig beroep: Programmeur bij
Siemens Sibiu.
“Het was 2002 toen ik voor het eerst
in contact kwam met Paul. Verlegen
nam ik de bus, stapte bij de door
hem opgegeven halte uit en merkte
dat ik niet alleen op weg was naar
dat adres. Er waren nog meer
jongeren en samen kwamen we aan
op het adres. Na een uitleg van wat er zou gaan gebeuren
in de komende tijd, zijn wij direct met de lessen begonnen en aan de slag gegaan. Dit was
het begin ...
Voor mij was het zo belangrijk om door dit project de zo nodige extra lessen te krijgen om
aan te kunnen sluiten bij het niveau van de middelbare school. En, heel erg belangrijk, ik
kreeg er vrienden. Het is zo belangrijk, om op jonge leeftijd in contact te komen met andere
christelijke kinderen, waarmee je vriendschappen en persoonlijke relaties aan kunt gaan.
En dat alles in een geweldige sfeer; zo verschillend van wat je in de maatschappij
tegenkomt, samen te leren en te werken aan diverse vakken als wiskunde en Roemeens.
Met veel hulp en steun - alle glorie voor God - en met de mogelijkheid om van Paul uitleg te
krijgen, soms zelfs 100 keer als dat nodig was. Altijd was hij bereid om ons te helpen.
Ja! Met heel mijn hart kan ik zeggen dat ik van deze lessen en het bij elkaar zijn, op vele
vlakken profijt heb gehad. Dank je wel, Paul, voor uw hele werk en opoffering, en voor uw
inzet voor alles wat u voor de glorie van God heeft gedaan.
PS. Het is gebleken dat deze extra lessen meer dan voldoende waren om mijn vervolgstudies
te kunnen starten. Deze lessen waren de enige, meer heb ik niet nodig gehad.
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Corina
“Ik herinner met veel plezier en vreugde die keren dat ik met de
andere jongeren de lessen kon bijwonen. Vooraf verheugde ik mij
altijd al om de warmte te voelen van het huis waar wij zo
welkom waren. En ook op de verrassingen die er van tijd tot tijd
voor ons bereid waren.
Door het volgen van de lessen en de begeleiding die wij kregen
begon ik langzamerhand plezier te krijgen in wiskunde; zelfs als
de opgaven mij dwongen om lang na te denken over hoe deze aan
te pakken en op te lossen.
Terugkijkend zie ik deze ervaringen als een echte steun. Het heeft
me veel geholpen om mijn kennis op school te ontwikkelen en uit te breiden, maar het gaf ook de
mogelijkheid mijn relatie met anderen te ontwikkelen.
Een grote bijdrage aan het creëren van een aangename omgeving was die van "onze professor" die
ons ook geholpen heeft, hoe de meest onmogelijke wiskunde opgaven te begrijpen en op te lossen
zijn. Hij hielp ons altijd met heel veel geduld.
Ik ben God erg dankbaar voor het voorrecht dat kreeg ik om te genieten van die prachtige
momenten, zoals bijv. deze wiskundelessen.
Nu studeer ik aan de Faculteit der Geneeskunde, Klinische technologie, 3e-jaars.
Corina
Voor de komende jaren zoeken wij nog “investeerders” die jonge kinderen een goed
toekomstperspectief willen bieden. Het project staat uitgebreid beschreven in het Jaarverslag
2015 en op de site: http://www.hulpvoorhelpers.nl/de-helper-en-het-roemeense-schoolproject

HET PROJECT SAMENGEVAT
Waar: Roemenië Schoolproject, gestart in 1998. Sinds 2011 project van Hulp voor Helpers
Wat: jaarlijks 25 kinderen uit de armste gezinnen trainen voor het zware toelatingsexamen voor de
middelbare school. Ieder kind komt aan bod, géén selectie.
Resultaat: ruim 450 jongelui toegelaten (slechts 1 met herkansing). Met de allerhoogste scores.
Mogelijkheden: voor de komende 10 a 15 jaar nog volop de noodzaak.
Nodig: financiële bijdragen voor:
 Noodhulp aan de gezinnen waar de scholieren uit komen.
 Het gezin van Ligia en Paul.
o Onderhoud en reparaties gebouw en aanschaf lesmaterialen.

Giften op rekening: Stichting Hulp voor Helpers
IBAN: NL51INGB0005811730 Project 10.1. Schoolproject Roemenië
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DEBORAHS DROOM
Deborahs droom begon vele jaren geleden toen ze ontdekte dat ze geraakt en bewogen werd door
mensen die lijden.
Haar vader Paul is voor diverse internationale stichtingen, als pro-deo contactpersoon,
werkzaam voor diverse kindersponsorplan programma's. Vanaf de tijd dat Deborah nog een
baby was, ging zij vaak met haar vader en moeder
mee bij de bezoeken aan de sponsorgezinnen, om daar
Deborah was er al vroeg bij
het sponsorgeld af te geven bij deze zeer arme en
hulpverlening betrokken!
kinderrijke gezinnen.
Zo leerde zij de mensen ook persoonlijk kennen.
Naarmate zij ouder werd, drong ook de realiteit van
hun levensomstandigheden en problemen tot haar
door. Zij zag dat in veel situaties de
gezondheidsproblemen niet konden worden opgelost.
Meestal kwam dat door door gebrek aan geld,
waardoor men de medische kosten niet kon voldoen.
Corruptie speelt daarbij (nog steeds) een grote rol.
Ook zag zij veel leed als gevolg van geestelijke en
lichamelijke handicap; situaties die vragen om veel
geduld en begrip, maar ook om de juiste behandelingen.
Zij werd ook regelmatig geconfronteerd met het overlijden van jonge en oudere mensen, ten
gevolge van verschillenden oorzaken; veelal door gezondheidsproblemen, maar ook door
ongevallen. Armoede en geldgebrek speelde daarbij vaak een rol.
Zij heeft gezien hoe haar ouders steeds hun uiterste best deden om - soms met minimale
middelen - hulp te bieden. Geen moeite was hen te veel. Hun bereidheid en beschikbaarheid om
anderen te helpen, zijn voor Deborah een voorbeeld in haar leven. Al vanaf jonge leeftijd werd
zij hierdoor geraakt en kreeg zij te maken met vele moeilijke situaties.
Ze begon te dromen om op een dag zelf dokter te zijn, beschikbaar voor
zieken en gehandicapten. Om hen met grote toewijding te kunnen
helpen bij hun medische problemen en behoeften.
Haar ouders zijn ook betrokken bij andere vormen van hulpverlening,
zending en intensieve huiswerkbegeleiding. Die activiteiten vormden
ook een belangrijk deel van Deborahs vorming als kind en geven haar
zicht op en ervaring met de geestelijke en praktische aspecten.
Een goed hoofdstuk in haar leven en schoolontwikkeling was ook de
Training School (de visie van haar ouders, gestart in 1998 samen met
enkelen sponsors en sinds enkele jaren samen met Hulp voor Helpers),
waar ze de kans kreeg om te studeren en om te worden getraind met
andere christelijke kinderen. Ze kreeg een goede voorbereiding voor de
middelbare school, samen met de andere deelnemers van het project:
per jaar circa 25 kinderen uit voornamelijk (maar niet uitsluitend) christen gezinnen.
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Naast haar zeer goede resultaten op de middelbare school, heeft zij zich ook kunnen
onderscheiden op andere vlakken. Zij behaalde diverse certificaten en was ook 4 keer winnaar
van de Nationale Olympiade Duitse taal; voor Deborah een bijzonder hoogtepunt van haar
inspanning en toewijding in al die jaren. Dit alles legde een stevige basis voor wat zij hoopte te
kunnen bereiken en voor de volgende stap in haar leven.
Goede schoolresultaten waren ook de eerste voorwaarde om aan de faculteit Geneeskunde te
worden toegelaten, zowel in Roemenië als in het buitenland.
Met grote toewijding en inspanning
voor haar studie, maar ook voor haar
geloofsbeleving en wandel met God
voor meer wijsheid, is zij er dit jaar in
geslaagd haar eindexamen
(Baccalaureaat) te halen met de
uitzonderlijk hoge score van 9,75 uit
een maximum van 10!
Hoewel er meer opties waren
(Roemenië en Nederland) ging de
voorkeur van Deborah uit naar een
universiteit in Duitsland, mede omdat
zij vind dat zij niet voor niets 14 jaar
Duits geleerd heeft.
Haar toelatingsverzoek om te mogen
studeren aan de Heinrich Heine
Universiteit in Düsseldorf – Medische
Faculteit is gehonoreerd, omdat zij
ruim voldeed aan de hoge
toelatingseisen.
In een relatief korte tijd is haar droom om medicijnen te studeren uitgekomen. Zij is toegelaten
bij haar 1e poging! Hierover is zij zo blij en ze ervaart dit als een grote zegen.
Deborah wil zich volledig inzetten om zich uiteindelijk in de praktijk te kunnen inzetten voor
hen die dit zo nodig hebben en de medische zorg niet of niet voldoende kunnen ontvangen.
Het zag er naar uit dat niets in de weg zou staan om de studie te beginnen. Er was zelfs een
organisatie die de verblijfskosten zou vergoeden. Maar toen kwam - vlak voor de reis naar
Düsseldorf - het bericht dat deze organisatie de aanvraag afwees zonder opgaaf van redenen.

Na kort overleg is samen met de ouders van Deborah besloten om toch de studie aan de
Heinrich Heine Universiteit te starten. Dit om 2 redenen: 1) Er diende zich onverwachts een
sponsor aan voor een deel van de eerste kosten, 2) Er werd een kamer op de campus aangeboden
voor € 260 per maand (incl. kosten verwarming, e.d.).
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In geloof leggen wij (Paul, Ligia, Deborah en stichting Hulp voor Helpers) de vraag bij jullie
neer om mee te helpen door te investeren in de opleiding van een jonge zeer getalenteerde en
gemotiveerde jonge vrouw.

EEN TOEKOMSTIGE HELPER (ARTS IN OPLEIDING)
Waar: Duitsland Düsseldorf
Project: Studiebeurs Medicijnen studie, dit jaar gestart Een lange adem project. Investeren in een hoog
begaafde jonge vrouw, die 100% gemotiveerd is om een positief verschil uit te kunnen maken voor het
welzijn van de “minsten”.
Resultaat: het zal nog vele jaren duren voordat het resultaat zichtbaar zal zijn. Maar haar vader Paul is haar
grote voorbeeld.
Paul heeft ruim 15 jaar moeten wachten voordat hij zijn droom (het schoolproject Roemenië) uitkwam.
Nodig: financiële bijdragen voor haar levensonderhoud. Per maand: circa € 800
Enkele bijdragen zijn er. Nog niet genoeg voor haar dagelijkse levensonderhoud. Kosten worden nu voldaan
door enkele, korte termijn, garantstellingen door huidige sponsors.

Giften op rekening: Stichting Hulp voor Helpers
IBAN: NL51INGB0005811730 Project 10.2 Studiebeurs fonds
Wij zoeken dus sponsors voor Deborah!!!
Elke bijdrage is welkom; incidenteel of structureel. Wij beseffen wel dat deze
studie wat jaren zal duren. Maar wij mogen een goede opbrengst van de
investering verwachten
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DE ERFENIS VAN CEAUŞESCU
De (pleeg)kinderen uit de communistische periode zijn nu zelf ouders geworden, maar dat wil
zeker niet zeggen dat ze daarvoor toegerust zijn. Dikwijls zijn ze zelf eigenlijk nog
hulpbehoevend en getraumatiseerd, en niet in staat hun verantwoordelijke rol op zich te nemen.
Mirella leidt haar eigen privé” praktijk, waar ze als
psychologe veel kansarme kinderen begeleidt. Dagelijks
heeft ze te maken met kinderen die o.a. lijden aan
autisme, lichamelijke of geestelijke gebreken,
geboorteafwijkingen, chronische ziekten, leer- en
gedragsproblemen, en ga zo maar door.
Roemeense wetgeving vereist dat bepaalde protocollen
gevolgd worden. Dat betekent nog meer financiële
investeringen. In principe bekostigt de hulpverlening
zichzelf en is daarmee budgettair neutraal, maar als de
cliënten dat niet kunnen betalen ...
Beide projecten kunnen niet zonder hulp van sponsors, waarbij Stichting hulp voor helpers een
bemiddelende rol speelt (www.hulpvoorhelpers.nl)

WIE: MIRELA (PSYCHOLOGE)
Waar: Roemenië Project: Erfenis van Ceauşescu. Gestart in
2016.
Wat: de doelgroep bestaat uit de kinderen van moeders die
opgegroeid zijn in de beruchte Roemeense kindertehuizen. Aan
hen wordt een therapie op maat aangeboden om de erge
psychische aandoeningen enigszins hanteerbaar te maken. De
methode is veelal in combinatie met de reguliere
leerstof/huiswerk.
Resultaat: Hier is erg veel geduld nodig. Het kan nog wel even duren voordat echt de resultaten, meetbaar,
bekend zijn. Vol hoop en met veel toewijding is Mirela dagelijks bezig met trajecten waar nagenoeg geen
aandacht van de Roemeense overheid voor is.
Nu een klein aantal kinderen en een enkele volwassene.
Mogelijkheden: Mirela wil zich op nog een niveau accrediteren als psychotherapeute.
Nodig: financiële bijdragen voor:
 Therapie. Voor Marius en nog meer kinderen.
 De volgende accreditatie (nu psychologe/logopediste, dan ook psychtherapeute.

Giften op rekening: Stichting Hulp voor Helpers
IBAN: NL51INGB0005811730 Project 30.1.2. Therapie en accreditatie als
psychotherapeute.
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DE OPROEP VAN DE OVERGROOTMOEDER VAN MARIUS
Wij hebben via de psychologe Mirela van het project - De “minsten” en een erfenis van het
Ceauşescu tijdperk een verzoek om hulp van de overgrootmoeder van Marius ontvangen.
Voor de achtergrond en details zie: http://www.hulpvoorhelpers.nl/de-minsten-een-erfenis)
Zij is een christenvrouw en zorgt onvoorwaardelijk en met veel toewijding voor Marius. Zij
beseft wel dat de situatie van Marius voor haarzelf - zonder hulp - te zwaar wordt. Vooral het
feit dat hij achterblijft in zijn ontwikkeling baart haar zorgen voor zijn toekomst. Ook zijn haar
leeftijd en het gebrek aan financiële middelen extra zorgen over hoelang en hoe zij Marius
verder kan opvoeden.
Mirela probeert zo goed en zo kwaad hen te helpen, maar beschikt daartoe niet echt over
voldoende middelen.
Als stichting zien we Marius als een symbool voor meer van dit soort kinderen. Wat zou het nu
mooi zijn, als velen reageren met bijdragen om de therapie voor Marius (EN nog meer kinderen)
structureel mogelijk te maken via de praktijk van Mirela. En als er support komt voor de
overgrootmoeder, zodat zij op haar leeftijd minder zorgen heeft en wat meer kan genieten van
Marius en hoe hij zich verder ontwikkelt.

WAAR GAAT HET OVER ? WIE IS

MARIUS?

Dit is Marius. Nu ruim 2 ½ jaar. Nog zo jong en toch al vele nare
levenservaringen achter de rug. Zijn gezondheid was vanaf de
geboorte niet goed; naar de mening van de artsen een te klein kind,
met ondergewicht en een erg kwetsbare gezondheid.
Marius was inderdaad een overgevoelige baby en moest daarom na
zijn geboorte langere tijd in het ziekenhuis blijven. Dit kwam zijn
moeder niet goed uit. Zij wilde niet al de tijd bij hem in het
ziekenhuis blijven en haar leven door hem in de war laten brengen.
Zij had andere plannen … zonder Marius. Zijn moeder wilde hem
feitelijk al vanaf zijn geboorte niet en heeft hem uiteindelijk in het
ziekenhuis achtergelaten.
De tijd verstreek en Marius was “allemans” en “niemands” kind in het kinderziekenhuis van
Oradea. De autoriteiten gingen zich uiteindelijk met hem bemoeien en kwamen in actie om hem
naar een weeshuis te sturen of eventueel ter adoptie af te geven. Dit indien niemand van de
familie, van zijn moeder of vader, hem mee naar huis wilde nemen. De oma van Marius’ moeder
was hier op tegen en heeft haar uiterste best gedaan om Marius bij haar in huis te krijgen.
En vanaf de leeftijd van 8 maanden tot nu, voedt zij dus Marius op; niet gemakkelijk en soms
erg moeizaam mede als gevolg van zijn psychofysische ontwikkeling en omdat hij werd
achtergelaten op een zo'n jonge leeftijd.
Marius is een levendig kind, maar pas nu, op de leeftijd van ruim 2 jaar, begonnen met lopen.
De manier van lopen is nog onzeker, hij valt vaak, beweegt als een kind van 14/15 maanden.
Hij is veel kleiner dan kinderen van zijn leeftijd. Zijn overgrootmoeder draagt hem vaak, wat
soms niet zo gemakkelijk gaat omdat zij vaak zelf erg moe is.
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Een echte handicap echter is het feit dat hij nog niet praten kan. Hij uit zich door middel van
geïsoleerde lettergrepen, zoals “ba-ba” en “da-da”, als een kind van 5-6 maanden. Op zijn leeftijd
zou hij zelfs al enkele woorden en korte zinnen moeten kunnen spreken. Daarom heeft Marius
speciale begeleiding nodig. Waaronder een cognitieve stimulatie therapie om te kunnen spreken
(logopedie), te verkennen en zich te ontwikkelen, zowel harmonieus en fysiek en mentaal.
Alle hulp zou goed zijn voor Marius! Voor nu, maar vooral voor zijn toekomst.

Giften op rekening: Stichting Hulp voor Helpers
IBAN: NL51INGB0005811730 Project 30.1.2. Therapie Marius

ONDERSTEUNEN GEZINNEN /ALLEENSTAANDEN

DE MOEDER ERNSTIG ZIEK

Het is een van de meest bijzondere families die we kennen (9 leden). Het is een zeer arme
familie, maar wel met een groot geloof. De vader werkt van tijd tot tijd in een houtbedrijf, maar
hij krijgt weinig geld voor zijn harde werk. Het is bijna niets.
Ze hebben de laatste tijd veel te maken met gezondheidsproblemen. De moeder onderging enige
tijd geleden een kankeroperatie, maar ze moet nog steeds regelmatig naar het ziekenhuis in
verband met de pijn die zij heeft. Zij kan geen zwaar werk meer doen en doet haar best om voor
het gezin te zorgen. Zij moet, op de ouderwetse manier, wassen met de hand, omdat elektriciteit
te duur geworden is voor hen. Wij proberen waar mogelijk dit gezin te blijven steunen en
hebben daarbij dringend de hulp van sponsors nodig.
N.B. Abusievelijk is in het Jaarverslag 2015 vermeld dat de moeder overleden is. Dit
is NIET het geval. Zij heeft kanker, is onder behandeling en leeft nog. Maar de
medische kosten zijn hoog en de vooruitzichten zijn niet al te best.
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DE VADER OVERLEDEN
Er is een zeer nauwe relatie met dit gezin, vooral
sinds de vader is overleden. Toen brak een extra
moeilijke tijd aan voor de moeder en de kinderen.
De gezondheidssituatie van de moeder, de dochter
Vicky-Emanuela, maar ook van de jongste jongen legt
een zware claim op de financiën van het gezin. De
steun van de sponsors is erg belangrijk, maar door de
medische situatie helaas niet genoeg. Beniamin, de
oudste jongen, heeft een tijdelijke baan die helemaal
niet goed betaald.
De familie woont in een zigeunergebied en slechts een
paar medebewoners zijn ook christenen. Het christenzijn leidt soms tot spanningen in de wijk.
De moeilijkste situatie is die van Vicky. Zij heeft veel
aandacht nodig omdat zij zwakbegaafd is en het
Downsyndroom heeft.
Extra financiële steun is dringend nodig voor voedsel,
maar ook voor hout, voor verwarming en voor het
koken. Hout is de laatste tijd erg duur geworden en natuurlijk kan het familie zich niet
veroorloven om het te kopen.

EEN SLACHTOFFER VAN CEAUSESCU.
Wij zijn ook betrokken bij de traumatische gevolgen van de
Roemeense kindertehuizen.
Een gezin, bestaande uit moeder en dochter, is niet in staat
te overleven zonder hulp van derden. De moeder is mede
door haar levensloop na de kindertehuistijd niet in staat om
een baan te krijgen en de houden!
Om ook de toekomst van het kind (11 jaar) positief te
beïnvloeden en kansrijker te maken is er veel persoonlijke
aandacht voor dit gezin. Het kind wordt geholpen bij haar huiswerk. De moeder wordt door
sponsors geholpen door te voorzien in de kosten voor het dagelijkse levensonderhoud (huur,
water, licht, levensmiddelen).
In 2016 is de moeder gedurende enkele maanden opgenomen voor behandeling van haar
geestelijke situatie. Door middel van medicijnen kan zij redelijk functioneren.
De maandelijkse kosten voor haar reguliere levensonderhoud bedragen circa € 600. Daar komen
dan nog de stookkosten (hout) bij van circa € 800.
DIVERSE TROUWE SPONSORS ZETTEN ZICH IN VOOR STRUCTURELE HULP AAN
DEZE GEZINNEN. WIJ MOCHTEN VOOR DEZE DOELGROEP RUIM € 12.000
ONTVANGEN EN AFDRAGEN.
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KEEP THEM WARM
Als vervolg op het jaarverslag 2015 (een herhaalde oproep). Tot de eerste levensbehoeften van
mensen behoort (naast o.a. eten, slapen en een dak boven het hoofd) warmte (verwarming).
Uiteraard is de warmtebron ook nodig voor het koken.
Een steeds groter probleem wordt het feit dat men in Roemenië massaal
overgaat op het stoken van hout, met als gevolg dat de prijs per m3
schrikbarend stijgt.
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 verantwoordelijken voor het door onze stichting ondersteunde Schoolproject Braşov
Roemenië worden direct geconfronteerd met dit feit en zien iedere winter met zorg tegemoet.
Zij hebben bij ons de nood zeer nadrukkelijk bekend gemaakt en een dringende verzoek
ingediend om te zoeken naar mogelijkheden om 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.

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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NEDERLAND
PRESENTATIE VOOR DE SENIOREN VAN DE LEVEND EVANGELIE GEMEENTE
AALSMEER
Een persoonlijk getuigenis van Norman van Es,
over de onvoorwaardelijke Agapeliefde van Jezus,
de “minsten” en het verschil dat een ieder van ons
kan uitmaken; zijn persoonlijke en zakelijke
keuzes en wat de betekenis van Hulp voor Helpers
voor hem is.

SAMENWERKING IN NEDERLAND
Als bestuur zijn wij ook betrokken bij diverse activiteiten van andere hulpverlenende
organisaties. Voor dit soort contacten staan wij altijd open. Daar waar mogelijk werken wij
samen om kennis en ervaring te delen en elkaar tot hand en voet te zijn.
Er wordt overwogen om in 2017 als stichting aan te sluiten bij het Christelijk Platform OostEuropa (CPO).
Namens Hulp voor Helpers
betrokken bij stichting Hoop voor
vluchtelingen (in Alphen aan den
Rijn).
Op de foto tijdens de opening van
de SWA locatie van Stichting
Hoop voor vluchtelingen.
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2016 EN DE CIJFERS (INKOMSTEN EN UITGAVEN)
Nog te besteden 2015
Nog te besteden projecten
Reserve algemene giften
Banksaldo 31/12/2015

te besteden
€ 1.355,00
€ 909,76
€ 2.264,76

Saldo 31/12/2015

ontvangen

afdracht project

€ 15,00

€ 690,00
€ 250,00
€ 500,00

€ 12.330,00
€ 12.315,00
€ 100,00
€ 525,00
€ 1.500,00
€ 0,00

€ 11.530,00
€ 12.690,00
€ 100,00
€ 855,00
€ 1.305,00
€ 500,00

€ 809,76

€ 350,00
€ 663,00

€ 350,00
€ 500,00

€ 2.264,76

€ 27.783,00

€ 27.830,00

Beginsaldo bank/reserve
(Bij) scholingsprojecten
Ondersteunen gezinnen/alleenstaanden
Kinder Sponsor Plan
Geestelijke gezondheid
Ad-hoc situaties (noodfonds)
Andere organisatie/vriendenkring
Vluchtelingenhulp
Support zelfstandig gaan voorzien in eigen levensonderhoud
Algemene giften
Bankkosten
Notaris. Nieuwe statuten

Eindsaldo bank/reserve
Reserveringen t.b.v. de projecten
Reserve algemene giften

Kosten Saldo 31/12/2016
€ 2.264,76
€ 800,00
-€ 375,00
€ 0,00
-€ 330,00
€ 195,00
-€ 500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 163,00
€ 132,95
-€ 132,95
€ 363,00
-€ 363,00
€ 495,95
€ 1.721,81
€ 1.721,81
€ 1.395,00
€ 326,81

ANBI EN DE ”STRIJKSTOK” (ONZE STANDAARD TEKST)
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. 1Om 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.
 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 2016 IS 99% VAN DE GIFTEN DIRECT BESTEED AAN DE PROJECTEN!!
1

Bron:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/g
oede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/
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DE PLANNEN EN ACCENTEN 2017











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
Toetreden tot het Christelijk Platform Oost-Europa
Actief uitbreiden van het netwerk. Meer specifiek:
 Vrijwilligers (o.a. voor bestuur) en helpers.
 Op het financiële vlak: sponsors.
 Onderhouden Internetsite (de content)
 Actievoerders voor projecten, fundraising, die mee willen werken om een verschil uit te
maken voor de zwakkeren in de samenleving
Een Jaarverslag 2016 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
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DE STICHTING2
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
 Ingrid Roose de Joode (secretaris)
 Norman van Es (voorzitter en penningmeester)
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
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Voor de statuten zie:
http://www.hulpvoorhelpers.nl/wp-content/uploads/2013/10/Akte-van-statutenwijziging-26-okt-2016.pdf
Stichting Hulp voor Helpers Jaarverslag 2016
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