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Zo blij wil je ieder kind wel zien!

Wat zijn jouw herinneringen?
Een fijne jeugd, of denk je daar liever niet aan terug?
Welke herinneringen zullen de kinderen en jongeren van deze tijd later hebben?
Wat feiten:
 UNICEF: “nog nooit eerder waren er wereldwijd zoveel kinderen in nood”
 Nederland: begin 2018 meer dan 400.0001 kinderen/jongeren bij Jeugdzorg bekend.
 Voor vele problemen van/met kinderen zijn er (nog) geen erkende oplossingen beschikbaar.
 Er is geen structurele aanpak voor het delen van kennis en ervaring over uit de hand

gelopen situaties waar vooral kinderen de dupe van zijn. Enkele voorbeelden:
Als je wilt weten hoe de Jeugdzorg situatie bij jou in de buurt/wijk is, zie:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83782NED/table?ts=1527952386728
PAS de selectie eens aan voor jouw woonplaats en wijk. En kijk een naar de feiten.
Geschrokken, of valt het wel mee?

1

Vanaf 18 jaar zijn jongeren niet meer in deze telling opgenomen. Dus feitelijk is het aantal veel hoger.
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Verantwoording
Als stichting handelen wij namens jullie, de sponsors, en zorgen wij voor een correcte besteding
en afhandeling van jullie giften. De overheid stelt als eis dat wij ook verantwoording afleggen
over het beleid, de activiteiten, de doelgroepen en de behaalde resultaten. Het is een goede
gewoonte om daar een jaarverslag voor te gebruiken
Het jaarverslag over 2017 is laat opgesteld omdat lang en diep nadenken nodig was. Nodig voor
de continuïteit en het bestaansrecht van de stichting.
DE STICHTING IS OOIT OPGESTELD VANUIT HET VERLANGEN, ZOALS WEERGEGEVEN IN DE
STATUTEN, DIENSTBAAR TE ZIJN VOOR ONZE NAASTEN EN HET NAVOLGEN VAN GODS WOORD.
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 ACTIVITEITEN EN PROJECTEN ZIJN GERICHT OP HET ALGEMEEN BELANG. DAARBIJ STAAT VOOR OGEN HET, WAAR MAAR
ENIGSZINS MOGELIJK, HET BESTRIJDEN VAN ARMOEDE EN BEVORDEREN VAN GERECHTIGHEID.

Door het besluit van de oprichter van de stichting om te stoppen ontstond de situatie dat de
stichting opgeheven zou moeten worden. Voor mij, als één van de sponsors van de stichting, was
dat geen optie en dus een reden om het stokje over te nemen. Zeker ook vanuit de gedachte, dat
je mensen die je steunt en die deze steun ook dringend nodig hebben, niet in de steek kunt
laten. En hun dus (soms) letterlijk en figuurlijk in de kou te laten staan.
Wat zijn wij dankbaar voor?
 Gods leiding en hulp bij het krijgen van de juiste inzichten en de energie en bereidheid om
door te gaan met wat anderen gestart zijn.
 De inzichten zijn verdiept en hebben geleid tot een scherpere visie (daarover later wat
meer). Op een aantal plaatsen mochten deze inzichten worden gedeeld.
 Ondanks een flinke tegenwind (daarover later wat meer) is het gelukt continuïteit van de
projecten te handhaven.
 Dat het optimisme is gebleven, ondanks …..
Wat zou beter kunnen (en daar gaat onze hoop naar uit)?
 Onze oproepen via de nieuwsbrieven leveren tot nu toe geen tastbare respons op.
 Een stagnatie en terugval in de sponsoring.
 Wij zijn er (nog) niet in geslaagd om het bestuur te versterken en uit te breiden.
 Wij zijn er nog niet in geslaagd om meer vrijwilligers aan te trekken.
Wij zijn er al aan gewend om bij tegenslagen
niet bij de pakken neer te gaan zitten. Er zijn
altijd weer lichtpuntjes en zegeningen die de
dag goedmaken.

Stichting Hulp voor Helpers Jaarverslag 2017

4

Vertrouwelijk
De omstandigheden
Wij zijn nu en aantal jaren verder. Een paar observaties:
 De positie van kinderen in de wereld is slechter geworden.
 In Nederland neemt het aantal kinderen dat in de verdrukking is en komt snel toe.
 Er is nauwelijks een gevoel van urgentie om aan deze kinderen (extra) aandacht te gaan
schenken. Soms niet bij onze directe contacten en soms ook niet bij andere hulporganisaties.
 Naast het feit dat een deel van de problematiek zich meer in het verborgene afspeelt is er
veel onwetendheid, maar ook vaak ontkenning.
Moed om te leven, moed om te hopen op een betere toekomst
Er verkeren veel jongeren en kinderen, in slechte omstandigheden. Zij hebben te maken met
dagelijkse tegenslagen. Sommigen zijn niet alleen hulpeloos maar hebben ook niet meer moed
en geen hoop meer. Deze genoemde omstandigheden zijn een extra impuls.
Een impuls om in actie te komen en om in actie te blijven, Om betrouwbaar te zijn en te blijven.
Immers: trouw en betrouwbaar zijn wordt ons dagelijks voorgehouden vanuit Gods Woord en
het voorbeeld van Jezus.
Vanuit kennis en ervaring weet ik dat wij wel degelijk invloed kunnen uitoefen, het geen
dweilen met een geopende kraan, of een druppel op een gloeiende plaat is. Mits wij maar bereid
zijn de moeilijke weg te gaan en de knop om te draaien. Een koers gericht op
INVESTEREN IN KINDEREN
Een droom, of een bittere noodzaak?
Over het onderwerp "Investeren in kinderen" heb ik oktober 2017, als bestuurslid van stichting
Hulp Voor Helpers, een workshop mogen geven tijdens een conferentie in Roemenië. En als
vervolg daarop een presentatie en oproep tijdens een bijeenkomst van CPOE.
Doel: te komen tot een landelijke werkgroep/expertisecentrum. Over Investeren in kinderen.
Enkele doelgroepen: weeskinderen, kinderen van vluchtelingen, Roma kinderen en. natuurlijk
kinderen van deze tijd.
In het voorliggende jaarverslag gaan wij verder in op achtergronden, de concrete visie en ons
idee over wat er mogelijk zou kunnen zijn. MAAR…………
Wij hebben u ook in 2018 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
Stichting Hulp voor Helpers Jaarverslag 2017
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Communicatie en fondswerving
EEN PIJNLIJKE SITUATIE
Helaas komt het voor dat sponsors zonder enig bericht hun bijdragen verlagen of stopzetten.
Uiteraard is dat hun goed recht. Daar kunnen en mogen wij niets van vinden
Wat zij zich mogelijk niet realiseren is het feit dat de gesponsorde iedere maand uitziet naar
de zo broodnodige hulp. Als die dan uitblijft, zonder vooraankondiging of bericht daarover,
dan komen de helpers ter plaatse ook in een moeilijke situatie/confrontatie met hen.
Zij worden geconfronteerd met vragen als: “heb je het geld al ontvangen, wanneer denk je dat het
komt, ik kan mijn rekeningen/medicijnen niet betalen, wat nu?? …” Vragen waarop zij en wij
geen antwoord kunnen geven.
Wij weten niet hoe wij hier mee moeten omgaan. Structureel zijn wij van uit de eigen
privé middelen gaan aanvullen om de pijn te verzachten en te zoeken naar oplossingen.

ALGEMEEN
 Vrijwilligers en wat hulp. Een moeizame zaak waarbij wij best wat hulp kunnen gebruiken.
Wij blijven vragen en zoeken!
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.

 Wij zijn lid geworden van CPOE (Christelijk Platform Oost-Europa. Daar is deelgenomen
aan werkgroepen en een internationale conferentie. In Roemenië is een workshop verzorgd
tijdens een internationale conferentie. Pleidooi voor “Ownership, based upon heart to heart
relations”.
 Opnieuw hebben wij ons mogen presenteren tijdens de zendingsmarkt van de Levend
Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug.
 De communicatie door middel van de metafoor “Druppel en een gloeiende plaat” is wat op de
achtergrond. De nieuwe leidraad is nu “Investeren in kinderen”. Zij zijn, gezien de
wereldwijde ontwikkelingen gezamenlijk de ‘gloeiende platen”. En nog groter probleem waar
wij niet echt een goed besef van hadden.
 Logo en visitekaartjes. Accent op hart tot hart relaties en de toewijding, geloof en hoop!

Stichting Hulp voor Helpers Jaarverslag 2017
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EEN BROEDER, VRIEND EN SPONSOR
Hans Peter

Hij is recent overleden.
Ik heb goede en bijzondere herinneringen aan hem.
Hans Peter: ontmoet bij een klant, gezamenlijke deelname aan de bedrijfsbidstond van Gemeente
Rotterdam, en toen wilde hij mee naar Roemenië. Hij ging in 2004 mee (in de WINTER) met en
volle koffer heen en met een klein plastic tasje terug. Hij had ook zijn winterjack weggegeven….
Een bijzonder mens, met oog en hart voor kinderen in moeilijke omstandigheden. Een optimist,
een bidder en een fijne broer.
Er groeide een vriendschap. Zijn
betrokkenheid in gebed en daad met
Paul, Deborah en de familie
Haghel was groot. Onze gezamenlijke
reis is tot een eind gekomen. Geen
onverwachte bezoekjes meer.
Ik mis hem.
Norman
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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:

Bestedingen per project en kosten
Totaal besteding giften

€26.841,99

(Bij) scholingsprojecten

€11.680,00

Ondersteunen gezinnen

€10.085,00

Project Investeren in kinderen

€1.699,20

Geestelijke gezondheid

€1.235,00

Keep warm

€1.150,00

Ad-hoc situaties (noodfonds)

€525,00

Algemene kosten

€442,79

Vluchtelingenhulp

€25,00

€0,00

€5.000,00 €10.000,00 €15.000,00 €20.000,00 €25.000,00 €30.000,00

De conferentie en het bezoek aan de projecten in Roemenië

Omschrijving
Ontvangen giften
Deelname conferentie
Gift Bijbelvereniging
Verblijf conferentie
Giften
fam. H
fam. C
fa. D
fam. V
Reiskosten conferentie/bezoek projecten
Algemene reserve

€

Stichting Hulp voor Helpers Jaarverslag 2017

2.150,00
€
€
€

65,00
25,00 i.v.m. de gratis bijbels
172,29 Hotel

€ 100,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 150,00 Ron 600
€ 836,91
€ 450,80
€ 2.150,00
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Koers en beleid
HET CONCEPT
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.

DE KOERS
Een kind.
Unicef: Kinderrechten
“Alle kinderen, waar ook ter wereld, hebben dezelfde
rechten. Deze kinderrechten zijn vastgelegd in het
Verdrag voor de Rechten van het Kind. In opdracht van
de Verenigde Naties ziet UNICEF erop toe dat
regeringen het Kinderrechtenverdrag respecteren en
nakomen. Dat doen we wereldwijd, dus ook in
Nederland”.
Degenen die de afgelopen jaren onze nieuwsbrieven
ontvingen zal het opgevallen zijn dat wij uitspraken en
publicaties van Unicef regelmatig citeren.
Het heeft ons aan het denken gezet en onze ogen
geopend voor wat er in Mattheus 18 geschreven staat.

Stichting Hulp voor Helpers Jaarverslag 2017
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Mattheus 18

Dus ongeacht je achtergrond en geloof het kind centraal.

INVESTEREN IN KINDEREN
De afgelopen jaren is gebleken dat de beste resultaten zijn bereikt door:
 Projecten te laten uitvoeren door helpers ter plaatse.
 Het eigenaarschap van de problematiek in handen van de deskundigen te geven en te laten.
 Te beseffen dat als je kinderen kunt bereiken, je ook ouders (als die er zijn) ook bereikt.
Vanuit die wetenschap
We blijven het vragen. 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!!
Voor wat hoofdlijnen van onze presentatie over dit onderwerp,
zie: Workshop “Ownership, based upon heart to heart relations”.”.

Stichting Hulp voor Helpers Jaarverslag 2017
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WORKSHOP “OWNERSHIP, BASED UPON HEART TO HEART
RELATIONS”.
Roemenië, 12 oktober 2017. Conferentie CPOE. Thema Eigenaarschap Oost en West
Voor de volledige presentatie, zie: https://www.hulpvoorhelpers.nl/wpcontent/uploads/2017/11/Ownership-based-upon-heart-to-heart-CPOE-HvHsite.pdf

DOELSTELLING
Onze doelstelling: een oproep voor het realiseren werkgroepen/kenniscentra over:
 Aanbeveling 1 Slachtoffers van de kindertehuizen (in Roemenië en in Nederland)
 Aanbeveling 2 Investeer in kinderen (in Nederland en daarbuiten)
Kenniscentra, onder gezamenlijk eigenaarschap van al de zendings-/hulporganisaties.
Over delen van kennis en ervaring. Navolgende enkele mogelijke doelen/onderwerpen:

Stichting Hulp voor Helpers Jaarverslag 2017
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OVER KINDEREN EN VERTROUWEN

En dat terwijl ……

 4 Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk
der hemelen.
 5 En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij.
 6 Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het
zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij
verzwolgen was in de diepte der zee

Stichting Hulp voor Helpers Jaarverslag 2017
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HANDICAPS EN BEPERKINGEN
Als je een fysieke handicap hebt, dan zijn er vele voorzieningen. Er wordt veel geïnvesteerd om
zelfredzaamheid te bevorderen en daardoor het geloop en respect in zichzelf te bevorderen.
Onafhankelijk van anderen.

Fysiek

Brailleschrift ontwikkelen, bushaltes verhogen, voorzieningen voor rolstoelers,
gehoorapparaten, robots2,

2

Met dank aan Numerama en Robots.nu
Stichting Hulp voor Helpers Jaarverslag 2017
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Geestelijk
Maar hoe is het gesteld met de geestelijke problematiek?

Een problematiek die geen land overslaat. De verschijningsvormen en uitwerkingen kunnen
verschillend zijn.

In Nederland de genoemde cijfers. In Roemenië (en Moldavië, Bulgarije, ..) de gevolgen van de
beruchte kindertehuizen. Honderdduizenden die nu zonder verzorging rondlopen en trachten te
(over)leven.
Overleven in een maatschappij
waar hun overlevingsstrategie niet meer (zo goed) werkt.

Wat weten wij als organisaties, wat weten ouders, verzorgers, familieleden van deze
problematiek? Hoe kunnen wij voor hen zorgen als wij niet weten wat deze groepen echt nodig
hebben. Goed onderzoek en het bundelen van kennis en expertise is dringend nodig.
Vandaar onze oproep en lobby

Stichting Hulp voor Helpers Jaarverslag 2017
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Projecten
INVESTEREN IN KINDEREN (NIEUW PROJECT)
De nieuwe, meer duidelijke koers van de stichting.

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 “nep nieuws” 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
Door Hulp voor Helpers is 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.
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?

Stichting Hulp voor Helpers Jaarverslag 2017
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Bekend bij Jeugdzorg? Hoe velen nog niet?
Vanuit de stichting gaat onze eerste
aandacht uit naar kinderen in nood of
met een slecht toekomstperspectief,
door het geven van directe hulp, 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. Maar wij zien in Nederland dat de
nood onder jongeren toeneemt. Ook voor die jongeren willen wij beschikbaar zijn. Met raad en
daad en door middel van voorlichting. En vooral voor ouders en familieleden. Samenwerking
met lokale organisaties (overheid, hulporganisaties, kerken, e.d.).is natuurlijk vanzelfsprekend.
Giften worden voor de volle 100% besteed aan projecten; geen strijkstok!!
3

Wil je helpen om, kleinschalig, hier effectieve hulp te geven?
Elke bijdrage is meer dan welkom.
Rekening: Stichting Hulp voor Helpers IBAN: NL51INGB0005811730
Code 30 Project Erfenis/therapie (cabinet, Marius, ..)
Code 10.1 Investeren in kinderen (schoolproject)
Code 10.2 Investeren in kinderen (algemeen)

3

Casa de copii: Roemeens voor kindertehuis.
Stichting Hulp voor Helpers Jaarverslag 2017
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DE ERFENIS (EN SLACHTOFFERS) VAN CEAUCESCU
SAMENVATTING
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, maar de
destructieve impact van de communistische overheersing door
het Ceauşescu-regime echoot na vele tientallen jaren nog
steeds door in vooral de maatschappelijke onderkant van het
land. En de corruptie viert nog altijd hoogtij.
Stichting "Hulp voor Helpers" uit Alphen a/d Rijn zet zich al vele jaren in om juist de
kansarmen, de "minsten", een kans te bieden, naar de opdracht in Mattheus 25 vers 40. Een
druppel op een gloeiende plaat? Ja, wellicht, maar voor de betrokkenen is het niets minder dan
een verschil tussen leven of overleven. Maar met inzet van meer “open harten” is heel veel
mogelijk!
Eén van de gesponsorde projecten: De erfenis van Ceauşescu".
Voor het hele verhaal, zie: www.hulpvoorhelpers.nl
De weeskinderen uit de beruchte Roemeense kindertehuizen, in de
communistische periode zijn nu vaak 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 (één van onze Helpers), een Roemeense psychologe/–
therapeute, is verantwoordelijk voor een praktijk, waar zij kansarme
kinderen begeleidt. Dagelijks heeft ze te maken met kinderen die o.a.
lijden aan autisme, geboorteafwijkingen, lichamelijke of geestelijke
gebreken, chronische ziekten, leer- en gedragsproblemen, en ga zo
maar door.
De 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, wat dan?
Onze projecten, zoals de praktijk van Mirela kunnen niet zonder hulp van sponsors.

Wil je wat meer weten over de
kindertehuizen?
Zie: https://youtu.be/HGxE6qhPssg

Wij hebben jullie hulp nodig!!!
Stichting Hulp voor Helpers Jaarverslag 2017
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Waarbij hebben wij jullie hulp nodig?
Marius. Zomaar één van de vele voorbeelden uit de praktijk. Marius is ruim
tweeënhalf jaar oud. Als baby door zijn moeder achtergelaten, maakte hij
hooguit geluidjes als een kind van 5-6 maanden. Ook kon hij niet goed lopen.
In feite een kansloos kind!
Wil er nog van een min of meer normale ontwikkeling sprake zijn, dan zal hij
naar een speciale kliniek moeten gaan. Zijn familie kan dat niet betalen, dus
ook hier is hulp nodig ...

WAT WETEN WIJ OP DIT MOMENT (2017) MEER?
In 2015, bij het voorbereiden van dit project, dachten wij genoeg te weten. Maar deze kinderen
zijn het topje van de ijsberg. De ouders worden geconfronteerd met de gevolgen van die
kindertehuizen. Nu komt de uiteindelijk schade aan het licht. De diverse psychische
afwijkingen, bovenop de trauma’s. In een wereld die snel verandert en waar geen aandacht voor
hen is, terwijl de Roemeense overheid ontkent dat er problemen zijn, of probeert de gevolgen
met een schijntje af te kopen!
Voor lichamelijk gehandicapten doen wij veel om hen in staat te stellen te functioneren. Maar
voor deze groep? Niet alleen een erfenis, maar ook
slachtoffers van het regime van Ceauşescu.
Er is een wachtlijst (jong EN oud). Wie wil hier een
helpende hand zijn bij het mogelijk maken van
therapie?
Er zijn nu 7 “wachtenden”.
Rekening: Stichting Hulp voor Helpers
IBAN: NL51INGB0005811730 Project Erfenis/therapie
Wil je helpen om, kleinschalig, hier effectieve hulp te geven? Elke
bijdrage is meer dan welkom.
Voor meer achtergrondinformatie:
https://hulpvoorhelpers.nl/de-minsten-een-erfenis/
https://hulpvoorhelpers.nl/nieuws-van-de-helpers-2/
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Wie: Mirela (Elena) (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 heeft in 2017 ook de accreditatie als psychotherapeute gerealiseerd.
Nodig: financiële bijdragen voor:
 Therapie. Het begon met Marius maar er zijn nog veel meer kinderen.
 De wachtlijst. Er zijn volop kinderen (en ook volwassenen) die dringend hulp nodig hebben.

Giften op rekening: Stichting Hulp voor Helpers
IBAN: NL51INGB0005811730 Project 30.1.2. Therapie en accreditatie als
psychotherapeute.
DE BIJDRAGEN VAN SPONSORS € 1.235. MEER DAN EEN DRUPPEL , MAAR ER
ZIJN NOG WACHTENDEN !
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HET MEDISCH NOODFONDS EN “KEEP THEM WARM”
De stookkosten in Roemenië rijzen de pan uit. Iedereen schakelt over op hout. De schaarste
neemt toe en er ontstaat een zwart circuit van handelaren die het niet zo nauw nemen. Het is
niet meer zo eenvoudig om te helpen door de bijzonder hoge vraagprijzen.
Oproepen voor specifieke medische noden zijn door enkele sponsors ruimhartig beantwoord.
Fantastisch! Daardoor konden wij in een aantal serieuze medische situaties bijspringen.
Hoe is de situatie ok al weer? Als vervolg op het jaarverslag 2015 en 2016 (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.
WIJ MOCHTEN VOOR DEZE DOELGROEPEN RUIM € 2.000 ONTVANGEN EN
AFDRAGEN.
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HET SCHOOLPROJECT
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.
Effect: Zelfredzaamheid gezinnen. Slechts zeer
incidenteel nog vragen voor hulp voor de gezinnen.
Resultaat: ruim 525 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:
 Hulp aan de gezinnen waar de scholieren uit komen.
 Het gezin van Ligia en Paul.
 Medische kosten Paul!!
 Onderhoud en reparaties gebouw en aanschaf lesmaterialen.
 Hulp (nog zeer incidenteel) aan de gezinnen waar de scholieren uit komen.
Giften op rekening: Stichting Hulp voor Helpers
IBAN: NL51INGB0005811730 Project 10.1. Schoolproject Roemenië
WIJ MOCHTEN VOOR DIT PROJECT € 8.620 ONTVANGEN EN AFDRAGEN.

EEN TOEKOMSTIGE HELPER (ARTS IN OPLEIDING)
Wie: Deborah oudste kind van het echtpaar Ligia en Paul.
Waar: Roemenië Universiteit Targu Mures.
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 € 400
Een enkele bijdrage is er. De belangrijkste sponsors zijn weggevallen. Door overlijden en om onbekende
reden. Dus er is niet genoeg voor haar dagelijkse levensonderhoud. Kosten worden nu voldaan door
enkele, korte termijn, garantstellingen door huidige sponsors.
WIJ MOCHTEN VOOR DE STUDIE VAN DEBORAH € 3.060 ONTVANGEN EN AFDRAGEN.

Giften op rekening: Stichting Hulp voor Helpers
IBAN: NL51INGB0005811730 Project 10.2 Studiebeurs fonds
Wij zoeken dus sponsors voor Deborah!!!
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ONDERSTEUNEN GEZINNEN/ALLEENSTAANDEN
DIVERSE TROUWE SPONSORS ZETTEN ZICH IN VOOR STRUCTURELE HULP AAN
ENKELE GEZINNEN. W IJ MOCHTEN VOOR DEZE DOELGROEP RUIM € 10.085
AFDRAGEN.
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Nederland
DE SENIOREN VAN DE LEVEND EVANGELIE GEMEENTE AALSMEER
Vanuit deze groep mochten wij opnieuw steun
ervaren in zowel gebed als een bijdragen voor de
reis naar Roemenië.

CONTACTEN INTERNATIONAAL EN NL
Als bestuur zijn wij grote voorstanders van
samenwerken met anderen en bundelen van kennis
en ervaring. 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.
Wij maken deel uit van diverse netwerken en onderhouden contacten met organisaties zoals:
 International Justice Mission.
 Stichting Hoop voor Vluchtelingen.
 World Without Orphans.
 Diaconaal Platform Alphen.
 Christelijk Ondernemers Netwerk (CON).
Dit jaar hebben wij ons aangesloten bij het
Christelijk Platform Oost-Europa (CPO).
Tijdens een conferentie van deze organisatie in
Roemenië zijn er diverse nieuwe contacten
ontstaan met organisaties in binnen- en
buitenland.
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2017 en de cijfers (inkomsten en uitgaven)

ANBI en de ”strijkstok” (onze standaard tekst)
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. 4Om 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 2017 IS DEZE NORM RUIMSCHOOTS GEHAALD!!

4

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 2018











Zoals beschreven in 2016:
“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”.
Uitmondend in: Een werkgroep/kenniscentrum gericht op

Activiteiten: netwerken, opstarten project/werkgroep, zoeken van samenwerking.
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:
 Medestanders visie op Investeren in kinderen
 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 2017 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, afhankelijk van de beschikbare
middelen opgestart.
Voor de actuele stand van zaken rondom mogelijke nieuwe projecten zie de Internetsite:
www.hulpvoorhelpers.nl
En ….
Uitwerken in woorden en daden wat in Mattheus 18 geschreven staat!
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De Stichting5
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.
Informatie stichting
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
Het bestuur bestaat uit
 Ingrid Roose de Joode (secretaris)
 Norman van Es (voorzitter en penningmeester)
Voor informatie, communicatie, giften, fondswerving en overige
(stichting) inhoudelijke zaken: Norman van Es
+31(0)653364808
bestuur@hulpvoorhelpers.nl

5

Voor de statuten zie:
http://www.hulpvoorhelpers.nl/wp-content/uploads/2013/10/Akte-van-statutenwijziging-26-okt-2016.pdf
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