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Doelstelling (conform de statuten) 
1. De stichting heeft als doel: 

• Het in Woord en Daad verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus (Mattheüs 25 vers 
34 tot en met 40 en Mattheüs 28 vers 16 tot en met 20).  

• Het in het algemeen belang mondiaal ondersteunen van kerkgenootschappen, personen en 
organisaties gericht op het ledigen van geestelijke en humanitaire nood en armoede van 
mensen in de breedste zin van het woord.  

• Het in het 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. 

• En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken 
van organen van de stichting. 

2. De stichting beoogt het algemeen nut. 
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

Beloningsbeleid 
• Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben 

gemaakt in de uitoefening van hun functie. 

• De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

Bestuur 
Voorzitter en penningmeester: Norman van Es Alphen aan den Rijn 
Secretaris: André Keessen Hoofddorp 
 
Aanspreekpunt voor informatie, communicatie, giften, fondswerving en overige (stichting) 
inhoudelijke zaken: Norman van Es, +31(0)653364808 
E-mail: norman@hulpvoorhelpers.nl 
 
Websitebeheer: Edvertised Media.  Hosting site: N. van Es Management & Advies/ Yourhosting  

Beleidsplan 
Wat is ons doel? 
Vanuit diverse praktijksituaties bleek dat er structurele problemen waren, die meer aandacht en een 
grotere betrokkenheid vroegen. Een aantal persoonlijke initiatieven waren de directe aanleiding voor 
de oprichters om in 2010 de stichting Hulp voor Helpers op te richten. 
 
Het doel van Stichting Hulp voor Helpers is het in de meest brede zin van het woord ondersteunen 
van werkers en organisaties (de Helpers) overal in de wereld. De ondersteuning gaat naar 
kleinschalige projecten waarbij een vrijwillige achterban persoonlijk betrokken is 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, bestrijden van armoede en bevorderen 
van gerechtigheid. Met als speerpunt: Investeren in kinderen. 

 

 

SAMENGEVAT: VAN KANSLOOS, NAAR EEN KANS, NAAR KANSVOL EN MOGELIJK KANSRIJK! 



 
In de loop der jaren is op basis van praktijkervaring een meer concreet beeld gevormd over het hoe 
en wat. Dat resulteerde via acties en projecten in een nadere concretisering van de visie, doelstelling 
en richting.  

 
Deze visie is uitgedragen tijden een internationale conferentie:  

 
De meeste van de projecten en activiteiten passen prima binnen deze visie.  Daarbij is wel een 
belangrijk deel van de aandacht, gezien de specifieke problematiek aldaar, gericht op Roemenië. In 
de loop van de tijd zien wij echter overeenkomsten met vergelijkbare ontwikkelingen en situaties 
elders. Zoals bijvoorbeeld: de jeugd en jeugdzorg in Nederland. En de ontwikkelingen wereldwijd, die 
wij nauwlettend volgen; bronnen: Kinderombudsman, UNICEF en diverse christelijke organisaties. 
  
Specifieke problematiek Roemenië 

De gevolgen van het communistisch regime en de invloed en de daden van Ceauçescu is ook nu 
nog, vele jaren later, goed zichtbaar. Als belangrijk voorbeeld: de kinderen uit de voormalige, 
beruchte, kindertehuizen zijn volwassen; voor een deel ook Roma, getraumatiseerd, een deel 
wordt gediscrimineerd (vooral door de overheid) en is niet echt kansrijk op de arbeidsmarkt.  
Twee achtergrondverhalen Klik op de foto, voor de link naar het filmpje):  
Bron: France 24 6-1-2020 Bron The Economist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zie ook: de website https://hulpvoorhelpers.nl/nieuws-van-de-helpers-2 

https://hulpvoorhelpers.nl/nieuws-van-de-helpers-2
https://youtu.be/JS77QOD0Mt8
https://youtu.be/PEzTFmiCeks


De doelstellingen en aandachtsgebieden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verdere uitwerking is terug te vinden in de diverse projecten en activiteiten.  
Zoals bijvoorbeeld de gebedsdag voor Kinderen, die o.a. wordt ondersteund door een specifieke 
website:  https://biddenvoorkinderen.nl 

 

https://biddenvoorkinderen.nl/
https://biddenvoorkinderen.nl/


De wijze van verwerving van inkomsten  
• De stichting heeft een kleine kring van trouwe sponsors voor de lopende projecten. 

• Voor nieuwe activiteiten en (ad-hoc), veelal noodsituaties wordt een oproep gedaan via een 
nieuwsbrief. 

• Ondernemers worden rechtstreeks benaderd met gerichte vragen. 

• Presentaties. 

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling  
De stichting heeft geen vermogen. 
 
De doelstelling is: 100% inkomsten/sponsoring wordt besteed aan de projecten/activiteiten. 
 
Nagenoeg al de giften zijn geoormerkt.  
De sponsor bepaalt de bestemming van de gift.  



De projecten: 
Navolgend, op hoofdlijnen, wat meer informatie daarover. 
Investeren door ondersteunen 
(bij)scholingsprojecten.  

• Schoolproject Roemenië Braşov (gestart in 1998 
en nog steeds een actief project).  
Gericht op toegang krijgen tot het middelbare 
onderwijs.  
Het project wordt uitgevoerd door een 
Roemeens echtpaar.  
Inmiddels ruim 600 jongeren op weg geholpen 
naar hun, betere plek in de maatschappij, door 
middel van een heel goed fundament onder hun 
scholing. 
Voor enkele getuigenissen, zie bijlage 
Getuigenissen Schoolproject  

  



• Project De Droom van Deborah (gestart in 2017 en is nog steeds een actief project). 
EEN TOEKOMSTIGE HELPER (ARTS IN OPLEIDING).  
Wie: Deborah oudste kind van het echtpaar dat verantwoordelijk is voor het schoolproject  
Waar: Roemenië Universiteit Targu Mures. 
Project: Studiebeurs Medicijnen studie. Een lange adem project. Investeren in eenhoog 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. 
Voor de details, zie de website: https://hulpvoorhelpers.nl/1140-2 

• Ons project de “minsten” en een erfenis van het Ceauşescu tijdperk (2015-2019).  
Specialistische hulp aan kinderen van moeders met een kindertehuis verleden. De hulp wordt 
geboden door een geaccrediteerde psychologe.  Een leerzaam project, met uitgangspunten voor 
de huidige en toekomstige projecten en activiteiten. 

 

 
  

https://hulpvoorhelpers.nl/1140-2


▪ De projecten gericht op armoede bestrijding en nastreven gerechtigheid. Ondersteunen 
diverse families. Huisvesting, medisch, schenkingen in geld en goederen. 
✓ Molukken (2016). Support kindertehuis 
✓ Project “Keep them warm” (2015 – heden) Bijdragen stookkosten. 

 

 
✓ Ondersteuning familie waarvan AL de jongens leiden aan spierdystrofie. (2010-heden). 
✓ Project Medisch noodfonds (2015-heden). 
✓ Enkele ad hoc support/doelen (2010-heden). 

 Reparaties, schadesituaties. 
 

 Schuldsanering. 
 Inzameling van en transport hulpgoederen Roemenië. 
 Financiering van het krijgen van werk in een nagenoeg kansloze situatie. 
 Steun aan en/of samenwerking met ander stichtingen/hulporganisaties. 

  



Hoe dragen projecten en activiteiten bij aan de doelstelling? 
Velen zijn inmiddels goed op weg geholpen.  
Een deel van de kinderen uit het schoolproject, zijn via middelbaar school, naar de universiteit en 
daarna aan goed banen gekomen. 
Zij ondersteunen de eigen ouders en de andere gezinsleden. Maar maken ook deel uit van een groep 
goed opgeleide, goed gemotiveerde burgers, die zich ook weer voor anderen willen inzetten. 

SAMENGEVAT: VAN KANSLOOS, NAAR EEN KANS, NAAR KANSVOL EN MOGELIJK KANSRIJK! 

 
 
 
 
  



Financiële resultaten 

  



Getuigenissen Schoolproject 
Navolgend een aantal getuigenissen, opgenomen 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.  

• Zie: (http://www.hulpvoorhelpers.nl/de-helper-en-het-roemeense-schoolproject) Resultaat: 
ruim 600 jongelui zijn met de hoogste cijfers geslaagd voor het toelatingsexamen middelbare 
school.  

Luci. 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 en 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 uiteindelijk bereikten we het adres. Na een introductie 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 aan 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 en 
vriendschappen en persoonlijke relaties aan te gaan. En dan in een geweldige sfeer, zo verschillend 
van wat je in de maatschappij tegenkomt, samen te leren en te werken aan de diverse vakken zoals 
wiskunde en Roemeens. Met veel hulp en steun, voor de glorie van God, met de mogelijkheid om van 
Paul uitleg te krijgen, zelfs 100 keer als dat nodig was. Altijd bereid 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, voor uw inzet voor alles wat je voor 
de glorie van God hebben 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.  
 
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.  
Daarop terugkijkend zie ik de 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. Hij 
hielp ons altijd met heel veel geduld.  
Ik ben God erg dankbaar voor het voorrecht dat kreeg ik om te genieten van de prachtige momenten, 
zoals deze wiskundelessen.  
Nu studeer ik aan de Faculteit der Geneeskunde, Klinische technologie, 3e-jaars.  


