Jaarverslag
2018

Stichting Help Ons Helpen
Rekeningnummer:
Website:
Email:

NL98 INGB 0005 5544 16
www.stichtinghelponshelpen.nl
info@stichtinghelponshelpen.nl

Jaarverslag 2018

Pg. 02

Inhoud
Aan onze donateurs ................................................................................................. 3
Missie en doelstelling ............................................................................................... 4
Interne ontwikkelingen ............................................................................................. 7
Algemene gegevens ................................................................................................ 8

Jaarverslag 2018

Pg. 03

Is het niet, dat gij
voor de
hongerige uw
brood breekt en
arme
zwervelingen in
uw huis brengt,
ja, als gij een
naakte ziet, dat
gij hem bekleedt
en u niet onttrekt
aan uw eigen
vlees en bloed?

Aan onze donateurs
Als bestuur zijn wij heel blij u een inzicht te kunnen geven in de werk en
handelswijze van de Stichting Help ons Helpen.
Het bestuur is gehouden aan de Bijbelse norm vermeldt in Jesaja 58: 7-12, en
danken onze Heer voor het feit dat we sinds 1994 in Zijn Naam betrokken mogen
zijn de projecten in Roemenië, Israël, Malawi en Zuid-Azië. Wij danken elke
vrijwilliger die zich in welke vorm dan ook zich heeft ingezet, in de werken die onze
Heer en Heiland ons heeft gegeven. Of het nu was om briefjes uit te delen tijdens
de voedselacties, aanwezig te zijn en praktische hulp te geven of in te pakken of
sjouwen, door uw vrijwillige inzet, kunnen we weduwen, wezen en kansarmen
helpen.
In 2018 hebben wij ons eerste bezoek mogen brengen aan Nepal, dit bezoek is erg

Jes. 58:7

goed verlopen. Naast onze reguliere ondersteuning hebben wij over 2018 extra
geld naar Zuid-Azië toegestuurd voor noodhulp na een grote overstroming en
hebben wij extra ondersteuning geboden aan het aardappelen project.
Vanaf de zomer 2018 hebben wij het werk van Anneke van der Kouwe onder
straatkinderen en arme gezinnen in Boekarest mogen verwelkomen. Jaarlijks werd
het project al voorzien van voedsel, vanaf 2018 lopen ook alle financieën via Help
ons Helpen. Dit zorgt een éénmalige piek in de opbrengsten, welke impact heeft op
de “winst” over 2018. Komende jaren zal dit zich normaliseren in een één-op-één
verhouding tussen opbrengsten en uitgaven.
Wij vertrouwen erop de stichting zich, met dank aan alle donateurs en vrijwilligers,
de komen jaren kan blijven inzetten voor de fysieke en geestelijk noden van onze
medemens. Dit kan alleen als we ons gericht houden op onze Heer en Heiland.

Het Bestuur
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Dan zal uw licht
doorbreken als
de dageraad en
uw wond zich
spoedig sluiten;
uw heil zal voor u
uit gaan, de
heerlijkheid des
HEREN zal uw
achterhoede zijn.

Missie en doelstelling
De missie van Stichting Help ons Helpen is om weduwen en wezen te bereiken met
het evangelie volgens Jesaja 58 vers 7 tot en met vers 12.
Haar doelstelling is om praktische hulp te bieden, teneinde een leefbare situatie te
voor weduwen, wezen en kansarmen te creëren. Dit is sterk afhankelijk van de
behoefte en de plaatselijke mogelijkheden bij de projecten. Vanuit onze basis in de
christelijke geloofsovertuiging willen wij verlichting kunnen brengen in het dagelijkse
harde bestaan, van minder bedeelde of kansarmen.
De ambitie is het werk van de stichting te continueren en zo mogelijk uit te breiden,
mits er voldoende financiële middelen voor aangetrokken kunnen worden.

Jes. 58:8

Roemenië
Het werk van Stichting Help ons Helpen is gestart in Roemenië. De stichting
organiseert jaarlijks een voedselactie in Katwijk, waarvan de opbrengst wordt
verdeeld over Project Straatkinderen Boekarest, Project Straatkinderen Salonta en
Project Huize Salem (Salonta). De opbrengst van de voedselactie wordt in
Boekarest aangevuld met de opbrengst van het Project Land voor Voedsel.
Project Straatkinderen Boekarest. Vanaf 2018 steunt Stichting Help ons Helpen het
werk van Anneke van der Kouwe (voorheen via Stichting Kind Oost Europa) in
Boekarest. Er worden gezinnen ondersteund met financiën en voedselpakketten,
tevens wordt er les en voedsel gegeven aan straatkinderen.
Project Land voor Voedsel, waarbij
de allerarmsten meedelen in de
opbrengsten van de gewassen, en
er tevens arbeid verricht wordt op
het land, waarbij de werknemers
betaald worden in natura.

Project Huize Salem, in 2015 is de uitbreiding van Huize Salem, een bejaardenhuis,
opgeleverd zodat er nu 25 bewoners opgenomen en verzorgd kunnen worden.
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Project Straatkinderen Salonta. Stichting Help ons Helpen steunt kerkelijke

Als gij dan roept,
zal de HERE
antwoorden; als
gij om hulp roept,
zal Hij zeggen:
Hier ben Ik.
Wanneer gij uit
uw midden het
juk wegdoet, het
wijzen met de
vinger en het
spreken van
boosheid nalaat,

gemeente BARKA bij het opvangen van straatkinderen. Help ons Helpen steunt
financieel de lunches van de kinderen en de kosten voor een kok. Hiernaast is
speelgoed en een pooltafel naar Salonta toegestuurd.

Malawi
Vanaf december 2016 heeft stichting Help
ons Helpen maandelijks geld overgemaakt
voor een groep van ongeveer 30 weduwen
en ouderen. Deze ouderen krijgen dagelijks
een maaltijd en een stukje dagbesteding.

Jes. 58:9

Zuid-Azië
In Zuid-Azië heeft de stichting
meerdere projecten in
meerdere landen. Stichting
Help ons Helpen richt zich
onder meer op
armoedebestrijding en schoon
water in afgelegen gebieden.
Dit project omvat de financiële hulp aan een weeskinderen, weduwen en ouderen
weeskinderen, maar ook het uitdelen van kleding, medicijnen en dekens. In Nepal
heeft de stichting meerdere waterpompen geplaatst. Regelmatig vliegt er een team
naar de verschillende landen om de projecten te bekijken en te controleren.

Nederland
Via Stichting Nederlandse Gemeenschap voor Wereldevangelisatie steunt Help ons
Helpen evangelische zendingsactiviteiten en evangelisatiewerk in Nederland.
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wanneer gij de
hongerige
schenkt wat gij
zelf begeert en
de verdrukten
verzadigt, dan zal
in de duisternis
uw licht opgaan
en uw donkerheid
zal zijn als de
middag.
Jes. 58:10

Israël
Vanaf 2017 steunt de stichting Israël
kleinschalig met voedselpakken (mandjes)
voor arme gezinnen in een nederzetting in
Samaria. De mandjes bieden hoop en
praktische ondersteuning ten tijden van
verschillende Israëlische feesten (zoals
Pesach). De stichting werkt hierbij samen
met een orthodoxe jood.
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En de HERE zal
u voortdurend
leiden, u in dorre
streken
verzadigen en uw
gebeente
krachtig maken;
dan zult gij zijn
als een
besproeide hof
en als een bron,
waarvan het
water niet
teleurstelt.

Interne ontwikkelingen
Binnen de stichting zijn we steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de
projecten te ontwikkelen en te financieren, daarvoor worden nieuwe strategieën
uitgedacht en eventueel zelf ontwikkeld.
Als voorbeeld geldt de Gospel band Mission Grace. Deze band heeft al een aantal
Cd's uitgebracht. Mission Grace heeft vanaf het prille begin het verlangen gehad om
met haar muziek het evangelie van de Heere Jezus te brengen en tegelijkertijd met
de opbrengsten van optredens en cd's, weduwen en wezen te ondersteunen.
Het beleid van het bestuur is erop gericht de projecten te helpen naar volledige
zelfstandigheid zodat deze niet meer afhankelijk worden van financiële hulp.
De stichting heeft niet specifiek als doel om het buitenland te helpen, maar is gericht
op armoede in de brede zin. Daarom kan de hulp ook in onze eigen omgeving
geboden worden. Zo ziet de stichting steeds meer dat ook inwoners van de

Jes. 58:11

Bollenstreek onder de armoede grens dreigen te leven. De stichting geeft indien
nodig ook daar kortstondige hulp, bijvoorbeeld in de vorm van voedsel of goederen
uit de kringloopwinkel.
De bijdrage van Stichting Help ons Helpen Kringloopwinkel is van essentieel belang
voor het werk van Stichting Help ons Helpen. Aandacht voor aanvullende fondsen
en donateurs bieden belangrijke kansen voor de toekomst.
Voor 2019 is ten doel gesteld iedere maand een waterpomp te plaatsen in Nepal.
De overige projecten worden in 2019 gecontinueerd.
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Algemene gegevens
Het beheer van de stichting Help ons Helpen welke opgericht is in juli 1994 is in
handen van het dagelijks bestuur, uit veiligheidsoverwegingen zijn de namen niet
volledig weergegeven :


J.P.

N.

(Voorzitter)



P.

S.

(Secretaris / PR)



H.

W.

(1ste penningmeester)



P.

P.

(2de penningmeester)

De Stichting staat ingeschreven in het Kamer van Koophandel register onder
nummer: 41169249 en heeft de ANBI status ontvangen.
Verder heeft de stichting vele vrijwilligers, waarbij aangetekend dat zonder deze
vrijwilligers de stichting niet zou kunnen functioneren in deze vorm.
Het stichtingsbestuur is onbezoldigd.

Postadres:
Postbus 285
2220 AG Katwijk aan Zee
Kamer van Koophandel:
41169249
RSIN:
803799573
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JAARSTUKKEN
(Samenstellingsverklaring afgegeven)
Balans per 31-12-2018
ACTIEF
VLOTTENDE ACTIVA

31-dec-18

31-dec-17

Vorderingen en overlopende
activa

0

32.472

Liquide middelen

99.507

3.426

99.507

35.898

PASSIEF

31-dec-18

31-dec-17

Stichtingskapitaal

55.094

34.574

Overige reserves

30.000

Crediteuren / Overlopende
passiva

14.413

1.324

99.507

35.898

BATEN

31-dec-18

31-dec-17

GIFTEN

135.109

85.770

LASTEN

31-dec-18

31-dec-17

Projecten Nederland

3.496

3.582

Projecten binnen EU

85.325

31.031

Projecten buiten EU

24.818

23.056

113.639

57.669

718

16.613

114.357

74.300

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

31-dec-18

31-dec-17

RENTELASTEN

-232

-372

RESULTAAT

20.520

11.116

EIGEN VERMOGEN
KORTLOPENDE
SCHULDEN EN
OVERLOPENDE
PASSIVA

Staat van baten en lasten per 31-12-2018

PROJECTEN

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
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