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2016-2017

Voorwoord
In verband met de gewijzigde regelgeving betreffende ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) is onze stichting genoodzaakt een beleidsplan op te stellen, dat aan de
voorwaarden van de belastingdienst voldoet. Het doel van deze maatregel is het vertrouwen
van het publiek in filantropische sector te bevorderen.
Voor u ligt het beleidsplan voor de periode 2016-2017 van onze stichting.
In dit beleidsplan staat het beleid voor de komende twee jaren beschreven waarbij duidelijk
uiteengezet wordt:
-

Wat is ons doel
Hoe zijn we georganiseerd
Wat zijn onze projecten
Onze communicatie
Onze fondsenwerving
Hoe verder

Dit beleidsplan is geschreven voor de betrokkenen bij de Stichting Help2Help en in het
bijzonder bestaande en nieuwe donateurs.
’s-Gravendeel, januari 2016
Wilbert Huigens (voorzitter)
Willeke van Nieuwenhuijze (secretaris)
Ilse van ’t Verlaat (algemeen bestuurslid)
Jannie de Rijke
Erik van Nieuwenhuijze
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1. Inleiding
1.1 Ontstaan en focus
In 2005 maakt Willeke van Nieuwenhuyze kennis met Rosalie Giffionello, die kleinschalige
projecten opzet voor de armste kinderen in Kolkata, India. Willeke bezoekt de projecten en
wordt gegrepen door het enorme effect van deze kleinschalige en praktische projecten.
Terug in Nederland wil Willeke deze projecten blijvend ondersteunen. Op 20 december 2006
wordt Stichting Help2Help opgericht.
Inmiddels een aantal jaren verder is Stichting Help2Help gegroeid en heeft ze een aantal
eigen projecten opgezet. Dit (uiteraard) met behulp van een vaste groep medewerkers ter
plaatse.
In beginsel richtte Stichting Help2Help zich alleen op educatieve projecten. In 2012 is
Stichting Help India Helpen van Jannie de Rijke opgegaan in Stichting Help2Help.
Stichting Help India Helpen richtte zich met name op medische aspecten binnen projecten.
Deze activiteiten worden sindsdien binnen Stichting Help2Help gecontinueerd. In een aantal
projecten werkte beide stichtingen al samen. In die projecten richt Stichting Help2Help zich
nu op zowel onderwijs als gezondheid.
1.2 Doel
Stichting Help2Help heeft als statutaire doelstellingen:
 Het helpen van behoeftige kinderen over de hele wereld, met de nadruk op India,
teneinde hun kansen in de maatschappij te verbeteren
 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
1.3 Aanpak (werkwijze)
De aanpak van Stichting Help2Help is terug te voeren op een aantal basis principes:
Samenwerken met lokale projectmanagers
Voor het realiseren van onze doelstellingen werken we met lokale (Indiase) projectmanagers;
projectmanagers die gedurende het jaar aanwezig zijn, betrokken zijn bij het project en de
gemeenschap waarin het project wordt uitgevoerd.
In de begin jaren van ons bestaan hebben we aansluiting gezocht bij de projecten van
Empower the Children, een Amerikaanse goede doelen organisatie die opereert in de
sloppenwijken van Kolkata, India.
Inmiddels vallen vrijwel alle projecten rechtstreeks onder Stichting Help-2-Help.

Voor nieuwe projecten of activiteiten worden voorstellen ingediend, die voorzien moeten
zijn van een financiële onderbouwing. Over (project-)voorstellen wordt door het bestuur
besloten. Projectmanagers leggen aan de penningmeester gedocumenteerde financiële
verantwoording af.
Zie voor een korte kennismaking met onze projectmanagers ter plaatse hoofdstuk 3.
Kleinschalig en effectief
Projecten van Stichting Help2Help zijn kleinschalig en resultaatgericht.
Continuïteit
Stichting Help2Help vindt continuiteit in projecten belangrijk. Daarom bindt Stichting
Help2Help zich altijd meerjarig aan projecten. De kosten voor projecten en activiteiten zijn
altijd 3 jaar vooruit begroot en in kas.
Overhead minimaal, effect maximaal
De Stichting streeft naar een 100% benutting van donaties in onze projecten. Daartoe zoekt
ze naar maximale mogelijkheden voor sponsering van organisatiekosten. In 2015 werd 99,8%
aan projecten besteed.
Gemeenschap en individu
Onze onderwijs en gezondheid activiteiten zijn primair gericht op de gemeenschap.
Daarnaast financiert Stichting Help2Help specifieke medische hulp aan kinderen en jong
volwassenen.
Voor de aanpak van de communicatie en fondsenwerving zie hoofdstuk 4 en 5.

2. Organisatie
2.1 Het bestuur
Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het besturen, het beleid, het financieel beheer
(incl. fondsenwerving) en de interne- en externe communicatie. De stichting heeft een
bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden; een voorzitter, secretaris/penningsmeester en
een bestuurslid met algemene taken. Daarnaast wordt de stichting ondersteund door twee
vaste medewerkers en een aantal vrijwilligers. De bestuursleden, medewerkers en
vrijwilligers krijgen voor hun werkzaamheden geen beloning. Nieuwe bestuursleden worden
benoemd door het bestuur voor onbepaalde tijd.

Het bestuur bestaat uit:
Wilbert Huigens, voorzitter
Willeke van Nieuwenhuijze, secretaris/penningmeester
Ilse van ’t Verlaat, algemeen bestuurslid
De vaste medewerkers zijn:
Jannie de Rijke
Erik van Nieuwenhuijze

2.2 Gedragscode
Tegenstrijdige belangen tussen persoonlijke (financiële) belangen en het
bestuurslidmaatschap worden vermeden. Kosten die bestuursleden maken voor
vergaderingen e.d. worden niet door de stichting vergoed. Reis- en verblijfskosten voor het
bezoeken van projecten in India zijn geheel voor eigen rekening.
2.3 Vergadercyclus
Het bestuur en de vaste vrijwilligers vergaderen ongeveer 3x jaar. Tijdens de vergadering is
het beleidsplan het uitgangspunt waarmee de voortgang kan worden getoetst. Elk
bestuurslid kan onderwerpen aandragen voor de vergadering.
2.4 ANBI
Stichting Help2Help heeft de zgn ANBI status. Dit betekent dat de stichting door de
belastingdienst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI status geeft
donateurs de mogelijkheid giften geheel of gedeeltelijk fiscaal af te trekken.
2.5 CBF Keurmerk
Stichting Help2Help heeft er bewust voor gekozen geen CBF keurmerk aan te vragen. De
reden daarvoor is dat de periodieke aanvraag en toetsing een zeer kostbare aangelegenheid
is.
2.6 Jaarrekening
Het bestuur legt middels een jaarrekening verantwoording af voor het door haar gevoerde
beleid over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks voor 1 juli. Deze is openbaar
en te vinden op de website.
2.7 Lokale samenwerking
Stichting Help2Help werkt intensief samen met lokale projectmanagers. Eén keer per jaar
reist een delegatie van de stichting naar India om de persoonlijke relaties te onderhouden,
projecten te bezoeken, plannen en afspraken te maken en de financiële verantwoording door
te nemen.

3. Uitvoering
3.1 Inleiding
Ondanks dat India behoort tot de grootste en sterkst groeiende economieën in de wereld,
leeft een groot deel van de bevolking onder de armoedegrens. Stichting Help2Help richt zich
op het verbeteren van de gezondheid van kinderen en jongeren en het verzorgen van
scholing onder de armsten in Kolkata en omgeving. Stichting Help2Help gelooft dat onderwijs
en gezondheid de sleutel zijn waarmee in de komende generaties de vicieuze cirkel van de
armoede kan worden doorbroken.
3.2 Prayrona I, II, III
Prayrona zijn scholen in de Dakhindari, Ultadanga en Krishnapur sloppenwijken. Kinderen in
de sloppenwijken maken geen kans in het regulier onderwijs. Doordat ouders niet kunnen
lezen of schrijven, starten de kinderen met een achterstand en ook het kastenstelsel – wat
officieel is afgeschaft, maar in de praktijk nog wel degelijk bestaat - zorgt ervoor dat kinderen
uit de sloppenwijken geen gelijke mogelijkheden hebben. Het is voor ouders vaak
belangrijker dat kinderen bijdragen aan het gezinsinkomen door jong te gaan werken, dan
dat ze naar school gaan.
Prayrona betekent inspiratie. In de Prayrona scholen is gekozen voor een persoonlijke
aanpak. Ouders worden individueel benaderd en uitgelegd wat het nut van scholing is. Als
kinderen naar school komen, krijgen ze een voedzame maaltijd. Dit bevordert de
leerprestaties en neemt een zorg voor de ouders uit handen. Naast het reguliere onderwijs
(lezen, schrijven en rekenen) is er veel aandacht voor expressieve vakken, zoals zang, dans,
toneel, knutselen, waardoor de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen.
Het uiteindelijke doel van Prayrona is om kinderen door te laten stromen in het reguliere
onderwijs, waarmee ze een erkend diploma kunnen behalen. Als kinderen die stap maken,
kunnen ze op de Prayrona scholen terecht voor hulp bij het huiswerk. Ouders kunnen deze
rol tenslotte niet vervullen doordat ze niet kunnen lezen en schrijven.
In totaal komen dagelijks circa 360 leerlingen naar de 3 Prayrona scholen.
Op de Prayrona scholen is er voor de oudere jongeren de mogelijkheid om zogenaamd
prevocational onderwijs te volgen. In het prevocational programma leren met name de jonge
meiden de beginselen van het zelf kleding maken.
Ook de moeders van deze meiden zijn onlangs gestart in een vocational programma. Ook zij
leren zelf kleding maken. Hierbij komen alle stappen aan bod, van fabricage tot de
commerciele aspecten die bij het werken op bestelling komen kijken. Binnen het vocational
programma worden ook erkende diploma’s uitgereikt. Het vocational programma heeft
bovendien een belangrijke sociale functie. De vrouwen kunnen in een veilige omgeving met
elkaar over dagelijkse problemen praten.
Deze projecten staan onder leiding van onze projectmanagers: Reena en Ashit

Structurele bijdrage van Stichting Help2Help betreft de lerarensalarissen. Daarnaast zijn er
incidentele uitgaven. Voor een specificatie zie het jaaroverzicht.
Wat willen we in deze projecten in 2016-2017 bereiken?
Continuering huidige omvang en opzet
3.3 Kamargacchi
Zo’n 2 uur met de trein in noordelijke richting (60km) ligt het dorp Kamargacchi. Aan de
oevers van de rivier vinden we ongeveer 10 baksteenfabrieken. Deze fabrieken worden
bemenst met contractwerkers uit de armste delen van India, metname Bihar. Mannen en
vrouwen voeren het zware werk uit, maar ook kinderen vanaf ongeveer 5 jaar werken mee in
de fabriek. De mensen wonen op het fabrieksterrein, voorzieningen (scholen, dokter of
winkel) zijn er niet. Het branden van de ovens zorgt met regelmaat voor ongezonde situaties
en de gezondheidstoestand van de kinderen is, mede hierdoor, zorgwekkend.
Op deze locatie zijn we in 2011 een school en medicare programma gestart. Het
schoolgebouw wordt ter beschikking gesteld door de fabriek. Dagelijks komen zo’n 50
kinderen naar school. Ook op deze school krijgen kinderen, naast regulier onderwijs,
dagelijks een voedzame maaltijd.
Het medicare programma bestaat uit een tweewekelijks bezoek van de dokter. Alle kinderen
worden onderzocht en waar nodig krijgen ze medicatie. De kinderen krijgen met regelmaat
een ontwormingskuur. Dit project is gestart met een eenmalige gift, maar inmiddels vast
onderdeel binnen het project.
Omdat de wat oudere kinderen belast zijn met de zorg voor hun jongere broertjes en zusjes
en dit niet bevordelijk is voor de rust in de klas en concentratie van de kinderen wordt
gestart met een creche. Om de kinderen ook na schooltijd van de werkplaats te houden,
wordt onderzocht of een vocational programma kan worden opgezet.
Dit project staat onder leiding van onze projectmanager: Shelley Chatterjee
Structurele bijdrage van Stichting Help2Help
- Lerarensalarissen
- Lesmateriaal
- Salaris juf creche
- Dagelijkse maaltijd
- Doktersconsult en medicijnen
Voor incidentele bijdragen zie het jaaroverzicht.
Wat willen we in dit project bereiken?
Continuering medicare programma en groeien naar 75 leerlingen / 3 docenten

3.4 RCFC
Vergroeiingen komen met name in de arme deelstaten ten noorden van Kolkata veel voor.
Hoofdoorzaken hiervoor zijn deficienties in het voedsel en huwelijken binnen de familie. Het
zijn vaak vergroeiingen die veel impact hebben op de kwaliteit van leven, maar tegelijkertijd
met de juiste aanpak, relatief eenvoudig te verhelpen.
Het RCFC (Rehabilitation Centres for Children) is een ziekenhuis waar kinderen, vaak van
buiten de stad, met vergroeiingen worden geopereerd en waar ze kunnen revalideren. Een
periode van revalidatie kan enkele weken tot soms wel enkele maanden in beslag nemen.
Tijdens de revalidatie verblijven de kinderen, de allerkleinsten met hun moeder, oma of
tante, op het complex van het RCFC. Hier gaan de kinderen naar school, waar ze leren lezen,
schrijven en rekenen en doen ze (fysiotherapie)oefeningen. Ouders betalen een bijdrage voor
het verblijf naar draagkracht.
Dit project staat onder leiding van onze projectmanager: Kakali Samadder
Structurele bijdrage van Stichting Help2Help
- lerarensalarissen
- lesmateriaal
- ca 6 operaties p/j
Voor incidentele bijdragen zie het jaaroverzicht.
Wat willen we in dit project bereiken?
Continuering van de bijdrage aan onderwijs en uitbouwen van het aantal gefinancierde
operaties naar 10-12 p/j in 2016/2017.
3.5 Prabartak
Lichamelijk en verstandelijk gehandicapten worden in India vaak verstoten. Ze worden te
vondeling gelegd of vallen ten prooi aan de bedelaars- en prostitutieindustrie.
Prabartak is een opvangtehuis/woongroep voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte
jong volwassenen. Prabartak geeft de jong volwassenen een waardig bestaan, waarin ze naar
vermogen grotendeels zelfstandig wonen, onder begeleiding van het echtpaar Ganguly en
hun dochter.
Dit project staat onder leiding van onze projectmanager: mr en mrs Ganguly
Structurele bijdrage van Stichting Help2Help
- medicijngebruik van de bewoners
Voor incidentele bijdragen zie het jaaroverzicht.
Wat willen we in dit project bereiken?
Continuering van vergoeding van de medicijnkosten

4. Communicatie
4.1 Inleiding
De Stichting hecht er veel waarde aan om met bestaande middelen tegen geringen kosten
donateurs en andere belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier informatie
aan te bieden en iedereen te betrekken bij activiteiten, nieuwe plannen en behaalde
successen.
4.2 Website
De website www.help2help.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor bestaande en
nieuwe donateurs. Op de website wordt informatie gegeven over lopende projecten, de
voortgang daarin, de organisatie en de geplande activiteiten. De website wordt regelmatig
geactualiseerd en waar nodig aangepast.
4.3 Facebook
De Stichting Help2Help is actief op facebook. Momenteel heeft de stichting 173 volgers (31
december 2015). Facebook wordt gebruikt voor kleine actuele nieuwsberichten uit de
projecten en aankondigingen van activiteiten.
4.4 Nieuwsbrief
Als gevolg van de afnemende vraag naar een papier nieuwsbrief, wordt de focus van de
communicatie verlegd naar het internet.
4.5 Folder
De stichting beschikt over een folder welke beschikbaar bij activiteiten.
4.6 Naamsbekendheid door activiteiten
Stichting Help2Help voert gedurende het jaar activiteiten uit die zowel gericht zijn op
fondsenwerving als vergroten van de naamsbekendheid. Stichting Help2Help erkent de
kracht van het netwerk en probeert dan ook bewust keuzes te maken in het activiteiten die
bijdragen aan de naamsbekendheid in specifieke sectoren of regio’s.

5. Financien / fondsenwerving
5.1 Fondsenwerving
De activiteiten van Stichting Help2Help worden gefinancierd met inkomsten uit:
- giften/donaties, inclusief doelbinding
- de Help2Help postzegellijn
- voorlichtingsavonden
- verkoop Indiase artikelen op markten, braderieën, voorlichtingsactiviteiten
- Youbedo, Bookdifferent
Giften/donaties, inclusief doelbinding
De stichting ontvangt giften/donaties van particulieren en bedrijven. Daarnaast wordt de
Stichting met enige regelmaat benaderd om zich als goed doel te verbinden aan eenmalige
of soms zelfs jaaracties van scholen, kerken of verenigingen.
Help2Help postzegellijn
Help2Help heeft een aantal verschillende postzegels op de markt gebracht, waaronder een
kerstzegel en seizoenserie. Deze postzegels kunnen bij PostNL tegen nominale kosten worden
afgenomen, waarna ze met een kleine meerprijs aan particulieren en bedrijven worden
verkocht. Deze meerprijs komt volledig ten goede aan de projecten.
Voorlichtingsavonden
Voor verenigingen verzorgt Stichting Help2Help een Indiase avond, inclusief aankleding van
de ruimte, Indiase hapjes, een informatietafel, modeshow, presentatie over India en specifiek
over het werk in onze projecten. Voor deze voorlichtingsavonden rekenen we een vast
bedrag en zijn we aanwezig met ons winkeltje.
Verkoop Indiase artikelen op markten, braderieën, voorlichtingsactiviteiten
De Stichting Help2Help is circa 10 keer per jaar met haar winkeltje te vinden op markten en
braderieën. In het winkeltje verkopen we fairtrade geproduceerde Indiase artikelen. Waar
mogelijk kopen we de artikelen ter plekke zelf in tijdens onze bezoeken aan de projecten. De
Stichting probeert de markten en braderieën bewust te kiezen om daarmee naast een
maximale omzet ook een maximale naamsbekendheid te genereren. Veel organisaties
hanteren speciale tarieven (of zijn gratis) voor goede doelen.
Youbedo en Bookdifferent
Youbedo en Bookdifferent zijn respectievelijk een online boekwinkel en een reisbureau. Deze
twee organisaties doneren een gedeelte van de opbrengsten aan een goed doel naar keus.
Stichting Help2Help heeft zich bij deze twee organisaties aangemeld als goed doel.

5.2 De relatie met de donateur
De Stichting hecht grote waarde aan de relatie met de donateurs. Uiteraard proberen we
met behulp van de in 4 genoemde communicatiemiddelen zo goed mogelijk terug te
koppelen wat de donaties mogelijk hebben gemaakt.
In geval van specifieke acties, waarbij de opbrengst substantieel is, probeert de Stichting te
zoeken naar een aansprekende behoefte in de projecten.
5.3 Financieel beleid
De Stichting streeft naar continuïteit in projecten, door zich (moreel en) financieel 3 jaar
vooruit aan projecten te verbinden. Dit betekent dat er voldoende middelen in kas moeten
zijn om de projecten de komende 3 jaar te financieren. Dit is leidend in ons financiele beleid.
Uitbreiding van projecten die ook onder dit regime vallen, incidentele uitgaven of uitgaven
die jaarlijks in omvang kunnen verschillen, zoals het aantal operabele kinderen in het RCFC,
worden door het bestuur zorgvuldig gewogen. Met name de uitbreiding met een project
heeft directe impact op de omvang van de fondsenwerving.
5.4 Sponsoring
De stichting streeft naar 100% inzetbaarheid van donaties/inkomsten in projecten. Veel
kosten worden door bedrijven gesponsord. Voor bedrijven met een groot hart, die het werk
van de Stichting mogelijk maken is een vermelding op onze website vanzelfsprekend.
Bedrijven mogen ook desgewenst het logo van de stichting op hun website voeren.
Gesponsorde activiteiten, o.m.
- Hosting website
- Opmaak folder en voorlichtingsmateriaal, incl. drukwerk
- Fotoshoot voor website en folder
- Accountantsverklaring bij de jaarrekening
- Opstellen en aanpassen statuten
Niet gesponsorde activiteiten
- Bankkosten
- Kosten markten/marktgeld
- Notariskosten

6. Toekomst
6.1 Continuïteit
Een van de basis principes van Stichting Help2Help is continuïteit in projecten. Deze
meerjarige morele en financiële verbintenis geeft grotendeels invulling aan de vraag waar de
Stichting zich komende jaren mee bezig gaat houden.
6.2 Kwaliteitimpuls
Meerjarig verbinden aan projecten betekent niet dat er binnen de projecten niets wijzigt. De
Stichting zoekt continu samen met de lokale projectmanagers naar manieren om de
projecten kwalitatief naar een hoger plan te tillen. Dit kan op twee fronten:
- Verbeteren van de kwaliteit van onderwijs door wijzigingen in de lesmethode of
opleiden van de leerkrachten (specifiek voor de onderwijsprojecten);
- Opleiden van de projectmanagers, waardoor de kwaliteit van projectvoorstellen en
financiële verantwoording toeneemt en de afhandeling efficienter wordt (onderwijs
en gezondheidsprojecten).
6.3 Kleinschalig en effectief
De Stichting Help2Help zal zich blijven richten op kleinschalige projecten met groot effect. De
Stichting zal geen grootschalige projecten starten, waarvan het bestuur van mening is dat
deze niet op een redelijke manier vanuit Nederland te coördineren zijn. De fondsenwerving
zal hier dan ook op zijn afgestemd.

