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Doelstelling

Stichting Help2Help is opgericht op 20 december 2006 en 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
Ter realisering van onze doelstelling hebben wij ons aangesloten bij
de projecten van Empower the Children, een Amerikaanse
organisatie die opereert in de sloppenwijken van Calcutta, India.
Deze projecten worden geleid door Rosalie Giffoniello, die hiertoe
een groot aantal maanden in Calcutta woont. Bij deze projecten
staan onderwijs en voedsel van kinderen centraal.
Alle ontvangen giften zullen 1-op-1 worden besteedt aan onze
projecten ter plaatse. Alle vaste kosten waarmee we te maken
hebben, zoals kosten kamer van koophandel, bankkosten, drukwerk
folder, administratie, website, etc. worden door derden gesponsord
of door vrijwilligers uitgevoerd. Uiteraard zijn de kosten van een
projectreis naar India voor rekening van de reizigers zelf, er worden
geen tickets en/of verblijfkosten vergoed.
De stichting beoogt geen winst te maken.
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Verslag van de werkzaamheden
In het eerste jaar van de stichting heeft de nadruk vooral gelegen op
het inzamelen van fondsen. Er is in 2007 geen bezoek gebracht aan
India. In het najaar van 2007 hebben we een nieuwe folder
uitgegeven en is er nieuwe website gelanceerd.
Door Empower the Children is in 2007 een nieuwe school gestart, de
Prayrona-2 school. Deze school staat in de Dakshindari sloppenwijk
in Calcutta. Stichting Help2help heeft de kinderen van deze school
in 2007 voorzien van nieuwe kleding en schoeisel. De uitgaven
hiervoor betroffen € 410,00.

De inkomsten in 2007 zijn gegenereerd op diverse manieren :
1. door giften van zowel particulieren als bedrijven
2. door verkoop van zelfgemaakte kaarten, handdoeken, etc.
3. door deelname aan diverse markten, zoals de Adventsmarkt in
de Nieuwe Kerk en de Kerstmarkt in de Cornelia te Zierikzee,
doel hiervan is zowel voorlichting als het genereren van
fondsen
4. door verkoop van een kalender met eigen foto’s uit Calcutta
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Financieel overzicht
Inkomsten
- Giften donateurs
- Verkoop diverse zelfgemaakte artikelen
- Calcutta-dag 2006
- Calcutta-dag 2007
- Goededoelenmarkt Zierikzee 2007
- Kerstmarkt Cornelia 2007
- Verkoop kalenders
- Rente deposito
Uitgaven
- Kleding en schoeisel Prayrona 2

€ 3.459,30
€ 2.023,72
€
422,00
€
125,00
€
232,55
€
215,00
€
110,00
€
327,20
€
3,83
€
€

410,00

410,00

EINDSALDO 31-12-2007

€ 3.049,30

Bestaande uit :
Rabobank rekening courant 1232.53.829
Rabobank bedrijfstelerekening 3490.868.315

€
79,30
€ 2.970,00
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Balans per 31 december 2007
Activa
Liquide middelen

€ 3.049,30

Passiva
Stichtingsvermogen

€ 3.049,30

Staat van Baten en Lasten 2007
Baten
Rentebaten
Overige baten

€
3,83
€ 3.455,47

Som der baten

€ 3.459,30

Lasten
Projectbestedingen

€

410,00

Som der lasten

€

410,00

Resultaat

€ 3.049,30
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STICHTING HELP2HELP
Opgericht 21 december 2006
Inschrijvingsnummer KvK 24407565
Schenkeldijk 84
3295 EJ ‘s Gravendeel
Rabobank 1232.53.829
Telefoon 078 673 4886
Email : info@help-2-help.nl
Internet : www.help-2-help.nl
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