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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 deze kinderen centraal.  

 

Alle ontvangen giften zullen 1-op-1 worden besteed 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 

 

Algemeen 
Met trots kunnen we melden dat per 1 juni 2008 de belastingdienst de stichting Help2help 

de status van “ANBI” heeft toegekend. Concreet betekent dit dat gedane giften aan onze 

stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. 

 

Publiciteit 
Het tweede jaar van de stichting heeft veel publiciteit en naamsbekendheid gebracht. 

Vooral de deelname aan de Adventsmarkt in 2007 heeft een bijzondere spin-off 
gegenereerd. Zo zijn we dit jaar tot een van de twee doelen van de Boerenboeldag in 

Brouwershaven gekozen en zijn we tot goed doel van het kerkelijk jaar 2008/2009 

verkozen door de activiteitencommissie van de Christelijk Gereformeerde Kerk in 

BurghHaamstede. 

 

Op bezoek in India 
In oktober 2008 zijn Willeke en Erik van Nieuwenhuijze op bezoek gegaan in Calcutta. Zij 

bezochten de projecten en zijn helemaal bijgepraat omtrent het wel en wee van de  

kinderen.  

 

   
 

Projecten 

Een fantastisch jaar voor Reena en Ashit! Door de komst van een nieuw schoolgebouw 

voor een nieuwe (derde) Prayrona school komt een droom in vervulling! Gulle sponsors 

uit Engeland financieren het gebouw. De inrichting en de schoolspullen nemen wij voor 

onze rekening. Medio november is de akte gepasseerd bij de notaris en begin januari 2009 

gaat de school van start. De voordelen van een eigen gebouw zijn erg groot. De Prayrona 
1 en 2 scholen zitten in gehuurde gebouwtjes, die 's avonds voor andere activiteiten 

gebruikt worden. Dit betekent ondermeer dat er geen spullen kunnen blijven staan. Dit is 

een van de redenen waarom er geen bankjes of stoeltjes voor de kinderen zijn. Met een 

eigen schoolgebouw is dit wel mogelijk, maar een eigen pand biedt nog veel meer 

mogelijkheden. Zo zijn er grote plannen voor het prevocational programma. Hier worden 

oudere kinderen en jonge volwassenen, veelal jonge vrouwen, vaardigheden bijgebracht 

als borduren, naaien, schilderen, etc. Er komt een aparte ruimte waar bijvoorbeeld 

naaimachines kunnen staan. Ook komt er een kleine bibliotheek. Tijdens ons bezoek in 
oktober 2008 hebben we alvast een aantal engelstalige boeken gekocht als start voor de 

bibliotheek. Kortom: grote plannen met veel perspectief. 
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Inkomsten 
De inkomsten in 2008 zijn verkregen op diverse 

manieren : 

1. door giften van zowel particulieren als bedrijven 

2. door verkoop van zelfgemaakte kaarten, 

handdoeken, etc. 
3. door deelname aan de volgende markten, doel 

hiervan is zowel het geven van voorlichting als het 
genereren van fondsen 
a. de snuffelmarkt in de Zeelandhallen in Goes (29 

maart 2008) 
b. de voorjaarsmarkt in zorgcentrum Ter Weel in 

Yerseke (16 mei 2008) 
c. de voorjaarsmarkt in de Cornelia in Zierikzee (18 

juni 2008) 
d. de bazar op de Ring in Burgh Haamstede (12 juli 

2008) 
e. de adventsmarkt in de Nieuwe Kerk in Zierikzee 

(27 t/m 29 november 2008) 
 

Daarnaast zijn we in juli 2008 verkozen tot een van de 

twee doelen van de Boerenboeldag in Brouwershaven 

op 20 september 2008. Deze jaarlijkse Boerenboeldag 

wordt georganiseerd door basisschool de Schouw uit 

Brouwershaven. Als tegenprestatie heeft de stichting op 

de basisschool verteld over het dagelijks leven van de 
kinderen in India. De opbrengst was fenomenaal en op 

21 november 2008 werd ons een cheque van maar 

liefst € 4.500,00 overhandigd. Als dank hadden de 

kinderen in Calcutta een mooie tekening gemaakt die 

we die avond als cadeau hebben gegeven. De 

opbrengst zal voornamelijk gebruikt worden voor de 

inrichting van de nieuwe Prayrona school, wat gepland 

staat voor begin 2009. 
 

De uitverkiezing tot doel van het kerkelijk jaar 

2008/2009 van de Christelijk Gereformeerde Kerk in 

Burgh Haamstede betekent concreet dat een deel van 

de opbrengsten van activiteiten aan de Stichting 

Help2help zijn geschonken. De aftrap is gegeven tijdens 

de Bazar aan de Ring op 12 juli 2008. Op 31 december 

2008 kwam het vervolg door middel van een 
oliebollenactie. De opbrengst hiervan is in 2009 

verantwoord. Het kerkelijk jaar duurt tot en met de 

bazar in juli 2009. Gedurende het kerkelijke jaar is in 

de hal van de kerk een tentoonstelling van onze 

projecten te zien. 
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Financieel overzicht 
 

 

BEGINSALDO 1-1-2008  € 3.049,30 

 

Inkomsten  € 7.261,10 

- Giften donateurs € 1.515,00 
- Verkoop diverse zelfgemaakte artikelen € 473,00 

- Snuffelmarkt Goes € 79,55 

- Voorjaarsmarkt Cornelia € 64,00 

- Braderie Haamstede € 232,50 

- Boerenboeldag Brouwershaven € 4.500,00 

- Adventsmarkt Zierikzee  € 366,25 

- Rente deposito € 30,80 

 
Uitgaven  € 3.240,37 

- Boeken bibliotheek Prayrona 3 € 13,96 

- Bijdrage Empower the Children € 3.226,41 

 

EINDSALDO 31-12-2008  € 7.070,03 

 

Bestaande uit : 

Rabobank rekening courant 1232.53.829  € 16,79 
Rabobank bedrijfstelerekening 3490.868.315  € 6.905,82 

Kasgeld (Rps. 9.135)  € 147,42 
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Balans per 31 december 2008 
 

 31-12-2008 31-12-2007 

 ____________ ____________ 

 

Activa 
 

Liquide middelen € 7.070,03 € 3.049,30 

 
 

Passiva 
 

Stichtingsvermogen € 7.070,03 € 3.049,30 

 

 

 

Staat van Baten en Lasten 2008 
 

Baten 
 

Rentebaten € 30,80 € 3,83 

Overige baten € 7.230,30 € 3.455,47 

 

Som der baten € 7.261,10 € 3.459,30 

 

 

Lasten 
 

Projectbestedingen € 3.240,37 € 410,00 

 

Som der lasten € 3.240,37 €  410,00 

 

 

Resultaat € 4.020,73 € 3.049,30 
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Rabobank 1232 53 829 

Telefoon 078 673 4886 

info@help-2-help.nl 

www.help-2-help.nl 


