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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 Stichting Help2Help een succesvol jaar achter de rug heeft.
Zowel op het gebied van fondsenwerving als op het gebied van de projecten in India.

Publiciteit
De naamsbekendheid van de Stichting neemt steeds meer toe. Dit dankzij een aantal gerichte
media-acties, opgestart met behulp van de heer Van den Bosch. De media aandacht start dit
jaar bij Radio Schouwen Duiveland. Op 11 februari worden Willeke en Evelien (organisatie
Wintermaaltijd) uitgenodigd om toelichting te geven over de actie en over de projecten in India.
Dit wordt een aantal dagen later vervolgd met een groot artikel in de P.Z.C.. In augustus schenkt
de media grote aandacht aan Stichting Help2Help in verband met de deelname aan de braderie
tijdens de Feestweek in ’s-Gravendeel. Voor het eerst presenteerde Stichting Help2Help zich in
de Hoekse Waard, er volgde een groot artikel in het regionale blad ‘De Schakel’, gevolgd door
een groot artikel in het Algemeen Dagblad. Dit laatste artikel bracht ons in contact met twee
kunstenaars, Barbera van der Poel en Stefan van den Hout, die ons belangeloos kaarten ter
beschikking stellen voor de verkoop op markten. Tijdens de Adventsmarkt in december wordt de
Stichting weer in de gelegenheid gesteld om toelichting te geven op de projecten via een
interview bij Radio Schouwen Duiveland.

Met dank aan Henk van de Wouw wordt in juni 2009 de nieuwe folder uitgebracht en in juli
2009 zag de eerste nieuwsbrief “Help2Help Nieuw!” het levenslicht. Deze nieuwsbrief zal
worden uitgegeven ‘wanneer er nieuws’ is. Er is geen voorafgestelde verschijningsdatum.

Op bezoek in India
In februari en in december 2009 zijn Erik en Willeke van Nieuwenhuijze, Wilbert Huigens en Ilse
van ‘t Verlaat op bezoek gegaan in Calcutta. Tijdens beide reizen werden de projecten bezocht
en zijn ze helemaal bijgepraat omtrent het wel en wee van de kinderen. Tevens zijn er diverse
vergaderingen geweest om de voortgang en nieuwe plannen te bespreken.
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Projecten
Prayrona-1
Door diverse problemen met onder andere verhuurders en (ouders van) leerlingen heeft deze
school helaas een aantal maanden stilgelegen. Er is door Reena en Ashit naar een oplossing
gezocht en deze is gevonden in een ander gebouw, niet ver van de bestaande locatie. Aan het
eind van 2009 is er een nieuw seizoen gestart, waarbij alleen een (pre)vocational programma
wordt aangeboden. Circa 25 jonge vrouwen en 25 oudere meisjes volgen dit programma. De
toekomst zal uitwijzen of er behoefte zal zijn aan ‘normaal’ onderwijs. Concreet betalen we hier
een deel van de benodigdheden voor het (pre)vocational programma en zijn er naaimachines
geschonken.

Prayrona-2
Deze school in de Dakshindari sloppenwijk boekt goede resultaten. Het aantal leerlingen is
constant en er is weinig verloop onder de kinderen. Van de ongeveer 60 leerlingen, volgen 15
leerlingen ook het pre-vocational programma. Dit is helaas niet zo uitgebreid als in de andere
Prayrona scholen, omdat er geen materiaal (waaronder naaimachines) in de school kunnen
achterblijven. Concreet betalen we hier een deel van de benodigdheden voor het pre-vocational
programma. De grote wens is een ander of nieuw schoolgebouw. Dan kunnen de
schoolmaterialen en benodigdheden uitgebreid worden, kan er een betere lunch verzorgd
worden en krijgen de leerlingen les in hun eigen lokaal in een groep met leeftijdsgenoten. Deze
wens zou zo maar eens in 2010 in vervulling kunnen gaan. Stichting Bazaar Grijpskerke heeft
deze school gekozen voor de opbrengst van de Bazaar van 2010!
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Prayrona-3
Op 31 januari 2009 is het dan zover, de opening van de nieuwe Prayrona-3 school! Al in februari
neemt de Stichting een kijkje en Reena en Ashit mogen met recht trots zijn. Het is een mooi,
schoon, groot en vooral bruikbaar gebouw. Er wordt momenteel aan 59 kinderen lesgegeven,
hiervan bezoeken ongeveer 15 kinderen het pre-vocational programma. Daarnaast is er een
vocational programma voor maar liefst 40 jonge vrouwen. In zowel het prevocational als het
vocational programma leren ze patroontekenen, naaien, borduren, etc. Stichting Help2Help
heeft deze school ingericht (schoolborden, kasten, bankjes, verlichting, keukenbenodigdheden,
waterfilters, ventilatoren, naaimachines, etc.), daarnaast betalen we enkele salarissen van
leraren en een deel van de benodigdheden voor het pre-vocational programma. Tevens is er
voor transport gezorgd, waardoor het vervoer van leraren en/of leerlingen tussen de drie
Prayrona scholen vergemakkelijkt wordt.

Projecten ‘Shelley’
Een van de andere projecten, die onze hulp nodig heeft, is een school buiten Calcutta. Dit is een
nieuw project onder leiding van Shelley. Shelley is een jonge vrouw die diverse projecten op het
platteland van India heeft opgezet. De school is echter zo'n succes dat de ruimte, waarin nu
wordt lesgegeven, veel te klein is. Wij hebben het voor haar mogelijk gemaakt een ruimte te
huren met twee lokalen. De groep wordt nu gesplitst waardoor er weer nieuwe kinderen
toegelaten kunnen worden. In december is een bezoek gebracht aan deze locatie, die op een
aantal uren ‘treinen’ van Calcutta ligt. Er is in dit gebied nog veel te doen, er is veel armoede en
weinig aanbod van onderwijs voor groepen met speciale behoeftes. Shelley probeert, naast
‘normaal’ onderwijs, ook de cultuur in stand te houden door het geven van dans- en
muzieklessen, gebaseerd op de traditionele cultuur.
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Projecten ‘Champa’
Champa runt onder de vlag van de All India Women’s Conference in samenwerking met
Empower the Children een aantal scholen. Een van deze scholen is de Nibedita school. Heel
concreet miste twee scholen een kast voor de opslag van lesmaterialen, spelletjes, puzzels,
boeken, etc. De ruimte wordt gehuurd, dus de spulletjes zijn alleen veilig in een kast die op slot
kan. Wij hebben ervoor gezorgd dat de kasten er komen, zodat de kleuters zich naar hartenlust
spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Ook betalen we voor deze kleuterschool de lunch en kregen
de kinderen in 2009 nieuwe kleding. Daarnaast hebben we meegeholpen om de vloer te
renoveren, zodat de kinderen op een droge en schone vloer kunnen zitten.
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Inkomsten
De inkomsten in 2009 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
• Bazar op de Ring in Burgh-Haamstede
(18 juli 2009)
• Feestweek in ’s Gravendeel (19 augustus 2009)
• Boerendag in Klaaswaal (26 september 2009)
• Ouderendag in Klaaswaal (31 oktober 2009)
• Luikse Markt in Klaaswaal (28 november 2009)
• Adventsmarkt in de Nieuwe Kerk in Zierikzee
(11 en 12 december 2009)
4. Overige activiteiten
• De activiteiten door de Christelijk Gereformeerde
Kerk te Burgh-Haamstede zijn onverminderd
voorgezet, met name door de jeugd van de kerk.
Zoals in het jaarverslag van 2008 vermeld, zijn wij
tot doel van het kerkelijk jaar 2008/2009 gekozen.
Dit werd uiteindelijk afgesloten met de bazar op 18
juli, waarop we ons nog een maal mochten
presenteren. Als dank hebben de kinderen in
Calcutta een mooie, grote tekening gemaakt, die nu
in de crèche van de kerk hangt.
• Op vrijdag 13 februari organiseerde de PKN
gemeente
te
Scharendijke
de
jaarlijkse
Wintermaaltijd. De catechesanten van de
gemeente koken die avond een maaltijd voor de 50plussers van Scharendijke en omliggende dorpen.
De bijdrage van de bezoekers is vrij en gaat in zijn
geheel naar een goed doel. Dit jaar was Stichting
Help2Help verkozen tot het goede doel. Stichting
Help2Help gaf een presentatie over de projecten.
Een leuke bijkomstigheid was dat de jongere
kinderen van de kerk een groot schilderij op doek
gemaakt hadden voor de nieuwe Prayrona-3 school.
Deze is twee weken later tijdens een projectreis
overhandigd aan Ashit en direkt in de nieuwe school
opgehangen! Uiteindelijk resulteerde deze gezellige
avond in een opbrengst van maar liefst € 800,00.
• Op 18 april 2009 mochten we ons presenteren
tijdens het Lentetoernooi van tafeltennisvereniging
Kerkwerve. Er is een speciale handdoekenaktie
hiervoor in het leven geroepen, waarbij deelnemers
een handdoek konden bestellen met elke gewenste
opdruk en in de kleuren van hun eigen vereniging.
Meest populair waren de naam en bondsnummers,
zodat de tafeltennissers deze altijd bij de hand
hebben! Opbrengst was maar liefst € 99,00!
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Financieel overzicht
BEGINSALDO 1-1-2009

€

7.070,03

Inkomsten
- Giften donateurs
- Diverse akties, braderieen en markten
- Rente deposito

€

5.354,23

€
€
€

2.226,52
3.004,55
123,16

Uitgaven
- Inkoop produkten t.b.v. verkoop
- Bijdrage Empower the Children
- Bijdrage Projecten

€

7.245,40

€
€
€

20,14
2.050,16
5.175,10

EINDSALDO 31-12-2009

€

5.178,86

Bestaande uit :
Rabobank rekening courant 1232.53.829
Rabobank bedrijfstelerekening 3490.868.315
Kasgeld (Rps. 20.052)
Gelden onderweg

€
€
€
€

48,42
4.405,00
303,14
422,30
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Balans per 31 december 2009
31-12-2009
____________

31-12-2008
____________

Overige vorderingen
Liquide middelen

€
€

1.727,33
4.756,56

€
€

0,00
7.070,03

Totaal activa

€

6.483,89

€

7.070,03

Stichtingsvermogen
Overige schulden

€
€

6.465,75
18,14

€
€

7.070,03
0,00

Totaal passiva

€

6.483,89

€

7.070,03

Rentebaten
Overige baten (zie specificatie)

€
€

123,16
5.231,07

€
€

30,80
7.230,30

Som der baten

€

5.354,23

€

7.261,10

Projectbestedingen (zie specificatie)
Inkoop produkten t.b.v. verkoop

€
€

5.938,37
20,14

€
€

3.240,37
0,00

Som der lasten

€

5.958,51

€

3.240,37

Resultaat

€

- 604,28

€

4.020,73

Activa

Passiva

Staat van Baten en Lasten 2009
Baten

Lasten
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Toelichten op Staat van Baten en Lasten 2009
31-12-2009
____________

31-12-2008
____________

Overige baten
Giften donateurs
Markten, braderieën en thuisverkoop
Boerenboeldag Brouwershaven
Diverse acties Christelijk Gereformeerde
Kerk te Burgh-Haamstede
Aktie Tafeltennis Lentetoernooi Kerkwerve
Wintermaaltijd Scharendijke
Verkoop H2H artikelen

€
€
€

2.226,52
1.425,55
0,00

€
€
€

1.515,00
1.215,30
4.500,00

€
€
€
€

655,00
99,00
800,00
25,00

€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
25,00

Totaal

€

5.231,07

€

7.230,30

€
€
€
€
€
€
€
€
€

17,95
816,90
136,18
70,16
545,67
124,72
280,06
276,44
28,07

€
€
€
€
€
€
€
€
€

13,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€

989,33
62,67
147,22
225,38
62,67

€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Bijdrage Empower the Children
Huur schoollokaal Dankuni School
Oogonderzoeken

€
€
€

2.050,16
95,52
9,27

€
€
€

3.226,41
0,00
0,00

Totaal

€

5.938,37

€

3.240,37

Projectbestedingen
Bijdrage Projecten ‘Prayrona’
Schoolmaterialen Prayrona 1-2-3
Inrichting Prayrona-3
Naaimachines Prayrona-1
Naaimachine Prayrona-3
Transport Prayrona 1-2-3
Nachtbewaking Prayrona-3
Pre-vocational leraren Prayrona-3
Pre-vocational materialen Prayrona-1-2-3
Huur en schoonmaak Prayrona-1

Bijdrage Projecten ‘Champa’
Lunch Nibedita kleuterschool
Inrichting Nibedita kleuterschool
Renovatie vloer Nibedita kleuterschool
Kleding Nibedita kleuterschool
Inrichting BBD school

Bijdrage Projecten ‘overig’
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