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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,  
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 
Het jaar 2010 was voor  Stichting Help2Help een bijzonder jaar. Energie die wordt gestoken 
in het werven van fondsen, werpt zijn vruchten af en al onze projecten in India kunnen 
onverhinderd hun werk doen.  
 

Publiciteit 
In 2010 krijgt de Stichting veel aandacht van de media. Dit start in januari 2010, na de 
terugkomst van het bestuur uit India. Het met de kerst uitdelen van 76 Albert Heijn 
voetbalpuzzels, die met behulp van veel mensen bij elkaar gespaard zijn, haalt de kranten 
op zowel Schouwen-Duiveland als in de Hoekse Waard. In februari 2010 wordt de Stichting 
benaderd door het internetbedrijf Mijndomein. In ruil voor de plaatsing van een interview 
over onze werkzaamheden op het weblog van Mijndomein, biedt Mijndomein gratis hosting 
van onze website aan! Vervolgens wordt er in het voorjaar in de media veel aandacht 
besteedt aan het uitbrengen van onze eigen Help2Help postzegel. Zowel met kleine 
krantenberichten als met interviews op radio Zeeland en radio Schouwen-Duiveland wordt 
deze nieuwe aktie groots gelanceerd. In april 2010 verschijnt er een stukje in de regio Zuid 
nieuwsbrief van Dienst Landelijk Gebied (DLG): ‘Zicht op Zuid’, waarin onze voorzitter vertelt 
over zijn werkzaamheden voor de Stichting. Als laatste verschijnt er een groot artikel in de 
PZC over de Stichting met betrekking tot de kerstmarkt in Brouwershaven en het uitbrengen 
van onze eigen Help2Help decemberzegel. 
 
In augustus 2010 verschijnt onze tweede “Help2Help Nieuws!” met de laatste nieuwtjes op 
het gebied van onze projecten in India en ander nieuws omtrent de Stichting. 
 

Op bezoek in India 
In november 2010 zijn Erik en Willeke van 
Nieuwenhuijze, Wilbert Huigens en Ilse van ‘t 
Verlaat op bezoek in Calcutta. Tijdens dit bezoek 
worden de projecten bezocht en zijn ze helemaal 
bijgepraat omtrent het wel en wee van de kinderen. 
Ook is er gewerkt aan een informatiefolder voor de 
Prayrona-scholen. Deze is nodig om eventueel 
toegang te krijgen tot andere fondsen. Als laatste 
zijn er diverse vergaderingen geweest om de 
voortgang en nieuwe plannen te bespreken.  

 

Bezoek uit India 
Speciaal voor een aantal activiteiten is de Stichting in september 2010 vereerd met een 
bezoek van Rosalie Giffoniello, de oprichtster van Empower the Children. Samen met het 
bestuur bezocht zij de Bazar in Grijpskerke, de Indiase avond voor de Passage vrouwen in 
Bruinisse en basisschool de Schouw in Brouwershaven. Daarnaast gebruikte zij het bezoek 
om de vrijwilligers van de Stichting, Ria Huigens en Maatje Bosma in de bloemen te zetten. 
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Projecten 

 
PrayronaPrayronaPrayronaPrayrona----1111    
De Prayrona-1 school in nieuwe vorm (alleen (pre)vocational onderwijs) heeft inmiddels haar 
bestaansrecht bewezen. De oudere meiden en jonge vrouwen bezoeken allemaal trouw de 
opleiding en de eerste diploma’s zijn inmiddels uitgereikt. Er heeft zich zelfs de mogelijkheid 
voorgedaan om een aantal orders binnen te halen, maar deze verzoeken zijn vooralsnog 
beleefd afgewezen. De school wil zich voorlopig eerst concentreren op het geven van 
onderwijs. 
 
Concreet betaalde in 2010 de Stichting de salarissen van de (pre)vocational onderwijzers en 
een deel van de hiervoor benodigde materialen. 
    
PrayronaPrayronaPrayronaPrayrona----2222    
Deze succesvolle school in de Dakshindari sloppenwijk boekt ook in 2010 goede resultaten. 
Het aantal leerlingen blijft constant en er is weinig verloop. De directie van deze school heeft 
in 2010 op enkele tientallen meters afstand een extra locatie gevonden, waar de kleuters 
worden opgevangen. De Prayrona-2 school is erg klein en door de buitenschoolse opvang 
van de kleuters is het een stuk rustiger les geven. 
  
Concreet betaalde in 2010 de Stichting de salarissen van de (pre)vocational onderwijzers en 
een deel van de hiervoor benodigde materialen. 
 

   
 
De bazar in Grijpskerke heeft in 2010 geld ingezameld voor de bouw van een nieuwe 
Prayrona-2 school. In 2010 heeft de Stichting de grond en het oude gebouw aangekocht. Na 
de sloop van de oude school zal de bouw van de nieuwe school naar alle waarschijlijkheid 
eind 2011 beginnen. 
  
Concreet betaalde in 2010 de Stichting de aankoop van de grond en het oude gebouw. 
Daarnaast werd de opbrengst van de Bazar Grijpskerke gereserveerd voor de bouw van de 
nieuwe school. 
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PrayronaPrayronaPrayronaPrayrona----3333    
2010 is het tweede jaar voor deze nieuwe school. Naast schoolonderwijs voor de kinderen is 
in 2010 gestart met een pre-vocational en vocational programma voor respectievelijk 
oudere kinderen en jong volwassenen. Ook is in 2010 gestart met bijzonder onderwijs voor 
een kleine groep lichamelijk en licht verstandelijk gehandicapte kinderen. Deze kinderen 
krijgen apart onderwijs met behulp van gespecialiseerde onderwijzers.  
 
Concreet betaalde in 2010 de Stichting de salarissen van de (pre)vocational onderwijzers en 
een deel van de hiervoor benodigde materialen. 
 

     
    
    
Projecten ‘Shelley’Projecten ‘Shelley’Projecten ‘Shelley’Projecten ‘Shelley’    
In 2010 is de steun aan het project van Shelley, een school die zich bevindt op het platteland 
van India (net buiten Calcutta) voortgezet.  
 
Concreet betaalde in 2010 de Stichting de huur van het schoolgebouw. 
 
Projecten ‘Champa’ Projecten ‘Champa’ Projecten ‘Champa’ Projecten ‘Champa’     
 
       De in 2009 gegeven ondersteuning voor de 

Nibedita school is in 2010 niet voortgezet. Reden 
hiervoor is dat deze school nu fondsen ontvangt 
vanuit Schotland, waardoor onze steun niet 
langer nodig is. 

 
In 2010 zijn wij gestart met de ondersteuning 
van de Atmarashka School. Deze school in de 
Dakhindari sloppenwijk ondervond “problemen” 
door de grote toeloop van kinderen. Daarom is 
besloten om het onderwijs in twee shifts (een 

ochtend- en een middagles) te verdelen, waardoor er aan meer kinderen onderwijs gegeven 
kan worden. Deze (middag)uitbreiding wordt ondersteunt door de Stichting. 
 
Concreet zijn in 2010 voor de Atmarashka school de salarissen van de onderwijzers betaald, 
alsmede de kosten van de dagelijkse lunch. Ook hebben alle kinderen in 2010 nieuwe 
kleding ontvangen. 
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Inkomsten 
 
De inkomsten in 2010 zijn verkregen op verschillende 
manieren: 
1. door giften van zowel particulieren en bedrijven 
2. door verkoop van zelfgemaakte kaarten, 

handdoeken, etc. 
3. door verkoop van Indiase artikelen (sinds 2010)  
4. door verkoop van Help2Help postzegels 
5. door deelname aan de volgende markten (doel 

hiervan is zowel het geven van voorlichting als het 
genereren van fondsen): 
• Koninginnemarkt in Klaaswaal (30 april 2010) 
• BKC markt in Nisse (18 juni 2010) 
• Schaapsscheerdersfeest in Nisse (19 juni 2010) 
• Nieuwerkerk 777 in Nieuwerkerk (9 juli 2010) 
• Vlasdag in Dreischor (21 augustus 2010) 
• Mosselfeesten in Philippine  

(28 & 29 augustus 2010) 
• Kerstmarkt in Brouwershaven  

(11 & 12 december 2010) 
6. Overige activiteiten 

• Op zaterdag 11 september 2010 organiseerde 
Grijpskerke de jaarlijkse Bazaar. Onze Stichting 
was tot doel gekozen van deze voor ons zo 
bijzondere dag. Rosalie Giffoniello was speciaal 
hiervoor naar Nederland gekomen. Een stralende 
zonnige dag maakte dat twee weken later aan de 
Stichting een cheque van 17.000 euro uitgereikt 
kon worden, voor de bouw van een nieuwe 
Prayrona-2 school.  

• Op donderdag 16 september 2010 verzorgde de 
Stichting een Indiase avond voor de Passage 
vrouwen van Bruinisse. Deze vrouwenvereniging 
had de Stichting tot doel van het verenigingsjaar 
gekozen. Rosalie Giffoniello kon hierbij aanwezig 
zijn. Er werd informatie gegeven over India in het 
algemeen (kleding, religie, voedsel, etc.) en over 
de werkzaamheden van de Stichting. Daarnaast 
werd er in de pauze een film over dalit-vrouwen 
getoond en er waren Indiase hapjes gemaakt.  

• Op 17 september 2010 heeft Willeke samen met 
Rosalie Giffoniello basisschool de Schouw in 
Brouwershaven bezocht. Aan de oudere kinderen 
werd een Engelstalige les gegeven over het 
dagelijks leven in India. 
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Financieel overzicht 
 
BEGINSALDO 1-1-2010  € 5.178,86 
 
Inkomsten  € 28.202,99 
- Giften donateurs € 4.826,93 
- Diverse acties, braderieën en markten € 18.780,50 
- Verkoop postzegels € 4.449,93 
- Rente deposito € 145,63 
 
Uitgaven  € 10.925,71 
- Inkoop producten t.b.v. verkoop 2010 € 246,71 
- Inkoop producten (voorraad 31/12/2010) € 315,00 
- Inkoop postzegels t.b.v. verkoop 2010 € 3.723,70 
- Inkoop postzegels (voorraad 31/12/2010) € 616,30 
- Kosten markten € 202,11 
- Bankkosten € 151,35 
- Bijdrage Projecten 2010 € 2.147,67 
- Bijdrage Projecten 2010 (vooruitbetaald) € 1.286,89 - 
- Bijdrage Nieuwbouw P2 school € 1.385,12 
- Bijdrage Projecten 2011 (vooruitbetaald) € 3.424,64 
 
EINDSALDO 31-12-2010  € 22.456,14 
 
Bestaande uit : 
Rabobank rekening courant 1232.53.829  € 413,73 
ASN Bank sparen 8801.65.168 *  € 22.000,00 
Kasgeld (Rps. 2.573)  € 42,41 
 
* Stichting Help2Help vindt het belangrijk dat onze bankier verantwoord met ons spaargeld 
omgaat. In 2010 heeft de Stichting daarom een spaarrekening geopend bij ASN bank, voor 
de wereld van morgen. 
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Balans per 31 december 2010 
 
 31-12-2010 31-12-2009 
 ____________ ____________ 
 

ActivaActivaActivaActiva    
 
Voorraad produkten en postzegels € 931,30 € 0,00 
Overige vorderingen (vooruitbetaald op 
   projecten 2011) € 3.424,64 € 1.727,33 
Liquide middelen € 22.456,14 € 4.756,56 
 
Totaal activa € 26.812,08 € 6..483,89 
 

PassivaPassivaPassivaPassiva    
 
Stichtingsvermogen € 11.197,20 € 6.465,75 
Reservering nieuwbouw P2 school € 15.614,88 € 0,00 
Overige schulden € 0,00 € 18,14 
 
Totaal passiva € 26.812,08 € 6.483,89 
   
 
 

Staat van Baten en Lasten 2010 
 

BatenBatenBatenBaten    
 
Rentebaten € 145,63 € 123,16 
Overige baten (zie specificatie) € 28.057,36 € 5.231,07 
 
Som der baten € 28.202,99 € 5.354,23 
 
 

LastenLastenLastenLasten    
 
Projectbestedingen (zie specificatie) € 19.147,67 € 5.938,37 
Inkoop produkten t.b.v. verkoop € 246,71 € 20,14 
Inkoop postzegels t.b.v. verkoop € 3.723,70 € 0,00 
Kosten markten € 202,11 € 0,00 
Bankkosten € 151,35 € 0,00 
 
Som der lasten € 23.471,54 €  5.958,51 
 
 

ResultaatResultaatResultaatResultaat    €€€€    4.731,454.731,454.731,454.731,45    €€€€    ----604,28604,28604,28604,28 
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Toelichting op Staat van Baten en Lasten 2010 
 
 31-12-2010 31-12-2009 
 ____________ ____________ 
 

Overige batenOverige batenOverige batenOverige baten    
 

Giften donateurs € 4.826,93 € 2.226,52 
Markten, braderieën en thuisverkoop € 1.101,55 € 1.425,55 
Passage avond Bruinisse € 125,00 € 0,00 
Bazar Grijpskerke € 17.000,00 € 0,00 
Diverse acties Christelijk Gereformeerde 
Kerk te Burgh-Haamstede € 0,00 € 655,00 
Aktie Tafeltennis Lentetoernooi Kerkwerve € 0,00 € 99,00 
Wintermaaltijd Scharendijke € 0,00 € 800,00 
Verkoop produkten € 553,95 € 25,00 
Verkoop H2H postzegels € 4.449,93 € 0,00 
 

Totaal € 28.057,36 € 5.231,07 
 

ProjectbestedingenProjectbestedingenProjectbestedingenProjectbestedingen    
 

Bijdrage Projecten ‘Prayrona’  
Schoolmaterialen Prayrona 1-2-3 € 0,00 € 17,95 
Inrichting Prayrona-3 € 0,00 € 816,90 
Naaimachines Prayrona-1 en 3 € 75,65- € 206,34 
Transport Prayrona 1-2-3 € 0,00 € 545,67 
Nachtbewaking Prayrona-3 € 0,00 € 124,72 
Pre-vocational leraren Prayrona-1 € 168,19 € 0,00 
Pre-vocational leraren Prayrona-2 € 154,15 € 0,00 
Pre-vocational leraren Prayrona-3 € 289,58 € 280,06 
Pre-vocational materialen Prayrona-1-2-3 € 505,00 € 276,44 
Huur en schoonmaak Prayrona-1 € 0,00 € 28,07 
Reservering nieuwbouw P2 School € 17.000,00 € 0,00 
 

Bijdrage Projecten ‘Champa’ 
Lunch Nibedita kleuterschool € 0,00 € 989,33 
Inrichting Nibedita kleuterschool € 0,00 € 62,67 
Renovatie vloer Nibedita kleuterschool € 0,00 € 147,22 
Kleding Nibedita kleuterschool € 0,00 € 225,38 
Inrichting BBD school € 0,00 € 62,67 
Lunch en salarissen Atmarashka school € 717,03 € 0,00 
Kleding Atmarashka school € 212,39 € 0,00 
 

Bijdrage Projecten ‘overig’ 
Bijdrage Empower the Children  € 0,00 € 2.050,16 
Huur schoollokaal Dankuni School € 96,53 € 95,52 
Oogonderzoeken € 0,00 € 9,27 
Bijdrage R.C.F.C. € 80,45 € 0,00 
 

Totaal € 19.147,67 € 5.938,37 
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Opgericht 21 december 2006 
KvK 24407565 
Schenkeldijk 84 

3295 EJ ‘s-Gravendeel 
Rabobank 1232 53 829 
Telefoon 078 673 4886 

info@help-2-help.nl 
www.help-2-help.nl 


