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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 grotendeels 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.
Daarnaast is er in 2011 gestart met een eigen project. Dit betreft een school op het terrein
van de baksteenfabrieken in Khamargacchi. Hiertoe werken wij samen met Shelley
Chatterjee, wij kennen haar al sinds het ontstaan van onze stichting.
Alle ontvangen giften worden voor 99 % 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 enige (geringe) kosten waar we mee te
maken hebben zijn de bankkosten en kosten voor markten. Echter, deze laatste worden
gedekt door de opbrengsten die deze markten genereren.
De stichting beoogt geen winst te maken.
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Verslag van de werkzaamheden
Algemeen
In 2011 heeft Stichting Help2Help een flinke stap voorwaarts gezet. Er is een eigen project
opgestart, een school op het terrein van de baksteenfabriek nabij Khamargacchi, even buiten
Calcutta. De overige projecten konden onverhinderd doorgang vinden. Ook de energie die
wordt gestoken in het werven van fondsen, werpt zijn vruchten af en zorgt voor een continue
stroom van inkomsten.

Publiciteit
In 2011 is door Stichting Help2Help veel tijd geïnvesteerd in de aanwezigheid op internet.
In januari is de webwinkel geopend, waar de speciale Help2Help postzegels verkrijgbaar zijn.
En sinds februari is de stichting actief op facebook. Hiertoe worden er regelmatig nieuwtjes
en/of foto’s geplaatst om de belangstellenden op de hoogte te houden.
De lokale kranten besteden in 2011 aandacht aan de aanwezigheid op diverse markten, de
verkoop van de speciale Help2Help decemberzegel en aan het 5-jarig bestaan van de
stichting.
In maart 2011 verschijnt onze derde “Help2Help Nieuws!” met de laatste nieuwtjes op het
gebied van onze projecten in India en ander nieuws omtrent de Stichting. In december 2011
verschijnt de vierde “Help2Help Nieuws!” rond het 5-jarig bestaan van de stichting. Deze
speciale nieuwsbrief is volledig gevuld met persoonlijke verhalen en foto’s van kinderen van
de projecten. Daarnaast verschijnt er in januari 2011 een speciale nieuwsbrief in verband met
de vorderingen omtrent de nieuwbouw van de Prayrona-2 school.

Op bezoek in India
In november 2011 is Willeke van Nieuwenhuijze op bezoek geweest in Calcutta. Tijdens dit
bezoek worden de projecten bezocht en is ze helemaal bijgepraat omtrent het wel en wee van
de kinderen. Tevens zijn er diverse vergaderingen geweest om de voortgang en nieuwe
plannen voor het komende jaar te bespreken.
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Inkomsten
De inkomsten in 2011 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
4. door verkoop van Help2Help postzegels, in 2011 zijn de volgende postzegels uitgebracht :
• Help2Help Lentezegel
• Help2Help Herfstzegel
• Help2Help Decemberzegel
Alle postzegels zijn zowel op vel (10 stuks) als op rol (100 stuks) verkrijgbaar. De laatste
zijn met name interessant voor bedrijven.
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 2011)
• Avondmarkt Nieuwerkerk (1 juli 2011)
• Vlasdag in Dreischor (20 augustus 2011)
• Boerendag in Klaaswaal (17 september 2011)
• Adventsmarkt in Zierikzee (25 & 26 november 2011)
• Kerstmarkt in Brouwershaven (10 & 11 december 2011)
6. Overige activiteiten
• Op 13 april 2011 waren we uitgenodigd op de gemeenteavond van de PKN gemeente
in Kerkwerve. We hebben een lezing gehouden over onze activiteiten en we mochten
een klein kraampje opzetten om spulletjes te verkopen.
• Op 11 juni 2011 was de jaarlijkse Pinkstermarkt van de Gereformeerde Kerk in Burgh
Haamstede. Een gedeelte van de opbrengst van deze markt werd aan Stichting
Help2Help geschonken, daarnaast waren we aanwezig met een kraam. Besloten is om
de opbrengst van € 3.000 te gebruiken voor de aanschaf van een schoolplein van de
nieuw te bouwen Prayrona-2 school.
• Op 10 december 2011 hield de PKN gemeente in Kerkwerve haar jaarlijkse
kerstmarkt. Een gedeelte van de opbrengst kwam ten goede aan Stichting Help2Help.
Tevens mochten wij aanwezig zijn met een eigen kraam.
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Projecten
PrayronaPrayrona-1
De Prayrona-1 school biedt (pre)vocational onderwijs aan meisjes van 10 tot 20 jaar en aan
volwassenen.
Er zijn twee soorten lessen, de eerste zijn lessen waarin basisvaardigheden worden geleerd,
zoals het omgaan met diverse materialen en borduren. Daarnaast worden er lessen gegeven
waarbij de vaardigheid met de naaimachine centraal staat. Hiertoe behoort ook het onderdeel
patroontekenen en –lezen. In 2011 worden de basislessen bezocht door 30 meisjes in de
leeftijd van 10 tot 20 jaar, 10 hiervan (leeftijd 15-20 jaar) bezoeken ook de gevorderde
lessen. Deze gevorderde lessen worden ook bezocht door 10 vrouwen en 1 man.
Helaas zijn er problemen met de verhuurder van het schoolgebouw. Momenteel wordt er druk
gezocht naar een vervangende locatie.
Concreet betaalde in 2011 de Stichting de salarissen van de (pre)vocational onderwijzers.
PrayronaPrayrona-2
Deze school in de Dakhindari sloppenwijk is ‘zeer stabiel’ te noemen. Het aantal leerlingen
blijft constant en er is weinig verloop. In totaal komen er in 2011 maar liefst 90 kinderen (60
meisjes en 30 jongens) naar deze (kleine) school. De lessen worden gegeven in twee groepen,
een klas met leerlingen van 3 tot 8 jaar en een klas met leerlingen van 9 tot 20 jaar. Het
(pre)vocational programma wordt bezocht door 30 meisjes in de leeftijd van 10 tot 20 jaar.
Concreet betaalde in 2011 de Stichting de salarissen van de (pre)vocational onderwijzers.

De nieuwbouw van de Prayrona-2 school heeft helaas in 2011 geen zichtbare resultaten laten
zien. Wel is er op de achtergrond heel veel werk verzet. De benodigde tekeningen, het zoeken
van geschikte aannemers en het aanvragen van vergunningen heeft veel tijd gekost. Zo is er
bijvoorbeeld ook een straatnummer aangevraagd, omdat dit nog niet bleek te bestaan.
Tevens is de waterleiding alvast doorgetrokken naar het oude gebouw. Deze kan straks
uiteraard ook gebruikt worden voor het nieuwe schoolgebouw. Eind 2011 waren nagenoeg
alle vergunningen rond en in mei 2012 is er gestart met de sloop van de oude school en de
bouw van de nieuwe school.
In 2011 is er € 3.000 gereserveerd voor de aanschaf van een stukje grond naast de school,
zodat hier een schoolplein gerealiseerd kan worden. Deze bijdrage is opgehaald tijdens de
Pinkstermarkt van de Gereformeerde Kerk in Burgh Haamstede.
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PrayronaPrayrona-3
Ook deze school heeft weinig tot geen verloop in het aantal leerlingen. In totaal komen er 72
kinderen naar school, waaronder 35 meisjes en 37 jongens. 25 hiervan bezoeken ook het
(pre)vocational programma. In deze school wordt ook een vocational programma (naailessen
en patroontekenen) aangeboden aan de vrouwen uit de gemeenschap en in 2011 werd deze
bezocht door 35 vrouwen. Een groot aantal hiervan heeft in januari 2012 haar diploma
gehaald en een aantal hebben inmiddels ook werk gevonden.
Momenteel wordt er een verdieping op de school gebouwd (dit wordt bekostigd door derden),
waardoor er straks meer lokalen beschikbaar komen. De bedoeling is om tevens
computerlessen aan te bieden (de computers zijn reeds geschonken door derden).
Concreet betaalde in 2011 de Stichting de salarissen van de (pre)vocational onderwijzers.
Project Khamargacchi
In 2011 is er gestart met een school op het terrein van de baksteenfabrieken in
Khamargacchi. Deze school is opgezet door Shelley Chatterjee, Shelley kennen wij al sinds de
oprichting van de stichting. Bij de start van deze school kwamen er 25 kinderen naar school.
Na een vijftal maanden was dit aantal drastisch afgenomen, nog maar enkele kinderen
bezochten de lessen. Omdat de werknemers van de fabriek (en dus ook de kinderen) tijdens
de moesson naar hun geboortestreek terugkeren, was dit een goed moment om het project te
evalueren en te kijken of we hiermee door willen en kunnen gaan. Een tweede probleem was,
dat de moesson het schoolgebouw inclusief inventaris verwoest heeft. In september 2011 is
besloten om een aantal wijzigingen aan te brengen en het project een doorstart te gunnen. Er
werd een ander gebouw gevonden, wat hogergelegen is, dus ook niet gevoelig voor
overstromingen. Daarnaast zijn na gesprekken met de ouders en de directie van de fabriek
de schooltijden vervroegd en wordt er nu ook dagelijks een ontbijt aangeboden aan de
kinderen. In oktober 2011 is er herstart gemaakt met weer 25 kinderen. Eind 2011 komen er
maar liefst 40 kinderen naar school, waardoor het (gehuurde) gebouw al snel te klein werd.
Momenteel wordt er les gegeven in de lokale tempel. De leeftijd van de kinderen is 3 tot 10
jaar en er komen ongeveer evenveel meisjes als jongens.
Concreet betaalde in 2011 de Stichting alle onkosten van deze school, zoals de huur van het
gebouw, de salarissen van de leraren en de schoolmaterialen.
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Project Atmaraksha
In 2011 hebben wij de steun aan de Atmarashka School gecontinueerd. Besloten is om in
2011 de salarissen van de leraressen te verhogen, zodat deze gelijk zijn aan de salarissen
van de leraressen van de ‘ochtendshift’. Er komen 45 kinderen naar school, waarvan 23
jongens en 22 meisjes.
Concreet zijn in 2011 voor de Atmarashka school de salarissen van de onderwijzers betaald,
alsmede de kosten van de dagelijkse lunch. Ook hebben alle kinderen in 2011 nieuwe kleding
ontvangen.

Namens bestuur Stichting Help2Help,
B.A.W. Huigens

W.J.S. van Nieuwenhuijze

Voorzitter

Penningmeester
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Algemene toelichting
Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen,
Vorderingen, liquide middelen en schulden
De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn opgenomen tegen de nominale waarde,
waarbij vorderingen zijn verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen wegens
vermoedelijke oninbaarheid.
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfondsen zijn de door de donateurs ter beschikking gestelde middelen voor een
specifieke bestemming. De donateur bepaalt het specifieke project.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves worden gevormd door een bestuursbesluit. Het bestuur bepaalt het
specifieke project.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Algemeen
De inkomsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de
periode waarop ze betrekking hebben.
Projectbestedingen
Onder de projectbestedingen worden verstaan de kosten welke specifiek betrekking hebben
op een project en worden toegerekend aan het project en het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Financieel overzicht
BEGINSALDO 1-1-2011

€

22.456,14

Inkomsten
- Giften donateurs
- Diverse acties, braderieën en markten
- Verkoop postzegels
- Rente bank

€

19.589,48

€
€
€
€

8.063,81
5.697,35
5.678,66
149,66

Uitgaven
- Inkoop producten t.b.v. verkoop in 2011
- Inkoop producten t.b.v. voorraad
- Inkoop postzegels t.b.v. verkoop in 2011
- Inkoop postzegels t.b.v. voorraad
- Kosten markten
- Bankkosten
- Bijdrage projecten 2011
- Bijdrage projecten 2011 (vooruitbetaald)
- Bijdrage nieuwbouw P2 school
- Bijdrage projecten 2012 (vooruitbetaald)

€

13.281,26

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

347,13
278,85
4.956,01
1.363,99
141,38
246,94
3.546,81
3.424,64 2.164,07
3.660,72

EINDSALDO 31-12-2011

€

28.764,36

Bestaande uit :
Rabobank rekening courant 1232.53.829
ASN Bank sparen 8801.65.168*
Kasgeld (Euro)
Kasgeld (Rps. 346)

€
€
€
€

89,03
28.500,00
170,20
5,13

* 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.
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Balans per 31 december 2011
31-12-2011
____________

31-12-2010
____________

Voorraad produkten en postzegels
Vooruitbetaald op projecten
Liquide middelen

€ 2.574,14
€ 3.660,72
€ 28.764,36

€
931,30
€ 3.424,64
€ 22.456,14

Totaal activa

€ 34.999,22

€ 26.812,08

Stichtingsvermogen
Bestemmingsfonds nieuwbouw P2 school
Bestemmingsfonds schoolplein P2 school
Bestemmingsreserve* Prayrona
Bestemmingsreserve* Atmaraksha
Bestemmingsreserve* Khamargacchi

€ 6.683,41
€ 13.450,81
€ 3.000,00
€ 5.400,00
€ 2.760,00
€ 3.705,00

€ 11.197,20
€ 15.614,88
€
0,00
€
0,00
€
0,00
€
0,00

Totaal passiva

€ 34.999,72

€ 26.812,08

Activa

Passiva

* De stichting vindt continuïteit belangrijk en verbind zich dan ook financieel en qua
doelstellingen meerjarig aan projecten. Hiertoe zijn er bestemmingsreserves opgenomen in de
balans die ervoor zorgen dat we de projectkosten voor de komende drie jaar kunnen voldoen.
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Staat van Baten en Lasten 2011
2011
____________

2010
____________

Giften donateurs
Opbrengst India-produkten
Opbrengst H2H postzegels
Presentaties, braderieën, etc.
Passage Bruinisse
Bazar Grijpskerke
Pinkstermarkt Gereformeerde Kerk te
Burgh Haamstede
Rentebaten

€
€
€
€
€
€

8.063,81
691,47
722,56
908,75
750,00
0,00

€ 4.826,93
€
307,24
€
726,23
€ 1.101,55
€
125,00
€ 17.000,00

€
€

3.000,00
149,66

€
€

Som der baten

€ 14.286,34

€ 24.232,58

Projectbestedingen
Kosten markten
Bankkosten

€
€
€

5.710,88
141,38
246,94

€ 19.147,67
€
202,11
€
151,35

Som der lasten

€

6.099,20

€ 19.501,13

Subtotaal

€

8.187,1
187,14
,14

€

4.731,45

€

3.000,00 -

€

0,00

€

2.164,07

€

0,00

Naar bestemmingsreserve
Khamargacchi
Prayrona
Atmaraksha

€
€
€

3.705,00 5.400,00 2.760,00 -

€
€
€

0,00
0,00
0,00

Mutatie stichtingsvermogen

€

4.513,
513,79 -

€

4.731,45

Baten

0,00
145,63

Lasten

Naar bestemmingsfonds
schoolplein P2 school
Uit bestemmingsfonds
nieuwbouw P2 school
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Toelichting op Balans
31-12-2011
____________

31-12-2010
____________

€
€
€

1.980,29
593,85
2.574,14

€
€
€

616,30
315,00
931,30

€
€
€
€

1.789,84
910,14
960,74
3.660,72

€
€
€
€

2.080,33
911,58
432,73
3.424,64

Voorraad produkten en postzegels
Voorraad postzegels
Voorraad produkten
Totaal

Vooruitbetaald op projecten
Project Prayrona
Project Atmaraksha
Project Khamargacchi
Totaal

Liquide middelen
ASN Bank
Rabobank rekening courant
Kas rps
Kas euro
Totaal

€ 28.500,00
€
89,03
€
5,13
€
170,20
€ 28.764,36

€ 22.000,00
€
413,73
€
42,41
€
0,00
€ 22.456,14

2011
____________

2010
____________

€ 11.197,20
€ 4.513,79 € 6.683,41

€ 6.465,75
€ 4.731,45
€ 11.197,20

Stichtingsvermogen
Saldo 1 januari
Uit resultaatverdeling
Saldo 31 december

Bestemmingsfonds nieuwbouw P2 school
Saldo 1 januari
Inkomsten
Uitgaven
Saldo 31 december

€ 15.614,88
€
0,00
€ 2.164,07 € 13.450,81

€
0,00
€ 17.000,00
€ 1.385,12 € 15.614,88
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Toelichting op Balans
2011
____________

2010
____________

Bestemmingsfonds schoolplein P2 school
Saldo 1 januari
Inkomsten
Uitgaven
Saldo 31 december

€
€
€
€

0,00
3.000,00
0,00
3.000,00

€
€
€
€

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

€
€
€

0,00
5.400,00
5.400,00

€
€
€

0,00
0,00
0,00

€
€
€

0,00
2.760,00
2.760,00

€
€
€

0,00
0,00
0,00

€
€
€

0,00
3.705,00
3.705,00

€
€
€

0,00
0,00
0,00

Bestemmingsreserve Prayrona
Saldo 1 januari
Uit resultaatverdeling
Saldo 31 december

Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve Atmaraksha
Saldo 1 januari
Uit resultaatverdeling
Saldo 31 december

Bestemmingsreserve Khamargacchi
Saldo 1 januari
Uit resultaatverdeling
Saldo 31 december
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Toelichting op Staat van Baten en Lasten 2011
31-12-2011
____________

31-12-2010
____________

€
€
€

1.038,60
347,13
691,47

€
€
€

553,95
246,71
307,24

€
€
€

5.678,66
4.956,01
722,56

€
€
€

4.449,93
3.723,70
726,23

Bijdrage Projecten Prayrona
Naaimachines Prayrona-1 en 3
(Pre)vocational leraren Prayrona-1
(Pre)vocational leraren Prayrona-2
(Pre)vocational leraren Prayrona-3
School- en (pre)vocational materiaal
Gift met bestemming nieuwbouw P2 School
Nieuwbouw P2 School
Koersverschillen

€
€
€
€
€
€
€
€

68,48
529,37
318,59
588,16
79,35
0,00
2.164,07
15,25

€
75,65€
168,19
€
154,15
€
289,58
€
505,00
€ 17.000,00
€
0,00
€
0,00

Bijdrage Project Atmaraksha
Lunch en salarissen Atmarashka school
Kleding Atmarashka school
Retour niet gekochte kleding Nibeta school

€
€
€

911,58
271,76
52,44 -

€
€
€

717,03
212,39
0,00

Bijdrage Projecten Khamargacchi
Salarissen Baksteenfabriekschool
Huur Baksteenfabriekschool
Maaltijden Baksteenfabriekschool
Schoolmateriaal Baksteenfabriekschool

€
€
€
€

257,74
132,18
132,56
235,93

€
€
€
€

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

Bijdrage Projecten-overig
Huur schoollokaal Dankuni School
Bijdrage R.C.F.C.
Porto opsturen schoolmateriaal

€
€
€

0,00
0,00
58,30

€
€
€

96,53
80,45
0,00

Totaal

€

5.710,88

Opbrengst IndiaIndia-produkten
Verkoop opbrengst
Inkoop
Totaal

Opbrengst H2H postzegels
Verkoop opbrengst
Inkoop
Totaal

Projectbestedingen

€ 19.147,67
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