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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, medische hulp 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.
In 2012 heeft Jannie de Rijke zich bij Stichting Help2Help gevoegd. Jannie leidde sinds 2005
Stichting HelpIndiaHelpen. Stichting HelpIndiaHelpen richtte zich voornamelijk op de
medische problemen van de kinderen in Calcutta, waar Stichting Help2Help zich inzet voor
onderwijs en voedsel. De projecten van Stichting HelpIndiaHelpen zijn nu opgenomen bij
Stichting Help2Help. Het betreft:
a. het Rehabilitation Centres for Children (R.C.F.C.) waar jonge kinderen geopereerd worden
aan vergroeiingen
b. Prabartak, een opvangtehuis voor verstandelijk en lichamelijk jonge gehandicapten
Beide projecten waren en zijn geen onbekenden voor Stichting Help2Help.
Alle ontvangen giften worden voor 99 % besteed aan onze projecten ter plaatse. Alle vaste
kosten waarmee we te maken hebben, zoals kosten van 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 vindt continuïteit belangrijk en verbind zich dan ook financieel en qua
doelstellingen meerjarig aan projecten. De projecten worden waar mogelijk door lokale
projectmanagers geleid. De stichting beoogt geen winst te maken.
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Verslag van de werkzaamheden
Algemeen
Alle doorlopende projecten konden onverhinderd doorgang vinden.
Zoals in ons vorig jaarverslag aangekondigd, wordt de steun van Stichting Help2Help aan de
projecten afgebouwd. Projectjaar 2019 zal waarschijnlijk het laatste jaar zijn dat wij de
projecten financieel ondersteunen. De projectmanagers Ashit en Shelley zijn reeds in
november 2016 hiervan op de hoogte gebracht, zodat ze ruim tijd hebben om vervangende
sponsoren te zoeken. Eind 2017 betekent dit dat Ashit vervangende sponsoring heeft
gevonden en dat Shelley diverse contacten heeft gelegd waar vervangende sponsoring uit
voort zou kunnen komen. Uiteraard helpen wij Ashit en Shelley waar nodig en houden we u
van de zoektocht op de hoogte.
Ter voorbereiding en ter aansporing hebben wij tevens besloten om vanaf 2017 een vaste
bijdrage te leveren aan de projecten. Na ruim tien jaar samen te hebben gewerkt, vertrouwen
we er op dat onze projectmanagers deze verantwoordelijkheid aan kunnen en onze bijdrage
goed zullen besteden. Dit betekent dat er geen toestemming meer gevraagd hoeft te worden
waaraan het geld wordt besteed. We zijn er van overtuigd dat deze nieuwe
verantwoordelijkheid de juiste stap is in de professionalisering van de projectorganisatie.

Op bezoek in India
In november 2017 brengen Wilbert Huigens en Willeke van Nieuwenhuijze een bezoek van
drie weken aan Calcutta. Bij dit bezoek zijn een drietal vrienden aangesloten die
geinteresseerd zijn in de werkzaamheden van Stichting Help2Help in Calcutta en dit met
eigen ogen wilden zien. Eén van deze vrienden is een yogalerares, Mildred. Mildred heeft bij
alle projecten yogales gegeven aan de kinderen, die hier enorm van hebben genoten.
Tijdens dit bezoek zijn alle projecten bezocht en is er bijgepraat omtrent het wel en wee.
Tevens zijn er diverse korte bijeenkomsten geweest om de voortgang en nieuwe plannen voor
het komende jaar te bespreken.
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Projecten
Project Khamargacchi
De school op het terrein van de baksteenfabriek heeft inmiddels zijn bestaansrecht bewezen.
Gemiddeld komen er 50 tot 60 kinderen naar school, tussen de 5 en 10 baby’s en peuters
naar de creche en tussen de 20 en 30 kinderen naar het vocational programma.
De problemen rondom de behuizing van de creche zijn gelukkig verleden tijd. Eind 2017 wordt
er gebruik gemaakt van een kleine ruimte achter het schoolgebouwtje. Het is er koel en rustig,
een fijne plek om kleine kinderen op te vangen.
In januari 2012 is gestart met een medisch project, dit project heeft ook in 2017 overhinderd
doorgang gevonden. Zeer regelmatig (doorgaans tweewekelijks) komt er een arts langs, die de
kinderen onderzoekt. Van elk kind wordt een medisch dossier opgebouwd. Waar nodig wordt
basismedicatie verstrekt. De medicatie wordt verstrekt door de leraressen van de school. Dit
om te voorkomen dat de ouders de medicijnen verkopen. Elke drie maanden krijgen de
kinderen anti-worm tabletten toegediend. Tevens is er een start gemaakt met de vaccinatie
van kinderen. De vaccinaties zelf worden door de overheid gratis ter beschikking gesteld.
Help2Help zorgt voor de doktoren die deze vaccinaties kunnen zetten. Het blijkt dat ouders
vaak niet weten of hun kinderen al eens eerder gevaccineerd zijn. Shelley heeft derhalve een
vaccinatieboekje voor de kinderen ontwikkeld.

Kinderen van de Khamargacchi school tijdens de yogales van Mildred
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Project Rehabilitation Centres for Children (R.C.F.C.)
Het Rehabilitation Centres for Children (R.C.F.C.) biedt kinderen met vergroeiingen aan armen,
benen, voeten, etc. een complete medische behandeling aan. De kinderen worden hier
geopereerd en kunnen hier revalideren. Ook gaan ze hier naar school. Voor een nietgecompliceerde operatie (bijvoorbeeld een klompvoetje) blijven de kinderen hier ca. 3
maanden, dit kan uitlopen bij meerdere operaties of bij meer gecompliceerde operaties.
Gemiddeld verblijven er in 2017 zo'n 30-35 kinderen in het centrum voor een behandeling.
Een aantal faciliteiten (zoals bijvoorbeeld logopedie, gehoortesten, fysiotherapie,
röntgenapparatuur en het maken van protheses en andere hulpmiddelen) wordt tevens aan
patiënten van andere ziekenhuizen ter beschikking gesteld. Dit levert extra financiële
middelen op, die gebruikt kunnen worden voor de operaties van de kinderen.

In de vestiging in Bolpur is een wekelijks spreekuur van een fysiotherapeut. Ook worden er
regelmatig identification camps gehouden, waar ouders met hun kinderen naar toe kunnen
komen om te kijken of een operatie in het R.C.F.C. een mogelijkheid is voor de
gezondheidsproblemen van hun kinderen. Wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoort,
worden de ouders doorverwezen naar andere instanties. Verder is deze vestiging belangrijk
voor de nazorg na een operatie. Bolpur ligt in een gebied waar veel kinderen vandaan komen
die geopereerd zijn. Voor de meeste ouders is een periodiek bezoek aan de fysiotherapeut in
Kolkata niet haalbaar. Bolpur is dat wel en daarmee vergroot het spreekuur de kans op
succesvolle revalidatie aanzienlijk.
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Project Prabartak
Prabartak is een thuis voor zowel geestelijk als gehandicapte beperkte jong volwassenen. Het
bestaat al sinds 1986 en momenteel wonen er ongeveer 50 mensen. Nog steeds heeft
dezelfde familie de leiding in het tehuis, er is dus ruime ervaring aanwezig. Er wordt zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van de capaciteiten van de bewoners. Waar het kan, koken ze hun
eigen maaltijd, wassen ze af en doen ze andere huishoudelijke taken. Door middel van spel,
muziek en dans worden de bewoners gestimuleerd. Waar een aantal jaar geleden met een
aantal bewoners nog nauwelijks contact mogelijk was, zorgen deze nu juist voor de
nieuwkomers. De bewoners vormen een grote familie en iedere bezoeker wordt werkelijk met
open armen ontvangen.

Prayrona scholen
De Prayrona scholen hebben in december 2013 de FCRA (Foreign Contribution Regulation
Act) status ontvangen. Dit betekent dat er door de Indiase overheid regelmatig controles
worden uitgevoerd, waarbij wordt gelet op de besteding van het ontvangen geld. Voor ons een
extra garantie dat de door ons gegeven gelden goed worden besteed.
De Prayrona groep bestaat uit drie scholen. De Prayrona-1 school biedt (pre)vocational
onderwijs aan meisjes van 8 tot 16 jaar. Dit is een kwetsbare groep omdat de jonge meisjes
uit werken worden gestuurd en de oudere meisjes worden uitgehuwelijkt. Gesprekken van de
onderwijzers met de ouders hierover hebben helaas niet altijd het gewenste resultaat. Door
middel van het leren van een vaardigheid proberen we de meisjes een zekere mate van
zelfstandigheid mee te geven.
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De Prayrona-2 en Prayrona-3 scholen zijn ‘normale’ scholen voor kinderen tussen de 4 en 14
jaar. Hier leren de kinderen lezen, schrijven, geschiedenis, etc. Tevens is er een prevocational
programma. Er komen in totaal zo’n 300 kinderen naar deze scholen. Op de Prayrona-2
school is er een speciaal programma voor kinderen met een beperking. Op de Prayrona-3
school wordt naast het reguliere onderwijs ook computerlessen voor kinderen en een
vocational programma (naailessen en patroontekenen) aangeboden aan moeders en jonge
vrouwen uit de gemeenschap.
De situatie omtrent de afbouw van de Prayrona-2 school is nog ongewijzigd. Wij verwijzen u
hiervoor naar eerdere jaarverslagen.
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Onze activiteiten op lokale markten en braderieën
Tijdens onze bezoeken aan India kopen we leuke Indiase artikelen (zoveel mogelijk fairtrade)
om deze in Nederland te verkopen. De opbrengst hiervan gaat, na aftrek van eventuele
kosten van de markt, in zijn geheel naar de projecten. Ook in 2017 is er (eenmalig) gebruik
gemaakt van inkoop via de inkooporganisatie van de wereldwinkels. De prijzen liggen hier
uiteraard hoger dan in India en daarom gebruiken we deze mogelijkheid alleen in uiterste
gevallen.

Postzegelverkoop
Sinds 2010 brengt Help2Help haar eigen postzegels op de markt. Deze worden zelf
ontworpen (binnen de door Postnl gestelde regels) en worden tegen nominaal tarief gekocht
bij Postnl. Bij de verkoop rekenen wij een kleine opslag, die volledig ten goede komt aan
Help2Help. In 2016 wordt duidelijk dat er definitief geen nieuwe bestellingen meer geplaatst
kunnen worden bij Postnl. In 2017 hebben wij onze resterende voorraad geheel verkocht.

Bookdifferent en Youbedo
Via de websites Bookdifferent.com en Youbedo.com zijn er respectievelijk
hotelovernachtingen en boeken te koop, waarvan een percentage van de opbrengst wordt
geschonken aan een zelf uit te kiezen goed doel. In maart 2017 is Bookdifferent.com hier
helaas mee gestopt.

Publiciteit
De facebookpagina is inmiddels dé manier geworden om de laatste nieuwtjes omtrent onze
projecten en activiteiten te delen, eind 2017 zijn er ruim 230 'likers' (eind 2016 zijn dat er
ruim 210).
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Inkomsten
De inkomsten in 2017 zijn verkregen op verschillende manieren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

door giften van zowel particulieren, bedrijven en kerkgenootschappen
door verkoop van Indiase artikelen
door verkoop van Help2Help postzegels
bijdrages via Youbedo.com
bijdrages via diverse online marktonderzoeken en NS-vertragingen
door deelname aan de volgende markten (doel hiervan is zowel het geven van voorlichting
als het genereren van fondsen):
• Voorjaarsmarkt in Strijen (1 april 2017)
• Markt tijdens Palingrokerijkampioenschappen in Kerkwerve (5 augustus 2017)
• Zomerfeest bij Boerderij Landzicht in Strijen (26 augustus 2017)
• Herfstmarkt in Strijen (2 september 2017)
7. door het geven van avond- of middagvullende presentaties bij verenigingen, waarbij we
vertellen over India en het algemeen en over onze projecten
• Passage afdeling Noordeloos (12 april 2017)
8. overige activiteiten
• Mildred Villerius heeft een selectie marktartikelen verkocht bij haar thuis en op de
school van haar kinderen

Namens bestuur Stichting Help2Help,

B.A.W. Huigens

W.J.S. van Nieuwenhuijze

I.M. van 't Verlaat

Voorzitter

Penningmeester

Algemeen bestuurslid
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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, 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 1-1-2017

€

20.095,30

€

6.271,21

€

9.631,68

EINDSALDO 31-12-2017

€

16.734,83

Bestaande uit :
Rabobank rekening courant NL46RABO 0123 2538 29
ASN Bank sparen NL74ASNB 8800 1651 68*
Kasgeld

€
€
€

534,85
16.000,00
199,98

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

€
€
€
€

3.832,83
1.395,76
957,00
85,62

Uitgaven
- Inkoop producten
- Kosten markten
- Bankkosten
- Bijdrage projecten

€
€
€
€

95,61
20,00
159,36
9.356,71

* 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 2017
31-12-2017
____________

31-12-2016
____________

Voorraad produkten en postzegels
Vooruitbetaald op projecten
Nog te ontvangen rente
Liquide middelen

€
877,75
€
403,45
€
30,64
€ 16.734,83

€ 2.426,87
€
417,26
€
85,62
€ 20.095,30

Totaal activa

€ 18.046,67

€ 23.025,05

Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserve* Prayrona
Bestemmingsreserve* Khamargacchi
Bestemmingsreserve R.C.F.C.

€
€
€
€

€
€
€
€

Totaal passiva

€ 18.046,67

Activa

Passiva
5.046,67
5.000,00
7.000,00
1.000,00

5.025,05
7.500,00
9.500,00
1.000,00

€ 23.025,05
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Staat van Baten en Lasten 2017
2017
____________

2016
____________

Giften
Opbrengst India-produkten
Opbrengst H2H postzegels
Presentaties, etc.
Rentebaten

€
€
€
€
€

3.832,83
292,23
265,80
150,00
30,64

€
€
€
€
€

4.097,22
754,66
659,06
0,00
85,62

Som der baten

€

4.571,50

€

5.596,56

Projectbestedingen
Kosten markten
Bankkosten

€
€
€

9.370,52
20,00
159,36

€
€
€

7.531,19
127,50
164,50

Som der lasten

€

9.549,88

€

7.823,19

Subtotaal

€

4.978,
978,38-

€

2.226,63 -

Van bestemmingsreserve
Prayrona
Khamargacchi

€
€

2.500,00
2.500,00

€
€

0,00
2.000,00-

Mutatie stichtingsvermogen

€

21,
21,62

€

4.226,
226,6363-

Baten

Lasten
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Toelichting op Balans
31-12-2017
____________

31-12-2016
____________

€
€
€

0,00
877,75
877,75

€
€
€

691,20
1.735,67
2.426,87

€

403,45

€

417,26

Voorraad produkten en postzegels
Voorraad postzegels
Voorraad produkten
Totaal

Vooruitbetaald op projecten
Project Prabartak

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

€ 16.000,00
€
534,85
€
0,00
€
199,98
€ 16.734,83

€ 18.500,00
€ 1.415,55
€
8,95
€
170,80
€ 20.095,30

2017
____________

2016
____________

€
€
€

5.025,05
21,62
5.046,67

€
€
€

9.251,68
4.226,63 5.025,05

€
€
€

7.500,00
2.500,005.000,00

€
€
€

7.500,00
0,00
7.500,00

€
€
€

9.500,00
2.500,007.000,00

€
€
€

7.500,00
2.000,00
9.500,00

€
€
€

1.000,00
0,00
1.000,00

€
€
€

1.000,00
0,00
1.000,00

Stichtingsvermogen
Saldo 1 januari
Uit resultaatverdeling
Saldo 31 december

Bestemmingsreserve Prayrona
Saldo 1 januari
Uit resultaatverdeling
Saldo 31 december

Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserve Khamargacchi
Saldo 1 januari
Uit resultaatverdeling
Saldo 31 december

Bestemmingsreserve R.C.F.C.
Saldo 1 januari
Uit resultaatverdeling
Saldo 31 december
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Toelichting op Staat van Baten en Lasten 2017
2017
____________

2016
____________

€
€
€

€
€
€

Opbrengst IndiaIndia-produkten
Verkoop opbrengst
Kostprijs
Totaal

1.245,76
953,53
292,23

1.739,91
985,25
754,66

De marge op onze India-produkten loopt terug. Hiervoor zijn twee redenen aan te voeren:
- De oudere voorraad wordt tegen lagere verkoopprijzen verkocht
- In 2017 is er een deel van de voorraad tegen kostprijs verkocht aan een bevriende
stichting die zich inzet voor kinderen in Varanasi (India)

Opbrengst H2H postzegels
Verkoop opbrengst
Kostprijs
Totaal

€
€
€

957,00
691,20
265,80

€
€
€

3.208,66
2.549,60
659,06

€
€
€
€
€
€

20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00

€
€
€
€
€
€

20,00
25,00
45,00
22,50
15,00
127,50

Kosten markten
Palingrokerij van Langeraad Kerkwerve
Pasar Malam Renesse
Parkdagen Oud-Beijerland
Vlasdag Dreischor
Kerstmarkt Maasdam
Totaal

Het marktgeld voor de diverse markten in Strijen zijn door de Inrichterij van Toen betaald.
Daarnaast was er geen marktgeld verschuldigd bij het Zomerfeest van Boerderij Landzicht in
Strijen.
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Toelichting op Staat van Baten en Lasten 2017
2017
____________

2016
____________

Bijdrage Projecten ‘Prayrona’
(Pre)vocational leraren Prayrona-1
(Pre)vocational leraren Prayrona-2
(Pre)vocational leraren Prayrona-3
Eenmalige bijdrage onvoorziene uitgaven
Bijdrage algemeen

€
€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00
2.679,17

€
€
€
€
€

426,45
162,46
934,13
710,74
0,00

Bijdrage Project Khamargacchi
Baksteenfabriekschool
Artsenbezoek en medicatie
Creche en VTC programma
Bijdrage algemeen

€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
3.578,02

€
€
€
€

1.227,52
500,03
1.442,29
705,99

Bijdrage Project R.C.F.C.
Bijdrage operaties R.C.F.C.

€

2.696,07

€

983,60

Bijdrage Project Prabartak
Medicatie

€

417,26

€

437,98

Totaal

€

9.370,52

€

7.531,19

Projectbestedingen
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