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Inleiding 

 

2015 daalde de omzet van onze vereninging licht. Niet zodanig dat er problemen zijn, maar het 

verdient een ieders aandacht.  We hebben echter genoeg vrijwilligers om alle zaken te kunnen 

uitvoeren. Ook komen er voldoende spullen binnen en hebben we genoeg klanten.   

 

De sfeer binnen de HVO is prima, waarbij de coördinatoren een belangrijke rol spelen. Dankzij 

hun inzet loopt de zaak op rolletjes. Daarnaast speelt ook de positieve houding van de 

medewerkers hierin een belangrijke rol. 

 

Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van Leny, die overleden is. Haar positieve inbreng 

voor HVO wordt door ons gemist.  

 

We zijn gestopt met de reclassering. We hebben dus geen mensen meer bij de HVO die er hun 

taakstraf uitvoeren. De samenwerking met de reclassering verliep zo stroef, dat stoppen  

uiteindelijk de enige oplossing was.  

 

De verkoop via internet wordt door verschillende medewerkers gedaan. Eerst staan de spullen 

een paar weken in het pand in de verkoop. Als ze niet verkocht worden en ze zijn goed te 

verkopen via internet, worden ze daar op geplaatst. Deze verkoop wordt apart in de boekhouding 

vermeld. 

 

Ondanks de iets mindere omzet zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Door de verkoop 

van tweedehands goederen, zodat het afval vermindert, kunnen we ook in de toekomst nog veel 

goede doelen steunen en we blijven onze doelstellingen trouw. Hierbij gesteund door onze 

sponsors Garage Co Borst en Scheltinga & Partners. 

  

Namens de HVO-medewerkers, wensen wij u veel leesplezier met dit jaarverslag! 

 

Het bestuur.  
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Hoofdstuk 1  Doelstellingen 

 

De in 1978 opgerichte vereniging Hergebruik Voor Ontwikkelingswerk, welke geheel uit 

vrijwilligers bestaat, streeft de volgende doelen na: 

 

1. Te komen tot een verdeling van rijkdom (geld, goed en gedachten) in de gehele wereld, 

die een menswaardig en vrij bestaan voor iedereen mogelijk maakt. Dit zowel economisch, 

sociaal als cultureel. 

 

2.  Het bevorderen van hergebruik en recycling van goederen om de verspilling in onze 

consumptiemaatschappij tegen te gaan en om ons milieu te ontlasten. 

 

Om deze doelen te verwezenlijken, ondernemen de HVO-medewerkers het volgende: 

 

1. Het verkopen van gratis beschikbaar gestelde goederen tegen prijzen welke in principe 

door iedereen op te brengen zijn. 

 

2. Het financieel en op andere manieren steunen van ontwikkelingsprojecten in landen waar 

dan ook ter wereld. 

 

3. Bewustwordingsactiviteiten: het verzamelen van informatie en het geven van voorlichting 

over ontwikkelingsprojecten. 

 

4. Het leggen van contacten met en het steunen van organisaties die gelijksoortige doelen 

nastreven. 
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Hoofdstuk 2  Organisatorisch & medewerkers 

 

Organisatorisch 

 

De organisatiestructuur van HVO ziet er als volgt uit: 

 

1. Algemene vergadering 

2. Bestuur 

3. Projectgroep 

4. Coördinatoren 

 

1. De algemene vergadering neemt de belangrijkste plaats in, binnen de organisatiestructuur. 

De algemene vergadering neemt alle belangrijke beslissingen en ook vindt er overleg plaats.  

De medewerkers kunnen op deze vergadering ideeën naar voren brengen en bespreken. 

Elke medewerker heeft hierbinnen een gelijke stem. In het algemeen beslist de meerderheid.  

De algemene vergadering wordt een keer per zes weken gehouden. 

 

2. Voor spoedeisende zaken of geschillen binnen de HVO-structuur, beslist het bestuur.  

 

3. De projectgroep bekijkt en bespreekt alle binnen gekomen projecten.  

Zij komt elke acht weken bij elkaar om projecten voor te bereiden die geschikt zijn om in de 

algemene vergadering naar voren te brengen. 

De projectgroep streeft nog steeds naar kleinschalige projecten, omdat daarmee de 

contacten over en weer als heel prettig worden ervaren. Bewustwording, kennis, 

betrokkenheid en controle zijn nog steeds belangrijke aspecten bij de keuze van projecten.  

 

4. Voor de verkoopzaterdagen is een coördinator benoemd. Deze draagt zorg voor een goed 

verloop van de verkoopdag, de verdeling van de werkzaamheden en dringende zaken. 
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Medewerkers 

Bij HVO zijn plusminus vijftien vrijwilligers werkzaam.  

Zo nu en dan werkt er een kracht mee die via de reclassering een alternatieve straf uitvoert. Van 

alle medewerkers wordt verwacht dat ze zich kunnen vinden in de doelstellingen van HVO en dat 

ze een actieve bijdrage leveren aan het werk binnen HVO. 

 

Nieuwe medewerkers: 
Na aanmelding van de nieuwe medewerker bij HVO ontvangt de potentiële medewerker enige 

informatie over HVO. Kort daarop volgt het intakegesprek waarin de potentiële kracht een en 

ander wordt verteld over het reilen en zeilen binnen HVO. Naar aanleiding van dit gesprek wordt 

besloten of de potentiële medewerker een aantal keren mee gaat draaien binnen HVO. Na een 

periode van drie maanden wordt de potentiële kracht uitgenodigd voor een evaluatiegesprek. Van 

beide kanten kunnen er dan op- en/of aanmerkingen gemaakt worden. Aan de hand van die 

evaluatie wordt besloten of de potentiële medewerker vaste medewerker wordt. 
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Hoofdstuk 3  De projectvoorwaarden 

 

Het steunen van ontwikkelingsprojecten: 

 

De door HVO te steunen projecten moeten aan een aantal noodzakelijke voorwaarden voldoen. 

Deze zijn. 

 

1 De inhoud en de uitvoering van het project moeten door de ontvanger van de 

projectgelden zelf worden bepaald. 

 

2 Als de aanvrager een buitenlandse organisatie is, dient de contactpersoon van deze 

organisatie in Nederland te wonen.  

 

3 Het project moet de onafhankelijkheid bevorderen en moet dus van structurele aard zijn. 

Noodhulp wordt slechts in uitzonderingsgevallen verleend. 

 

4 De ontvanger van de projectgelden moet bezig zijn met het verbeteren van de 

levensomstandigheden van alle inwoners of betrokkenen. 

 

5 Het project dient zo milieuvriendelijk mogelijk te worden uitgevoerd. 

 

6 Zowel de bemiddelende als de uitvoerende organisatie moet evalueerbaar zijn. 

 

Streefpunten: 

 

Naast de noodzakelijke projectvoorwaarden onderscheidt HVO ook streefpunten. Het voldoen 

aan de streefpunten maakt een project aantrekkelijker, doch is niet bepalend om voor steun in 

aanmerking te komen. 

 

1 Het project moet geweldloos zijn. Hierbij wordt niet alleen aan wapengeweld gedacht, 

maar ook aan geestelijk geweld. 

 

2 Het project moet de emancipatie van achtergestelde groepen binnen de samenleving 

bevorderen. 

 

3 De projectgelden moeten besteed worden in het land of in de regio waar het project 

plaatsvindt. Materiaal, benodigd voor de uitvoering van het project, moet dus in principe 

uit het land zelf weg komen. 

 

4.  De inhoud van het project moet gericht zijn op het vervullen van verschillende behoeften 

als: voedsel, huisvesting, medische zorg, onderwijs, werk, etc. 
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Hoofdstuk 4  Logboek 
 

Enkel opmerkingen uit het logboek, soms erg cryptisch en voor meerdere uitleg vatbaar. 

3 januari Allemaal de beste wensen en een gezond 2015. 

24 januari Lekker gewerkt, vanochtend erg glad. 

3 februari  Mohammed jr. heeft buiiten om het pand opgeruimd. Dank hier voor. 

14 februari Veel verkocht vandag. 

7 maart Lekker gewerkt. 

21 maart Heel veel troep.  

11 april Iedereen aangeslagen door het verlies van Leny.  

22 april Jaarlijks uitje, iedereen heeft genoten. 

16 mei Heel erg rommelig, wel lekker gewerkt.   

30 mei Lekker gewerkt, niet zo druk.  

6 juni Jan heeft getracteerd op ijs.  

27 jun Mooi weer vandaag, lekker gewerkt.  

4 juli Heel heet vandaag, de kleding ging voor € 1,- , het was heel gezellig.  

25 juli Heel stil, noodweer vandaag, veel storm en regen 

1 augustus Vandaag ook heel rustig, maar goed verkocht. 

15 augustus Niet zo druk. 

12 september Merci chocolade van een klant gekregen.  

10 oktober TV terug gebracht. 

15 oktober Dak schoon gemaakt door Kamp. 

4 november Weer een verrekijker gestolen.  

21 novermber Heel erg druk, veel kerstspullen verkocht.  

1 november Antieke mutsjes via Marktplaats verkocht voor € 50,-. 

29 november Reinout en Manon kwamen verkleed als Zwarte Pieten, ontzettend leuk. 

5 december Allemaal chocomel in de koffiekamer, raam stuk, en voordeurslot afgebroken.  

19 december Laatste werkdag dit jaar. Dick naar huis met een gebroken voet. Peter 

Bodemeijer is langs geweest.  
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Hoofdstuk 5   Projectenoverzicht 2010 t/m 2014 

 

 

2010  

  Nederland  Foodbag        €   500,00

  Oeganda  Stichting MamaWatoto      €   500,00 

  Kenia   Recource Link Foundation     € 1.000,00 

  Haïti   Stichting BMH       € 1.000,00 

  Cambodja  Stichting Scholenproject Cambodja    €   500,00 

  India   Stichting Fair World Trustl     €   500,00 

  Oeganda  Pater kees Spil        €   500,00 

  Shri Lanka  Stichting Santoga      €   500,00 

  Afika   MWASO       €   500,00 

  Kenia   Recource Link Foundation     € 1.000,00 

Egypte   Foundation Ard el Amal     €   500,00 

Shri Lanka  Stichting Opbouw Shri Lanka     € 1.000,00 

  Suriname  Stichting Nederland Suriname     € 1.000,00 

  Marokko  Project Marokko      €   400,00 

  Cambodja  Myrko Schneider      €     75,00 

  Madagaskar  Hover Aid       €   500,00 

  Indonesië  Papua Barat       €   500,00 

  Nepal   Stichting Nepal      € 1.000,00 

  Rwanda   Stichting Geloof Hoop en Liefde    €   800,00 

  Nigaraqua  Stichting Steun Muelle de los Bueyes    € 1.620,00 

 Peru   Stichting Ninos Unidos Peruanos    € 1.000,00 

 Peru   Stichting Vilcambamba     € 1.000,00 

 Negeria  Co Foundation       €   500,00 

 Oeganda  Vereniging Luzira School Oeganda    €   500,00 

 Cambodja  Jan Bakker       € 1.100,00 

 Malawi   FO4R Mwanza Malawi      € 1.400,00 

 Colombia  Stichting Katholiek Onderwijs Wishconcert   €   500,00 

 Tanzania  Chamvita       € 1.000,00 

 Wereld   Gered gereedschap      €   500,00 

 

2011 

  Cambodja  Stichting Scholenprojecty Cambodja     € 1.000,00

  Kameroen  Stichting Agri Dynamics      € 1.500,00 

  Cambodja  Dark and light       € 1.000,00 

  Srilanka  Stichting Santoga      € 1.000,00 

  Peru   Stichting INTI      € 1.000,00 

  India   Stichting Jalihal      € 1.000,00 

  Ethiopië  Stichting schoolproject Ethiopië    € 1.000,00 

  Jamaica  World Servants      € 1.000,00

  Suriname  Project Ideas       € 1.000,00 

  Cambodja  Stichting Scholenprojecty Cambodja     € 1.000,00

  Togo   Stichting een school in Togo     € 1.527,00 

  Roemenië  Stichting Livada      € 2.000,00 

  Tanzania  Chamnavita       € 5.400,00

  Irak   Stichting Project Khanaqin     € 1.500,00
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  Marokko  Project Ait el Farsi      €   200,00

  Gambia   Stichting Future  4all      € 1.000,00 

  Gambia   Stichting Future  4all      € 1.000,00 

 Marokko  Stichting Alamal      € 1.000,00 

 Peru   Stichting Vilacamba      € 1.000,00 

 Guinee-Bissau  Stichting Vrienden Holten-Bedanden    € 2.000,00 

 Congo   Stichting H.H.C.C.A.      € 1.000,00 

 Kenia   Stichting Youth on the move     €   500,00 

 Nicaragua  Stichting samen scholen     € 3.500,00 

 Nepal   Stichting Kiran Namaste     €    500,00 

 India   Hulp aan Nubra      €    500,00 

 Bali   Stichting Bal Bundar      €  1.000,00 

 

2012 

  Mali   Stichting Vrienden van de Sahel     € 1.000,00

  Cambodja  SSCB         € 1.000,00 

  Ghana   Stichting Ecologisch Project Ghana    € 1.000,00 

  Tanzania  Trinitas College      €    100,00 

  Gambia   Stichting future 4all      € 1.555,50 

  Wereld   Stichting Gered Geedschap     €   500,00 

  Gambia   Stichting Vrienden van de mensen van Gambia   € 1.000,00 

  Kenia   Stichting Educaided       € 1.000,00

  Kenia   Stichting Watu-Wangu     €   500,00 

  Roemenië  Stichting Livada       €   500,00

  Bali   Stichting Rumah Bails       € 2.500,00 

  Srilanka  Stichting Velsen voor de derde wereld   €   500,00 

  Ghana   Resource Link Foundation Ghana    €   500,00

  India   Stichting Ananda Bhavan     € 1.500,00

  Afganistan  Stichting Dhvaad      €   500,00

  Afrika   Stichting Oud in Africa     € 1.000,00 

  Kongo   Vereniging HHCCA      € 1.000,00 

 Argentinie  Stichting Nueva Cultura Nederland    € 1.000,00 

 Zambia   Stichting Source Connection     € 1.000,00 

 Zuid-Afrika  Stichting Rhiza      €    750,00 

 Nepal   Stichting Himalayan Care Hands    €  1.000,00 

 Brazilië  Pater Nevers       €  1.000,00

 Nederland  SHISV        €  1.000,00

 Kenia   Force        €  1.000,00 

 Senegal  Stichting Bantan Woro     €  1.000,00 

 Suriname  Stichting Ku Gadu Didia Sa Limbo    €  1.000,00 

 Guinee-Bissau  Stichten vrienden van Hottem-Bedanda   €  1.500,00 

 Oeganda  ST. UP4s       €    750,00 

 

2013 

  Tanzania  Spot Tazania        € 1.000,00

  Nepal   Stichting Nepal       € 1.000,00 

  Peru   Stichtiong Ninos Unidos Peruanos    € 1.000,00 

  India   Stichting hulp aan Nubra     € 1.000,00 

  Ghana   Stichting Link foundation     € 1.000,00 

  Zuid Afrika  Trinidas College      €   200,00 
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  Senegal  Stichting Opbouw Senegal     € 2.000,00 

  Afrika   Light for the world      €   500,00

  Senegal  Stichting Bantan Woro     €   500,00 

  Ghana   Stichting Ghana Haarlem      € 1.000,00

  Zuid Soedan  Stichting Vrienden van straatkinderen    €   500,00 

  Srilanka  Stichting Santosa      € 1.000,00 

  Bangladesh  Stichting JW Support      € 1.000,00

  Bali   Stichting Sama Sama Foundation    €   500,00

  Rwanda   OHFR        € 1..000,00

  Gambia   Stichting Gambia Kids      €  500,00 

  Suriname  Stichting Pequenita      €  500,00 

 Ghana   Focus on Vision       € 1.000,00 

 Colombia  Stichting La Oportunidad     € 1.000,00 

 Tanzania  Stichting Malaika Kids      € 1.000,00 

 Kenia   Stichting Youth on the Move     €   500,00 

 Guinee-Bissau  Stichten Vrienden van Holten Bedanda   €  1.000,00

 Nederland  FPG        €    500,00

 Filipijnen  Giro 555       €  1.000,00 

   

2014 

  Soedan   Stichting Vrienden van Straatkinderen    € 1.000,00

  Tanzania  Spot Tanzania        €   500,00 

  Etiopie   Stichtiong Wollega Ethiopie     €   500,00 

  Nedereland  Stichting Hensbroek kindervakanties    €   500,00 

  Afrika   Stichting Oud in Afrika     €   500,00 

  Cambodja  Stichting Scholenproject Cambodja    €   500,00 

  Benin   Stichting Swanikrouna      € 2.000,00 

  Peru   Creating Waterfoundation     €   500,00

  Gambia   Boca Loko Foundation      €   500,00 

  Ghana   Vrouwen werkgroep Ghana      €   500,00

  Oeganda  Stichting Samaritaan       € 1.000,00 

  India   Stichting Actie Calcutta     € 1.000,00 

  Ghana   Stichting Ghana Haarlem     € 2.500,00

  Burundi  Stichting De Morgenster      €   500,00

  Suriname  Stichting Nederland Suriname Child Welfare   € 1.000,00

  Shrilanka  Stichting Boerderij van Nambikay    €  1.212,00 
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   Hoofdstuk 6  Overzicht gesteunde projecten 2015 

 

  India   Stichting Hulp aan Nuba      € 1.000,00

  Guinee-Bissau  De Gevulde Waterkruik      € 1.500,00 

  Roemenië  Stichting Livada      € 1.000,00 

  Ghana   Resource Link Foundation     € 1.000,00 

  Oeganda  Home Sweet Home      € 1.000,00 

  Rwanda   Stichting Fadhili      €   500,00 

  Tanzania  Stichting Step One        €   500,00 

  Nicaraqua  Stichting El Arbol      €   500,00

  Kenia   Samen voor Kenia      €   500,00 

  Curaçao  Missw I Q        €   500,00

  Zuid-Afrika  Stichting Britt helpt       € 1.000,00 

  Haiti   Haiti Contact Foundation     € 2.000,00 

  Tanzania  Malaika Kids       € 2.000,00

  Burkina Faso   Stichting Pequenita       €   533,00

  Ghana   Stichting Woraea Care     € 1.000,00

  Mali   Vrienden van de Sahel      €   500,00 

  Kameroen  Stichting Bifae Farming     € 1.000,00 

  Tanzania  SPOT Tanzania       €   500,00 

  Nigeria   Stichting Rucol Women Foundation     €  500,00 

  Nepal   Stichting Nepalese Kinderen in Nood     €1.500,00 

  Guinee   Stichting Nimba       €  500,00

  Congo   Stichting HHCCA        €  500,00 

  Indonesie  Stichtng Sumbing Bibir      €1.000,00

  Mozambique  Stichting Vrienden van de Escola de Rua    €  500,00

  India   Friends Indeed       €1.000,00
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Hoofdstuk 7  Korte toelichting gesteunde projecten 

  

a) Stichting Hulp aan Nubra 

In Nederland heeft de familie Klooster de stichting ‘Hulp aan Nubra’ (st.HAN) opgericht. De 

doelstelling van deze stichting is het financieel ondersteunen van de kliniek van dokter Rigzin 

Tundup, om de bouw van een medisch centrum te kunnen voltooien en medische hulp te kunnen 

bieden waar nodig is in Nubra en Ladakh in India. Zie www.nubra.nl. Voor de bouw van een 

tandartsenkliniek wordt € 1.000,- gedoneerd.  

 

b) De gevulde waterkruik 

De Gevulde Waterkruik is een particulier drinkwaterproject. Vanaf 2005 bouwen ze 

drinkwatertanks in Bedanda en omliggende dorpen in Guinee-Bissau. De tanks bewaren 

regenwater zodat de mensen in de droge tijd kunnen drinken. Zo blijft de streek bewoonbaar. 

Kinderen hebben veel meer kans op gezondheid en scholing.  HVO steunt met € 1.500,- voor de 

bouw van waterputten en latrines. Kijk eens op de site www.degevuldewaterkruik.nl voor meer 

informatie.  

       

c) Stichting Livada 

Stichting Livada helpt kinderen een grondslag te leggen voor een betere toekomst voor henzelf 

en hun omgeving. Onze donatie gaat naar een weeshuis en een babyhospitaal. Dit wordt gesteund 

met € 1.000,-. Voor meer info zie www.livada.nl. 

 

d) Resource Link Foundation 

Ten behoeven van de bevolking van Ghana geeft de stichting voorlichting over: 

 HIV, AIDS, TBC en andere ziektes; 

 bestrijding vrouwenbesnijdenis; 

 milieu en gezondheid. 

Daarnaast helpt zij met praktische zaken.  

De gift van € 1.000,- is daarom bestemd voor lesmateriaal en waterputten. Zie de site 

www.rlfn.nl 

 

e) Home sweet home 

Home sweet home wordt gesponsord met € 1.000,- voor een zorgboerderij, weeshuis voor 

gehandicapten in Uganda. Geen website bekent.  

 

f) Stichting Fadhili 

Gift van € 500,- voor het kopen van zaden, bijvoorbeeld bonen en aardappels en daarnaast voor 

de aankoop van dieren. 

De stichting steunt onder andere projecten in: Burundi, Congo en Rwanda. 

De doelstellingen van stichting zijn: 

 empowerment van kansarme mensen 

 scholen bouwen, training geven om het onderwijs te bevorderen 

 participatie in het maatschappelijk leven promoten 

 inzet in de gezondheidszorg. 

Zie de site: www.stichtingfadhili.nl 

 

http://www.nubra.nl/
http://www.degevuldewaterkruik.nl/
http://www.livada.nl/
http://www.rlfn.nl/
http://www.stichtingfadhili.nl/
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g) Stichting Step One 

We hebben € 500,- gegeven voor de bouw van klaslokalen en de afbouw van scholen in Tanzania. 

De stichting opereert vanuit Broek op Langedijk. Het motto van de stichting is: “Ieder kind een 

kans”. Voor meer info zie de site www.step-one.nu.  

 

h) Stichting El Arbol 

Bij stichting El Arbol staan drie waarden centraal: 

 compassie (medeleven) 

 gelijkwaardigheid 

 zorg voor de aarde (natuur en milieu) 

Er is door ons € 500,- gesponsord voor een irrigatiesysteem in Niquaracua. Zie de Site 

www.elarbol.nl.  

 

i) Samen voor Kenia 

Duizend Euro hebben we gedoneerd voor een schoonwatervoorziening in een opslagtank en een 

tappunt in Kenia. “Samen voor Kenia” werkt vanuit Heerhugowaard en Graft-De Rijp. Voor meer 

info zie de site http://samenvoorkenia.jouwweb.nl 

 

j) Stichting Miss IQ 

HVO heeft € 500,- gedoneerd voor de aanschaf van schoolmateriaal op Curaçao. Deze stichting 

is een veerkrachtige en professionele organisatie die verandering wil brengen in uitzichtloze 

situaties waar jonge moeders met hun kinderen opgroeien. De stichting opereert vanuit 

Heerhugowaard. Zie www.stichtingmissiq.nl 

 

k) Stichting Britt Helpt 

Voor het verbeteren van een school en vervanging van schoolmateriaal hebben we € 1.000,- 

gesponsord. Sinds Britt 12 jaar is, is zij bezig om het leven voor Zuid-Afrikaanse kinderen beter 

te maken. Ze heeft twee jaar geld ingezameld en in 2014 ging ze met meerdere mensen naar 

Zuid-Afrika met het verzamelde bedrag, zijnde € 13.000,-. Ze hebben daar klaslokalen 

bijgebouwd, les gegeven, lokalen geschilderd, heel het schoolterrein opgeknapt en een conciërge 

aangenomen om ervoor te zorgen dat de school een gezonde en fijne en vooral schone plek blijft. 

Zie de site www.wereldverbeteraarvanhetjaar.nl en dan naar de Stichting Britt Helpt. 

 

l) Haïti Contact Foundation 

Voor de realisatie van een broodbakkerij heeft de HVO € 2.000,- gedoneerd. Sinds 2011 richt de 

stichting zich op het versterken van vrouwen en kinderen om te werken aan een betere toekomst. 

Ze ondersteunen daarbij twee grote projecten: Madame Sara en l’Athlétique d’Haïti. Voor info 

zie www.haiticontact.org 

 

m) Stichting Mtangani 

Duizend Euro geeft De HVO aan deze stichting voor de bouw van een school. Het dorp Mtangani 

bestaat uit 7000 inwoners en ligt in Kenia. De stichting wil door middel van diverse projecten de 

levensstandaard en de zelfredzaamheid van de inwoners verhogen. Speerpunten zijn, het project 

moet zelfvoorzienend worden, alle giften komen ten goede aan de projecten, geen verzending van 

materialen naar Kenia en alle projecten worden door de inwoners van het dorp zelf uitgevoerd en 

onderhouden. Zie www.stichtingmtangani.nl 

 

http://www.step-one.nu/
http://www.elarbol.nl/
http://samenvoorkenia.jouwweb.nl/
http://www.stichtingmissiq.nl/
http://www.wereldverbeteraarvanhetjaar.nl/
http://www.haiticontact.org/
http://www.stichtingmtangani.nl/
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n) Malaika Kids 

Malaika Kids wil de weeskinderen in Tanzania een toekomst geven; ze van straat halen en een 

thuis bieden. Een thuis waar ze zich veilig voelen en veilig zijn. Waar ze weer kind kunnen en 

mogen zijn en waar op vaste tijden een maaltijd voor hun is. Wij willen dat de kinderen kunnen 

opgroeien tot jonge volwassenen die zelfstandig hun leven kunnen continueren. We vullen onze 

missie op twee manieren in: middels het Relatives Support Program en door de bouw van Malaika 

kinderdorpen. HVO heeft € 2.000,- gedoneerd voor de aanschaf van een waterpomp en diverse 

materialen. Zie www.cbf.nl en dan zoeken naar Malaika Kids. 

 

o) Stichting Pequenita 

Stichting Pequenita is op 24 juni 2005 opgericht met het doel kleinschalige projecten te 

ondersteunen die de sociaal economische zelfstandigheid en onafhankelijkheid van vrouwen in 

ontwikkelingslanden bevorderen. Pequenita betekent ‘kleintje’. Met een bijdrage van te n hoogste 

€ 5.000,- steunt de stichting groepen vrouwen in Burkina Faso, Niger, Suriname en Zuid-Afrika. 

We hebben aan de stichting een bedrag gegeven van € 533,- voor de aanschaf van een kleine 

kiosk met vitrine. Voor meer informatie zie www.pequenita.nl 

 

p) Stichting Worae Care 

Stichting Worae Care staat symbool voor een gelijke, eerlijke wereld waarin voor iedereen 

gezorgd zal worden. Vooral in de armere landen zijn ziekenhuizen een essentieel onderdeel van 

die zorg. De Stichting is in samenwerking met het VU Medisch Centrum, The New Event en het 

Informatie Steun Punt bezig met drie hoofdzaken, Het doneren van goederen voor ziekenhuizen 

in Ghana, het geven van voorlichting in Nederland en Ghana en het oprichten van een 

kraamkliniek. Ook ondersteunen zij het onderwijs. HVO doneert een bedrag van € 1.000,- voor de 

renovatie van twee scholen. Zie www.stichtingworae.nl 

 

q) Vrienden van de Sahel 

HVO heeft € 500,- gesponsord voor herstel van een omheining en verbetering van de 

groentetuinen. De stichting steunt in Mali duurzame kleine projecten, die bijdragen tot de 

verbetering van primaire levensomstandigheden, vooral voor vrouwen. Te denken valt aan 

waterputten, groentetuinen, gezondheidszorg, onderwijs, het opzetten van bedrijfjes, enz. Voor 

meer info zie www.vriendenvandesahel.nl 

 

r) Stichting Bifae Farming 

Duizend Euro gesponsord voor de vervanging van de veestapel vanwege mond- en klauwzeer. Bifae 

is opgericht door de Kameroenese Nijmegenaar Alfred die samen met twee partners koeien 

heeft gekocht in Kameroen. De centrale activiteiten van Bifae zijn veehouderij, groeten- en 

fruitteelt en het kweken van bomen. Melk en gewassen worden gebruikt voor lokale consumptie. 

Bomen worden geplant om ontbossing en erosie tegen te gaan. Bescherming en verbetering van de 

ecologische omgeving is bij alle activiteiten een strikte randvoorwaarde. Zie www.cmo.nl en zoek 

dan bifae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbf.nl/
http://www.pequenita.nl/
http://www.stichtingworae.nl/
http://www.vriendenvandesahel.nl/
http://www.cmo.nl/
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s) Spot Tanzania 

Gift van € 500,- voor een drinkwaterproject in drie dorpen. SPOT Tanzania is een Nederlandse 

stichting die fondsen werft en belangen behartigt voor de Tanzaniaanse organisatie Chamavita.  

Chamavita ondersteunt dorpen in Noordoost-Tanzania bij het verbeteren van hun 

drinkwatervoorziening. De dorpen zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van de 

drinkwatervoorzieningen. Chamavita is bezig met de oprichting van een drinkwaterbedrijf, dat de 

dorpen zal ondersteunen met professioneel onderhoud en beheer.  

Zie de site: www.spottanzania.nl.  

 

t) Stichting Rural Women Foundation 

Ze richten zich met name op het verbeteren van de hygiënische omstandigheden door schoon 

drinkwater en degelijke toiletvoorzieningen op basisscholen en ziekenhuizen in Malawi en Nigeria 

te bouwen.  We hebben € 500,- gedoneerd voor een schoonwaterproject. Zie de site 

www.stichtingrwf.nl. 

 

u) Stichting Nepalese Kinderen in Nood 

HVO heeft € 1500,- gedoneerd voor een kindertehuis. Het gaat om een kindertehuis iets buiten 

het centrum van Kathmandu, waar twintig kinderen van 6 tot en met 14 jaar wonen die wees zijn, 

of waarvan de familieleden zover weg wonen dat ze niet voor de kinderen kunnen zorgen.  

In 2015 werd Nepal getroffen door een zware aardbeving. 'In één klap was alles weg. Er moest 

weer helemaal opnieuw worden gestart met het tehuis. Inmiddels is er via een bevriende 

connectie een nieuw onderkomen voor de kinderen van het tehuis gevonden. Maar met het nieuwe 

pand alleen zijn de kinderen er nog niet. 'Ze hebben verder niets meer, geen voedsel, bed, 

matras, kleding, echt niets meer. Er is gebrek aan alles. Vandaar onze donatie. Er is geen site 

bekend.  

 

v) Stichting Nimba 

Donatie van € 500,- voor schoolmaterialen en maaltijden. Centre Nimba is opgericht om kansarme 

kinderen met een lichamelijke handicap in Guinee een kans te bieden later een zelfstandig 

bestaan op te bouwen. Voor meer info zie de site www.nimba.nl 

 

w) Stichting HHCCA 

De Vereniging HHCCA werkt mee aan de ontwikkeling van de landen in Centraal Afrika, met name 

in Congo. Armoedebestrijding is hierbij een speerpunt. Daarmee draagt de vereniging bij aan een 

duurzame sociale en economische ontwikkeling van kwetsbare groepen. 

De donatie van € 500,- is voor de aanleg van watertanks. 

Voor meer info zie www.hhcca.nl. 

 

x) Stichting Sumbing Bibir 

Kinderen die in Indonesië geboren worden met een gespleten lip of een open gehemelte hebben 

een aanzienlijk kortere levensverwachting dan hun gezonde leeftijdgenootjes. De meesten halen 

het tiende levensjaar niet. Ook worden ze nauwelijks geaccepteerd in de maatschappij door hun 

zichtbare  'anders-zijn'. En dat terwijl het met relatief geringe middelen te verhelpen is. Alleen 

hebben hun ouders daar het geld niet voor. Zie www.sumbingbibir.com. HVO steunt met € 1.000,- 

 

 

 

 

 

http://www.spottanzania.nl/
http://www.stichtingrwf.nl/
http://www.nimba.nl/
http://www.hhcca.nl/
http://www.sumbingbibir.com/
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y) Stichting vrienden van Escola de Rua 

HVO steunt Stichting Vrienden van de Escola de Rua met € 500,- voor een straatschool project, 

ten behoeve van arme kinderen van de stad Maputo in Mozambique. Met veel vrijwilligers en een 

klein budget probeert de stichting de allerarmsten in dit district te helpen. Zie de Site 

www.stichtingdegrootstefamiliehelpt.nl 

 

z) Friends Indeed 

We werken sinds 2003 in het vissersgebied in India. De kinderen daar gaan gaat een groot 

gedeelte niet naar school, heeft onvoldoende te eten, heeft een handicap, heeft Hiv-aids, heeft 

geen dak boven het hoofd. Ze hebben een aanpak ontwikkeld voor een gebied met ongeveer 

10.000 kinderen: 15 afgelegen vissersdorpen aan de oostkust van India. Het gaat om goed 

onderwijs, water, sanitair, gezondheidszorg en armoedebestrijding De projecten versterken 

elkaar en dat geeft meerwaarde. HVO schenkt € 1.000,- voor waterzuivering en afvalverwerking. 

Hun site is www.friendsindeed.nl 

  

http://www.stichtingdegrootstefamiliehelpt.nl/
http://www.friendsindeed.nl/
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Hoofdstuk 8  Contactadressen en openingstijden 
 

 Adresgegevens vereniging Hergebruik Voor Ontwikkelingswerk: 

 

 Van Teylingenlaan 3 

 1701 AA Heerhugowaard 

 Telefoon: 072-5714495 

 

 

 Openingstijden vereniging HVO: 

 Elke zaterdag open voor verkoop van 12.00 uur tot 15.00 uur 

Inbreng goederen zaterdag van 9.30 tot 15.00 uur, maandag 10.00 tot 12.00 uur en 

woensdag 9.00 tot 10.00 uur. 

  

 Aanmelden van goederen: 

 Per telefoon 072-5714495 

De aangemelde goederen worden in principe de eerstvolgende zaterdag opgehaald.  

 

 

 Contactadres algemeen & projecten: 

 

 Bestuur H.V.O. 

 Van Teylingenlaan 3 

 1701 AA Heerhugowaard 

  

 J. Bakker Tel: 0226-411311 

 Voorzitter H.V.O. 

 

Mevr. M. Mol 072-5714495 

 Secretaris HVO 

 

 J. Bakker Tel: 0226-411311 

 Penningmeester HVO 
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Financieel verslag HVO

Saldo kas 1 januari 135,07€                                          110,07€            

Saldo ING 1 januari 5.215,22€                                       4.039,26€        

Saldo internet spaar 1 januari 24.248,53€                                     28.538,75€      

Saldo ASN 1 januari 25.826,29€                                     26.252,38€      

Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Energiekosten en water 2.961,66€         3.135,33€            

Administratiekosten 1.634,94€         1.568,02€           

Huurkosten 14.838,82€       7.491,82€           

Huishoudkosten 991,08€           900,87€             

Autokosten (incl. verz. en belasting) 5.966,23€        7.462,31€           

Omzetbelasting 8.135,00€         8.368,00€           

Projecten 17.212,00€       23.533,00€         

Overige kosten 3.205,19€         1.953,59€           

Verkoop 52.557,14€                                     49.499,05€      

Oud papier 1.447,54€                                       1.268,44€         

Kleding 2.647,82€                                       2.705,56€        

Internetverkoop 382,00€                                         446,00€           

Rente 716,31€                                          534,21€            

Gift 55,00€                                           

Overig 654,46€                                         413,76€            

Opbrengst

Saldo kas 31 december 110,07€            2.220,07€           

Saldo ING 31 december 4.039,26€        5.049,13€           

Saldo internetspaar 31 december 28.538,75€      25.527,64€         

Saldo asn 31 december 26.252,38€      26.597,70€         

Totaal 113.885,38€                                    113.885,38€     113.807,48€     113.807,48€        

Vennootschapbelasting

Inkomsten 54.867,02€                       

Uitgaven 29.311,92€                       _

Saldo 25.555,10€                       

Donatie aan projecten (Anbi-organisatie) 23.533,00€                        _

Winst 2.022,10€                         

Voor de Vennootschapsbelasting dienst de winst na aftrek van de donatie aan projecten (Anbi-organisatie) minimaal  € 15.000,- te bedragen.   

Dit jaar is de winst € 2022,10. HVO hoeft derhalve over 2015 geen Vennootschapsbelasting te betalen.

2014 2015


