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Inleiding
In 2016 stegen de inkomsten met € 8500,- ten opzichte van het jaar daarvoor. Een fantastisch
resultaat, dat onder andere veroorzaakt werd door de komst van de Syrische vluchtelingen. Ze
kochten veel spullen voor de inrichting van hun woning.
De HVO draait dus fantastisch en de onderlinge sfeer is ronduit goed. Iedereen zet zijn beste
beentje voor wat dat jaar tot uiting kwam door de prima omzet.
Op 27 januari 2016 is Ankie overleden. Ze verslikte zich in een kippenlevertje en nadat ze naar
het ziekenhuis is gebracht is ze daar overleden.
Ankie was heel lang medewerkster bij de HVO, al is ze tussendoor een periode gestopt. Ze was
heel spontaan, enthousiast en chaotisch. Ook was ze creatief en kon prachtig schilderen; zie de
afbeelding op haar rouwkaart. Wat we toch vooral van kennen is dat ze snel even haar lippen
aanstipte, voordat ze zich onder mensen ging begeven.
Dit jaar heeft Dick zijn voet heeft gebroken tijdens het ophalen van spullen. De voet is nu weer
goed genezen. Daarnaast is er ingebroken in het pand, waarbij in het kantoor pakken
chocolademelk op de muur zijn gegooid.
Ten slotte heeft de HVO een nieuwe bus gekocht.
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 daarop geplaatst. Deze verkoop wordt apart in de boekhouding
vermeld.
Dankzij de goede 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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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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Organisatie & medewerkers

Organisatie
De organisatiestructuur van HVO ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.

Algemene vergadering
Bestuur
Projectgroep
Coördinatoren

1.

De algemene vergadering neemt de belangrijkste plaats in, binnen de organisatiestructuur.
De algemene vergadering neemt alle belangrijke beslissingen en ook vindt er het 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 binnengekomen projecten bekijkt en bespreekt de projectgroep.
De projectgroep komt elke zes 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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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

Het project moet de onafhankelijkheid bevorderen en moet dus van structurele aard zijn.
Noodhulp wordt slechts in uitzonderingsgevallen verleend.

3

De ontvanger van de projectgelden moet bezig zijn met het verbeteren van de
levensomstandigheden van alle inwoners of betrokkenen.

4

Het project dient zo milieuvriendelijk mogelijk te worden uitgevoerd.

5

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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Logboek

Enkel opmerkingen uit het logboek, soms erg cryptisch en voor meerdere uitleg vatbaar.
9 januari
Veel verkocht, lekker gewerkt.
23 januari
Ankie heeft zich verslikt in een kippenlevertje, ligt in coma in het ziekenhuis.
27 januari
Ankie is overleden.
8 februari
Peter heeft de ramen gelapt.
23februari
Kachel is gemaakt.
12 maart
Manuela had weer gebak mee.
26 maart
Een vrouw heeft in de koffiekamer de borst gegeven.
9 april
Héél druk.
16 april
Nieuwe medewerker, begint vandaag, is niet komen opdagen.
12 mei
Jaarlijkse uitje. Het was allemaal heerlijk.
14 mei
Weer schoenen gestolen.
4 juni
Heel stil, veel gejat.
25 juni
Mees is op vakantie, wordt gemist.
9 juli
Het was heel stil zonder Tilly , maar we hebben lekker gewerkt.
30 juli
Heel druk geweest, veel meubls verkocht.
13 augustus
Tilly is geopereerd, ze wordt gemist.
27 augustus
Heel rommelig druk.
3september Bij Anna op bezoek geweest, vanwege knieoperatie. Kan nog enkele weken niet
werken.
17 september Niet lekker gewerkt, heel erg rommelig.
8 oktober
Mees erg gemist (Tilly).
15 oktober
Lekker gewerkt, niet zo heel druk.
4 november
Weer een verrekijker gestolen.
5 november
Heel druk, hectisch.
3 december
Vijf zwaarden op Marktplaats verkocht.
17 december Potjes honing gehad van Mary en Sjaak. Mariska, kleindochter van Marian bracht
koekjes.
31 december Laatste werkdag dit jaar. Mees gaat Nieuw-Zeeland.
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2011
Cambodja
Kameroen
Cambodja
Srilanka
Peru
India
Ethiopië
Jamaica
Suriname
Cambodja
Togo
Roemenië
Tanzania
Irak
Marokko
Gambia
Gambia
Marokko
Peru
Guinee-Bissau
Congo
Kenia
Nicaragua
Nepal
India
Bali

Projectenoverzicht 2011t/m 2015

Stichting Scholenproject Cambodja
Stichting Agri Dynamics
Dark and light
Stichting Santoga
Stichting INTI
Stichting Jalihal
Stichting schoolproject Ethiopië
World Servants
Project Ideas
Stichting Scholenprojecty Cambodja
Stichting een school in Togo
Stichting Livada
Chamnavita
Stichting Project Khanaqin
Project Ait el Farsi
Stichting Future 4all
Stichting Future 4all
Stichting Alamal
Stichting Vilacamba
Stichting Vrienden Holten-Bedanden
Stichting H.H.C.C.A.
Stichting Youth on the move
Stichting samen scholen
Stichting Kiran Namaste
Hulp aan Nubra
Stichting Bal Bundar

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.527,00
2.000,00
5.400,00
1.500,00
200,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
500,00
3.500,00
500,00
500,00
1.000,00

Stichting Vrienden van de Sahel
SSCB
Stichting Ecologisch Project Ghana
Trinitas College
Stichting future 4all
Stichting Gered Geedschap
Stichting Vrienden van de mensen van Gambia
Stichting Educaided
Stichting Watu-Wangu
Stichting Livada
Stichting Rumah Bails
Stichting Velsen voor de derde wereld
Resource Link Foundation Ghana
Stichting Ananda Bhavan
Stichting Dhvaad
Stichting Oud in Africa
Vereniging HHCCA
Stichting Nueva Cultura Nederland

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00
1.555,50
500,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
2.500,00
500,00
500,00
1.500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

2012
Mali
Cambodja
Ghana
Tanzania
Gambia
Wereld
Gambia
Kenia
Kenia
Roemenië
Bali
Srilanka
Ghana
India
Afganistan
Afrika
Kongo
Argentinie
Jaarverslag 2016
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Zambia
Zuid-Afrika
Nepal
Brazilië
Nederland
Kenia
Senegal
Suriname
Guinee-Bissau
Oeganda

Stichting Source Connection
Stichting Rhiza
Stichting Himalayan Care Hands
Pater Nevers
SHISV
Force
Stichting Bantan Woro
Stichting Ku Gadu Didia Sa Limbo
Stichten vrienden van Hottem-Bedanda
ST. UP4s

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.000,00
750,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
750,00

Tanzania
Nepal
Peru
India
Ghana
Zuid Afrika
Senegal
Afrika
Senegal
Ghana
Zuid Soedan
Srilanka
Bangladesh
Bali
Rwanda
Gambia
Suriname
Ghana
Colombia
Tanzania
Kenia
Guinee-Bissau
Nederland
Filipijnen

Spot Tazania
Stichting Nepal
Stichtiong Ninos Unidos Peruanos
Stichting hulp aan Nubra
Stichting Link foundation
Trinidas College
Stichting Opbouw Senegal
Light for the world
Stichting Bantan Woro
Stichting Ghana Haarlem
Stichting Vrienden van straatkinderen
Stichting Santosa
Stichting JW Support
Stichting Sama Sama Foundation
OHFR
Stichting Gambia Kids
Stichting Pequenita
Focus on Vision
Stichting La Oportunidad
Stichting Malaika Kids
Stichting Youth on the Move
Stichten Vrienden van Holten Bedanda
FPG
Giro 555

€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 1..000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 1.000,00

Soedan
Tanzania
Etiopie
Nedereland
Afrika
Cambodja
Benin
Peru
Gambia
Ghana
Oeganda
India

Stichting Vrienden van Straatkinderen
Spot Tanzania
Stichtiong Wollega Ethiopie
Stichting Hensbroek kindervakanties
Stichting Oud in Afrika
Stichting Scholenproject Cambodja
Stichting Swanikrouna
Creating Waterfoundation
Boca Loko Foundation
Vrouwen werkgroep Ghana
Stichting Samaritaan
Stichting Actie Calcutta

€ 1.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

2013

2014
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Ghana
Burundi
Suriname
Shrilanka

Stichting Ghana Haarlem
Stichting De Morgenster
Stichting Nederland Suriname Child Welfare
Stichting Boerderij van Nambikay

Soedan
Tanzania
Etiopie
Nedereland
Afrika
Cambodja
Benin
Peru
Gambia
Ghana
Oeganda
India
Ghana
Burundi
Suriname
Shrilanka

Stichting Vrienden van Straatkinderen
Spot Tanzania
Stichtiong Wollega Ethiopie
Stichting Hensbroek kindervakanties
Stichting Oud in Afrika
Stichting Scholenproject Cambodja
Stichting Swanikrouna
Creating Waterfoundation
Boca Loko Foundation
Vrouwen werkgroep Ghana
Stichting Samaritaan
Stichting Actie Calcutta
Stichting Ghana Haarlem
Stichting De Morgenster
Stichting Nederland Suriname Child Welfare
Stichting Boerderij van Nambikay

India
Guinee-Bissau
Roemenië
Ghana
Oeganda
Rwanda
Tanzania
Nicaraqua
Kenia
Curaçao
Zuid-Afrika
Haiti
Tanzania
Burkina Faso
Ghana
Mali
Kameroen
Tanzania
Nigeria
Nepal
Guinee
Congo
Indonesie
Mozambique
India

Stichting Hulp aan Nuba
De Gevulde Waterkruik
Stichting Livada
Resource Link Foundation
Home Sweet Home
Stichting Fadhili
Stichting Step One
Stichting El Arbol
Samen voor Kenia
Missw I Q
Stichting Britt helpt
Haiti Contact Foundation
Malaika Kids
Stichting Pequenita
Stichting Woraea Care
Vrienden van de Sahel
Stichting Bifae Farming
SPOT Tanzania
Stichting Rucol Women Foundation
Stichting Nepalese Kinderen in Nood
Stichting Nimba
Stichting HHCCA
Stichtng Sumbing Bibir
Stichting Vrienden van de Escola de Rua
Friends Indeed

€
€
€
€

2.500,00
500,00
1.000,00
1.212,00

2014
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 2.500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.212,00

2015
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€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 533,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€1.500,00
€ 500,00
€ 500,00
€1.000,00
€ 500,00
€1.000,00
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Indonesie
Zuid-Afrika
Roemenië
Congo
Nepal
Ethiopië
Indonesië
Nepal
Kenia
India
Soedan
Ghana
Nederland
Nigeria
Mali
Bukina Faso
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Overzicht gesteunde projecten 2016

Stichting Bali Bundar
Stichting Rhiza
Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië
HHCCA
Stichting Nepal
Reach Another Foundation
Sjaki-Tari-0Us
Stichting Nepalese Kinderen In Nood
Stichting Force
Stichting Hulp aan Nubra
Stichting Educaided
Bokemei
Stichting Hensbroek
Stichting Dare2 Care
Stichting Walanta
Stichting Kinderhulp Burkira Faso-Nasigui

Vereniging Hergebruik Voor Ontwikkelingswerk

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

500,00
1.250,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
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Korte toelichting gesteunde projecten

a) Stichting Bali Bandur
De Stichting biedt hulp aan arme Balinese kinderen en wil dat hun situatie in Nederland
bekendheid krijgt. De donatie, € 500,- is bedoeld voor de bouw van stenen huisjes voor de
doelgroep. Voor meer informatie zie www.balibandur.org.
b) Stichting Rhiza
Hun visie is dat extreme armoede moet worden uitgebannen. Dit vormt samen met discriminatie
een groot onrecht. We doen dit door projecten aan te pakken op het gebied van onderwijs,
gezondheidszorg en beroepsgerichte trainingen voor jongeren, alsmede het verstrekken van
microkredieten voor beginnende ondernemers.
We schenken € 1.250 voor de bouw van toiletten in een kleuterschool in Zuid-Afrika. Zie de site
www.rhiza.nl.
c) Stichting blijvende hulp voor Roemenië
Het zwaartepunt van Stichting Blijvende hulp voor Roemenië ligt op dit moment op het onderhoud
van en aan het revalidatiecentrum en het inzamelen van kleding en ziekenhuisbenodigdheden. De
HVO heeft € 1.000 gedoneerd. Hun site is www.blijvendehulpvoorroemenie.nl.
d) HHCCA
De Stichting zet zich in voor o.a. een betere toekomst voor arme Congolese moeders,
straatkinderen en weeskinderen. De donatie is voor de bouw van waterputten. Voor meer
informatie zie www.hhcca.nl.
e) Stichting Nepal
Stichting Nepal heeft als missie het verbeteren van de leefomstandigheden en
toekomstmogelijkheden van kinderen en maatschappelijk kwetsbaren in Nepal door de toegang
tot onderwijs en gezondheidszorg voor hen te verbeteren. De donatie naar gaat naar een
dovenschool die op instorten staat. Zie de site www.stichtingnepal.nl.
f) Reach Another Foundation
De ReachAnother Foundation is een non-profit organisatie, werkzaam in Ethiopië. We werken aan
de toegang tot zorg en onderwijs voor de mensen die dat zelf niet kunnen. Onze speerpunten zijn
Hydrocephalus (waterhoofdje), Spina Bifia (open ruggetje) en autisme. We Dit doen wij met de
inzet van vrijwilligers en experts vanuit Nederland en de Verenigde Staten.
g) Sjaki-Tari- Us

Sjaki-Tari-Us heeft als doel om kennis en ervaring te delen met leerkrachten en ouders over het
begeleiden en opvoeden van kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking op
Bali. De donatie is voor de bouw van twee klaslokalen. Voor meer informatie zie
www.sjakitarius.nl.

h) Reach Another foundation
Reach Another is een non-profit organisatie, werkzaam in Ethiopië. Zij streeft naar een
verbeterde gezondheidszorg op het gebied van hydrocephalus en autisme. Dit doen wij met de
inzet van vrijwilligers en experts vanuit Nederland en de Verenigde Staten. We schenken € 500,voor de bouw van een school voor kinderen met autisme. Zie de site www.reachanother.nl.
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i) Stichting Nepalese kinderen in nood
Stichting Nepalese Kinderen in Nood verleent kleinschalige en directe hulp aan gebieden in en
aan de bevolking van Nepal die de meeste ondersteuning nodig hebben. We hebben € 1.000,gedoneerd voor de opbouw van het dorp Fulkhara. De site is www.facebook.com/nepal.hulp.1/.
j) Stichting Force
Stichting Force streeft er naar het groeiend aantal blinden en slechtziende kinderen en
volwassenen in de ontwikkelingslanden te voorzien van (school)boeken, kranten en tijdschriften in
aangepaste vorm. Dan kunnen ook zij lezen, leren en in hun levensonderhoud voorzien.
HVO heeft € 500,- gedoneerd voor onderwijs aan gehandicapte kinderen in Kenia. De site is
www.f-force.nl.
k) Stichting hulp aan Nubra
De doelstelling van deze stichting is het financieel ondersteunen van de werken van dokter Rigzin
Tundu en de bouw van een medisch centrum te kunnen voltooien om medische hulp te kunnen
bieden waar nodig is in Nubra en Ladakh in India. Wij steunen de stichting met € 500,-. Hun site
is www.nubra.nl.
l) Stichting Bokemei
Stichting Bokemei helpt vanaf 2002 (wees)kinderen in sloppenwijken en boerendorpen rond
Accra in Ghana om naar school te gaan. De Ghanese naam 'Bo Ke Mei' betekent ‘Jij en Ik’ en
staat voor samenwerking. Initiatiefnemer en voorzitter Abbey is Ghanees en woont al 33 jaar in
Nederland. Hij weet wat armoede is en wil iets terugdoen voor zijn land. Samen met een trouwe
groep gemotiveerde mensen. De donatie is voor het afbouwen van een schooldak. Zie de site
www.bokemei.nl.
m) Stichting EducAIDed
Stichting EducAIDed gelooft in de kracht van kennis en onderwijs. Kennis is blijvend en geeft
kansen voor een betere toekomst. EducAIDed werkt vanuit de overtuiging dat concrete
projecten, transparantie en intensieve samenwerking met partnerorganisaties ter plaatse leiden
tot resultaat. In Nederland werken vrijwilligers die middels acties fondsen werven en
voorlichting geven op scholen. De projecten in het buitenland worden uitgevoerd door lokale
partners. Op dit moment is onze partner Fofcod in Zuid-Soedan leerkrachten aan het trainen om
een kwaliteitsslag te maken voor zeer veel kinderen. Ondertussen zijn wij in Nederland alweer
aan de slag om fondsen te werven voor het volgende project: Bouw van een school in
Adipala. Onze gift is voor een toiletblok. Voor meer info zie: www.indicaided.org.
n) Stichting Hensbroek Kindervakanties
Het doel van Stichting Hensbroek Kindervakanties, is het organiseren van zoveel mogelijk
onvergetelijke vakanties voor kinderen die in een situatie verkeren waarin zij niet met hun
ouders of verzorger op vakantie kunnen.
Zie www.shkv.nl.
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o) Stichting Dare2Care
Het doel van Stichting Dare2Care is om de pasgeboren, zieke en hulpbehoevende kinderen die
geboren zijn in het FMCU Nigeria, een betere kans op overleven te bieden. Om dat doel te
bereiken willen wij zoveel mogelijk nieuwe en gebruikte medische apparatuur, goederen,
instrumenten, uitrusting en transportmiddelen ten behoeve van het FMCU in Nigeria, inzamelen.
Daarnaast geeft de stichting voorlichting aan donoren over de moeilijke ervaringen die moeders
en hun kinderen tegenkomen in het FMCU, Nigeria en hoe we kunnen helpen de kindersterfte
tegen te gaan. Voor meer informatie zie: www.stichtingdare2care.nl.
p) Stichting Walanta
De stichting heeft tot doelstelling het ondersteunen van duurzame ontwikkelingsprojecten in
Mali. Dat willen ze bereiken door het opzetten van centra voor beroepsopleidingen. Zie
www.walanta.nl.
q) Stichting Kinderhulp Burkina Faso
De Stichting 'Kinderhulp Burkina Faso' beperkte zich tot voor kort tot kleinschalige projecten in
het dorpje Namsiqui, waar het hulp op maat biedt.
Dit houdt in dat het initiatief van het Dorpscomité uit het dorpje zelf komt en dat dit
Dorpscomité de lokale bevolking nauw betrekt bij de uitvoering.
Door deze aanpak kan er in korte tijd veel bereikt worden. Bij alle projecten speelt voorlichting
over gebruik, onderhoud en goede hygiëne een grote rol. Alléén op deze manier kan een project
ook op langere termijn succesvol blijven. www.kinderhulpbf.nl.

Hoofdstuk 8
Financieel
De omzet was ongeveer 8,5 % hoger dan vorig jaar. Er is een andere bus gekocht, die in totaal op
dit jaar is afgeboekt. Dit houdt in dat we eenmalig een verlies leiden, ondanks de hogere omzet.
Venootschap belasting behoeven we dit jaar hierdoor niet te betalen.
Dit jaar is er voor € 12.250,- naar goede doelen gegaan. Ondanks alles staat HVO er financieel
goed voor.
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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 vfoor 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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