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Inleiding
De opbrengst was iets minder dan in het topjaar 2016, maar de opbrengst is nog steeds goed. Dit
ondanks de komst van steeds meer kringloopwinkels.
Het gaat dus goed met de HVO en de sfeer is goed. De medewerkers doen wat ze doen moeten
en dat met veel plezier.
Voor het eerst is dit jaar een boekenmarkt gehouden. De opkomst en de opbrengst was redelijk.
Oud-medewerkster Henny is dit jaar overleden. Zij heeft jarenlang bij de HVO gewerkt.
Ondanks de iets mindere omzet hebben we vertrouwen in de toekomst. 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 bestuur en 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 twintig vrijwilligers werkzaam.
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.
7 januari
Druk geweest; vijf horloges gestolen.
21 januari
Hele goede opbrengst.
18 februari
Vandaag komt Mees terug van vakantie, we hebben haar gemist.
25februari
Lekker gewerkt.
11 maart
Er is heel veel gestolen.
25 maart
We moeten al het plasticafval apart inzamelen.
1 april
Lekker gewerkt.
22 april
Vandaag werd gehandeld buiten het pand. Mees en Tilly kwaad.
17 mei
Greet zakte door een stoel en Mees draaide de kraan er af.
27 mei
Nel trakteerde op ijs vanwege haar verjaardag. Weer schoenen gestolen.
10 juni
Rommelig en spullen weer terugbetalen.
27 juni
Mohammed heeft de rooster van de keuken schoongemaakt.
8 juli
Klant was heel bij met het bestek, zodat hij trakteerde op gebak.
15 juli
Pauline heeft een kinderwagen op internet verkocht.
13 augustus
Klant bracht zakken aardappelen.
26 augustus
Stil, maar lekker gewerkt.
9 september Weer taart van een klant, lekker.
23 september Peter en Robbert hebben de ramen gelapt.
9 oktober
Mohammed heeft de wasmachine gemaakt.
21 oktober
Heel rommelig, veel problemen met klanten. De politie is zelfs geweest.
15 november Kerstspullen ingeruimd.
25 november Niet heel druk geweest eigenlijk heel rustig.
2 december
Klant heeft een banketstaaf en chocoladeletter gebracht, heel attent.
17 december Wegbrengen spullen in de vergadering overleggen.
30 december Erg stil en toch veel rommel binnen gebracht.
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Projectenoverzicht 2011t/m 2015

2012
Mali
Cambodja
Ghana
Tanzania
Gambia
Wereld
Gambia
Kenia
Kenia
Roemenië
Bali
Sri Lanka
Ghana
India
Afghanistan
Afrika
Kongo
Argentinië
Zambia
Zuid-Afrika
Nepal
Brazilië
Nederland
Kenia
Senegal
Suriname
Guinee-Bissau
Oeganda

Stichting Vrienden van de Sahel
SSCB
Stichting Ecologisch Project Ghana
Trinitas College
Stichting future 4all
Stichting Gered Gereedschap
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
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

Tanzania
Nepal
Peru
India
Ghana
Zuid Afrika
Senegal
Afrika
Senegal
Ghana
Zuid Soedan
Sri Lanka
Bangladesh
Bali
Rwanda
Gambia

Spot Tanzania
Stichting Nepal
Stichting 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

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

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
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

2013
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€ 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

Suriname
Ghana
Colombia
Tanzania
Kenia
Guinee-Bissau
Nederland
Filipijnen

Stichting Pequenita
Focus on Vision
Stichting La Oportunidad
Stichting Malaika Kids
Stichting Youth on the Move
Stichten Vrienden van Holten Bedanda
FPG
Giro 555

Soedan
Tanzania
Ethiopië
Nederland
Afrika
Cambodja
Benin
Peru
Gambia
Ghana
Oeganda
India
Ghana
Burundi
Suriname
Shri Lanka

Stichting Vrienden van Straatkinderen
Spot Tanzania
Stichting Wollega Ethiopië
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
Nicaragua
Kenia
Curaçao
Zuid-Afrika
Haïti
Tanzania
Burkina Faso
Ghana
Mali
Kameroen
Tanzania
Nigeria
Nepal

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
Haïti 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

€
€
€
€
€
€
€
€

500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
500,00
1.000,00

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

Guinee
Congo
Indonesië
Mozambique
India

Stichting Nimba
Stichting HHCCA
Stichtng Sumbing Bibir
Stichting Vrienden van de Escola de Rua
Friends Indeed

Indonesië
Zuid-Afrika
Roemenië
Congo
Nepal
Ethiopië
Indonesië
Nepal
Kenia
India
Soedan
Ghana
Nederland
Nigeria
Mali
Bukina Faso

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

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

2016
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

Hoofdstuk 6
Oeganda
Centraal-Afrika
Ghana
Sri Lanka
Tanzania
Ghana
Nepal
Afrika
Cambodja
Guinee
Shri Lanka
Wereld
Nepal
Nepal
Ghana
Wereld
Indonesië
Kenia
Kenia
Burundi
Kenia
Senegal
Oeganda
Filipijnen
India
Congo
Rwanda
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Overzicht gesteunde projecten 2017

Stichting Karamoja Arts
HHCCA
Stichting Rhiza
CSNHA
SPOT Tanzania
Resource Link Foundation
Stichting Nepalese kinderen in Nood
Stichting Fadhili
Stichting Kinderhuis Cambodja
Stichting Nimba
Stichting Diya Dhara
Stichting Force
Stichting studenten en Musataproject
Stichting Nepalese kinderen in Nood
Stichting Ghana Haarlem
Stichting Internationale Kinderhulp
Stichting Meraih Bintang
Stichting Siaya
Stichting Muzunga 4Kenia
Claire Foundation
Stichting Pamoja Kenia
Stichting Support Yayeme
Stichting Amuria
Let’s Care
Stop Poverty
Hart en Handen in Actie
Stichting Geloof Hoop en Liefde
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

500,00
1.000,00
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
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
800,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
500,00
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Korte toelichting gesteunde projecten

Stichting Karamoja Arts
Kotido is een klein stadje in het noorden van Oeganda, in het district Noord Karamoja. De
mensen die hier wonen horen bij de JIE, een aparte groep binnen de Karimojong. De Karimojong
zijn een van oorsprong nomadisch volk die leeft van veeteelt en van wat er te vinden is in de
savanne. Het is jaren een onveilig gebied geweest, waar men niet durfde te reizen. Maar sinds de
Oegandese regering de Karimojong heeft ontwapend, is de veiligheid terug. Mensen keren terug
in de dorpen en beginnen landbouw te bedrijven. Ook toeristen beginnen het nog onontdekte
Karamoja te verkennen. Karamoja Arts probeert Karamoja weer op de Oegandese kaart te
zetten op een positieve manier. Karamoja Arts ondersteunt lokale ondernemers en helpt vrouwen
in het vinden van levensonderhoud. Zie www.karamojaarts.com
HHCCA
De Vereniging HHCCA werkt mee aan de ontwikkeling van de landen in Centraal Afrika.
Armoedebestrijding is hierbij een speerpunt. Daarmee draagt de vereniging bij aan een
duurzame sociale en economische ontwikkeling van kwetsbare groepen binnen de centraal
Afrikaanse maatschappij. De gift is voorwatertanks en een opleiding voor metselaars. Zie
www.hhcca.nl
Stichting Rhiza
Het is onze visie dat extreme armoede moet worden uitgebannen. Dit is samen met discriminatie
een groot onrecht. Het leidt tot drugs en alcoholgebruik, tienerzwangerschappen en criminaliteit.
Stichting Rhiza heeft als doel het ontwikkelen van sterke zelfredzame leefgemeenschappen. We
concentreren ons op Zuid-Afrika en Ghana. 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. De gift is voor uitbreiding
onderwijs aan boerinnen. Voor meer info zie: www.rhiza.nl
CSNHA
Het doel van CSNHA is het ontwikkelen en toepassen van projecten die de verbetering van de
levensstandaard van weduwen en kinderen in Sri Lanka zal vergemakkelijken. Het ontwikkelen van
programma's die het welzijn van mensen die direct of indirect zijn door de negatieve effecten
van de post-oorlogssituatie in hun land getroffen zullen verbeteren. Donatie voor opzetten
melkveehouderij Zie www.csnha.com.
SPOT Tanzania
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. Gift is voor
drinkwaterproject. Zie www.spottanzania.nl
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Resource Link Foundation
Ten behoeve van de bevolking van Ghana het geven van voorlichting over:
HIV, AIDS, TBC en andere ziektes, bestrijding vrouwenbesnijdenis en milieu en gezondheid
alsmede ondersteuning bij het basisonderwijs. Donatie is voor waterinstallatie en
schoolmaterialen. Voor info zie: www.rlfn.nl
Stichting Nepalese Kinderen in Nood
Hulp voor Nepalese kinderen in Phulkharka. Donatie voor inventaris, keukenspullen en
beddengoed.
Stichting Fadhili
Fadhili is een swahili woord dat betekent zorgen. We maken zorgen over de situatie in onze
landen van herkomst en wij willen zorgen dat het beter gaat. Wij zijn op het idee gekomen om
een stichting te starten om mensen te helpen. Door onze krachten te bundelen kunnen wij
de kwaliteit van veel levens in Afrika verbeteren.
Onze activiteiten bestaan uit fondsen werven, ontwikkelingsprojecten ondersteunen
scholen te bouwen, kleding en andere basisbehoeften te voorzien aan de allerarmsten.
en activiteiten organiseren in Nederland om onze werkzaamheden bekend te maken. Zie
www.fadhili.nl
Stichting Kinderhuis Cambodja
Stichting Kinderhuis Cambodja is opgericht voor financiële ondersteuning van Kinderhuis OPC.
Dit kinderhuis is acht jaar geleden gestart met enkele kinderen. Vervolgens is de zorg uitgebreid
tot 33 kinderen in de leeftijd van 2 tot 19 jaar. Het zijn ouderloze kinderen die ook niet meer
door andere familie kunnen worden opgevangen. Vaak hebben zij in hun jonge leven al een trieste
geschiedenis achter de rug. In het kinderhuis vinden zij een veilige, geborgen plaats. Zie
www.kinderhuiscambodja.nl
Stichting NIMBA
Stichting Nimba werd in 1994 opgericht om goede kleinschalige, directe hulp te verlenen aan
gehandicapten en de allerarmsten in de West-Afrikaanse republiek Guinee. We willen hen zo in
staat te stellen een zelfstandig bestaan op te bouwen.
"NIMBA", godin van vruchtbaarheid en voorspoed, wordt in Guinée op de schouders door de
velden gedragen, terwijl om een goede oogst wordt gebeden. De donatie is voor cursusmateriaal.
Zie www.nimba.nl
Stichting Diya Dhara
De hulpverlening is gericht op projecten in Sri Lanka met een grote diversiteit. Kern daarbij is
dat de hulp basaal is (bijvoorbeeld gericht op scholing of verkrijgen van inkomen) en dat het de
zelfredzaamheid van de mensen vergroot, zodat de hulp ook afgebouwd kan worden. Ook
proberen we de woonomstandigheden van de mensen te verbeteren. De dagelijkse controle op de
projecten vindt plaats door lokale contactpersonen. Vertegenwoordigers van de Stichting gaan
minimaal eenmaal per jaar voor een langere periode naar Sri Lanka om ook zelf de voortgang te
bewaken.. Zowel reis- als verblijfskosten zijn daarbij voor eigen rekening van de
vertegenwoordiger. Onze donatie is voor studie ondersteuning. Zie www.diyadhara.nl
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Stichting Force
De stichting geeft visueel gehandicapte kinderen en volwassenen in ontwikkelingslanden een kans
hun levensomstandigheden door onderwijs en scholing te verbeteren.
Aangezien blinden en slechtzienden niet of nauwelijks de letters in boeken kunnen zien, hebben
ze informatie nodig in aangepaste vorm, zoals braille en grootletter boeken, gesproken boeken.
Maar in landen waar de sociale voorzieningen (bijna) niet bestaan zijn de noden van blinden en
slechtzienden zelden een prioriteit voor de overheid of buitenlandse hulporganisaties. Daarom
blijven deze mensen vaak verstoken van scholing of vervolgonderwijs, waardoor ze nauwelijks de
kans krijgen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Wij ondersteunen voor braille boeken op
school. Zie www.f-force.nl
Stichting Studenten en Musaharproject
De stichting Studenten- en Musaharproject Nepal is actief op het gebied van:
 studentensponsoring;
 scholenbouw en -renovatie;
 computeronderwijs;
 water- en sanitaire voorzieningen.
SMPN maakt zich sterk voor het realiseren van de millenniumdoelstellingen. SMPN werkt nauw
samen met Nepalese partners. Dat betekent samen de ontwikkeling bevorderen van kansarme
studenten en inwoners van Nepal. Onze gift is voor watervoorzieningen en schoolmeubilair. Zie
www.studentenprojectnepal.nl
Stichting Nepalese Kinderen in Nood
Hulp voor Nepalese kinderen in Phulkharka. Donatie voor inventaris, keukenspullen en
beddengoed.
Stichting Ghana Haarlem
De Stichting Ghana-Haarlem is er voor iedereen die het leuk, zinvol en interessant vindt om meer
bekendheid te geven aan Ghana en de Ghanese cultuur. Daar waar mogelijk probeert onze
stichting de ontwikkeling van Ghana te ondersteunen door hulp te bieden bij projecten op het
gebied van: onderwijs, gezondheidszorg, watervoorzieningen, hygiëne en welzijn. De stichting
heeft zich ook ten doel gesteld om de inburgering te bevorderen van in Nederland woonachtige
Ghanezen, door ze wegwijs te maken in de Nederlandse regelgeving en taalachterstanden op te
heffen. De donatie is voor uitbreiding van een schoolgebouw. www.ghanahaarlem.nl
Stichting Internationale Kinderhulp
De stichting ondersteunt de wereldwijde projecten van International Childrens Care (ICC). ICC
zorgt voor meer dan 500 kinderen die geen ouders meer hebben of waarvan de ouders niet meer
voor ze kunnen zorgen. Daarnaast kijkt ICC ook nog om naar de kinderen die rondom het project
wonen. Dit doet ICC in vele landen. Onze gift wordt gebruikt voor het opzetten van boerderijen
en aankoop melkkoeien. Zie www.internationalekinderhulp.nl

Stichting Meraih Bintang
Stichting Meraih Bintang heeft als doel het ondersteunen van kansarme kinderen in de regio Pangandaran
West Java Indonesië in hun levensonderhoud en educatie. Daarnaast richt de stichting zich op verbetering
van de educatie in het algemeen en verbetering van de leefomstandigheden van de gemeenschap. Onze gift
wordt besteed aan medicijnen, verbandmiddelen en pleisters. Zie www.meraihbintang.nl
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Stichting Siaya
Veel kinderen in Kenia hebben geen toegang tot een middelbare school. Toch is onderwijs de
meest effectieve manier om kinderen in Siaya, Kenya, vooruit te helpen. Er is een kleinschalig
hulpproject opgezet om dit te bevorderen. HVO heeft geld gedoneerd voor een moestuin en het
houden van kippen. Zie www.siayaproject.nl
Stichting Mzungu 4Kenia
Enige doelstellingen van de Stichting zijn:
Het bevorderen van het welzijn van de jongeren in Kenia en het creëren van mogelijkheden die
hen motiveren om inspraak te hebben in de ontwikkeling van de leefgemeenschap.
Het creëren van mogelijkheden om deze jongeren hun talenten maximaal te kunnen laten
benutten en het spelen van een positieve rol in hun persoonlijke ontwikkeling. Zie
www.mzungu4kenia.nl
Claire Foundation
Het initiatief voor Stichting Claire Foundation is genomen door mensen die zelf zijn opgegroeid
in Burundi maar door omstandigheden moesten vluchten. Het zijn drie vrouwen uit Burundi die
iets willen doen voor hun vaderland. Het doel van de Stichting Claire Foundation is het inzamelen
van gelden voor bestrijding van ziekten zoals Aids en Malaria, opvang van weeskinderen en het
bouwen van school en apotheek. Daarnaast wordt hulp gegeven aan weduwen door begeleiding en
training om zo onafhankelijk te worden. Gift is voor opstarten melkrundveehouderij. Zie
www.clairefoundation.com
Stichting Pamoja Kenia
Samen’, dat betekent pamoja in het Swahili, de taal die ze in Kenia spreken. En ‘samen’ is hoe de
stichting wil werken. Iedere ontwikkeling dient in samenwerking met de lokale bevolking tot
stand te komen. Samenwerking leidt tot duurzame oplossingen die worden gedragen door de
mensen voor wie de oplossing wordt gerealiseerd. Hierbij richt de stichting zich vooral op
waterprojecten en sanitaire projecten die tegelijk werkgelegenheid voor de lokale bevolking
scheppen. HVO heeft gedoneerd voor deze projecten. Zie www.pamoja-kenia.com
Stichting Support Yayème
Stichting Meraih Bintang heeft als doel het ondersteunen van kansarme kinderen in de regio
Pangandaran West Java Indonesië in hun levensonderhoud en educatie. Daarnaast richt de
stichting zich op verbetering van de educatie in het algemeen en verbetering van de
leefomstandigheden van de gemeenschap. Onze gift wordt besteed aan medicijnen,
verbandmiddelen en pleisters. Zie www.meraihbintang.nl
Stichting Amunia
Stichting Amuria richt zich op het bieden van hulp om de leefomstandigheden te verbeteren van
de mensen in Oeganda in het algemeen en in het gebied Amuria in het bijzonder. Als gevolg van
enorme tegenslagen leiden de mensen daar een zeer armoedig leven, waardoor er veel
kindersterfte is. Het gebied Amuria heeft veel te lijden gehad door de terreur en later door
overstromingen in hun gebied, waardoor al het gewas verloren ging. HVO sponsort voor een
wasgelegenheid. Zie www.amuria.nl
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Let’s Care
De stichting gelooft dat het mogelijk is om een mooiere wereld te creëren wanneer iedereen zich
hiervoor inzet. Ze voert projecten uit die deze missie ondersteunen daar in de wereld waar dat
het meest nodig is. Door het ondersteunen van deze projecten of door het uitvoeren van eigen
initiatieven. Hun eerste project is een tehuis voor mishandelde en misbruikte meisjes op de
Filipijnen. Meer projecten volgen. Wij steunen het oprichten van een ecofarm. Zie
www.letscare.net
Stop poverty
Door middel van kleinschalige projecten helpt Stop Poverty mee aan de strijd tegen wereldwijde
armoede. Met de kennis en expertise van onze lokale partners helpen wij op een duurzame en
effectieve manier op het gebied van scholing, watervoorziening, noodhulp, opvang voor daklozen
en gezondheid. HVO steunt voor het opzetten van een waterzuivering. Zie www.stop-poverty.org
Hart & handen in actie
De Stichting richt zich in Afrika tot de bevordering van de ontwikkeling en integratie van
Centraal-Afrikanen in Europa. ln het algemeen en in Nederland en België in het bijzonder. De
doelstelling in Europa is de in Nederland woonachtige Centraal-Afrikanen bijeenbrengen en
integratie bevorderen en huisvrouwen stimuleren om in de maatschappij deel te nemen. HVO
steunt uitbreiding school in Congo. www.hhcca.nl
Stichting Geloof Hoop en Liefde
De stichting wil de meest benadeelde en arme mensen helpen ongeacht; religie, ras, etnische
achtergrond en leeftijd in het buitenland zoals Rwanda. Mensen die een genocide, oorlog, geweld,
armoede of rampen hebben meegemaakt of de gevolgen daarvan ervaren. Dit op evangelische
grondslag. Zie www.geloofhoopenliefdrwanda.nl
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Hoofdstuk 8
Financieel
De omzet was lager dan vorig jaar, maar 2016 was financieel gezien een topjaar. Vennootschap
belasting behoeven we dit jaar hierdoor niet te betalen.
Dit jaar is er voor € 24.800,- naar goede doelen gegaan. Kortom HVO staat er financieel goed
voor.

Hoofdstuk 9

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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