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Inleiding
2018 bestaat de HVO veertig jaar. Dit is op 15 september gevierd. De wethouder, een sponsor en
iemand die de HVO mede had opgericht waren aanwezig. Het was een geslaagde dag, waarin geld
werd opgehaald voor het waterproject in Gambia. Uiteindelijk is een bedrag van € 2350,- naar
het project overgemaakt.
De HVO draait goed en de onderlinge sfeer is prima. Vol goede moed zet iedereen zich in de
HVO en het resultaat mag er wezen. Al is de omzet beduidend minder dan vorig jaar. Alles is net
iets minder.
Ook dit jaar spelen de volgende zaken een rol binnen de vereniging. Welke kleding wordt
opgehangen in de verkoop en welke niet, stickers op spullen die verkocht zijn, goed invullen en
compleet. Voor de chauffeurs geldt geen spullen van boven halen als er geen lift is. Toch is er
steeds weer discussie hierover.
Ondanks de mindere omzet kijken we met vertrouwen vooruit. 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 het HVO-bestuur en de 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.
Medewerkers
Bij HVO zijn plusminus twintig vrijwilligers werkzaam. Het zijn allemaal vrijwilligers die zich
inzetten om de HVO goed te laten draaien.
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 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.
13 januari
Tilly niet aanwezig, is vandaag jarig.
22 januari
Kachel is gecontroleerd, hoeft niet meer in maart.
3 februari
Fotograaf is geweest. Heeft ons allemaal op de kiek gezet van wege 40-jarig
bestaan..
17 februari
Van een klant heeft iedereen een bos tulpen gekregen.
3 maart
Mees op vakantie naar Nieuw-Zeeland, ondanks dat ze griep heeft.
17 maart
Peter had 19 adressen.
7 april
Vandaag mooi weer en rustig.
19 april
Mees terug uit Nieuw-Zeeland en ze is jarig vandaag.
26 april
Jaarlijks uitje vandaag. Het was klasse. Tot zover
12 mei
Veel troep niet lekker gewerkt.
20 mei
Lekker gewerkt, warm vandaag.
11 juni
Snijder geweest voor de kachel, was al gecontroleerd.
25 juni
Manuele heeft voor € 40, - een grote auto (een SUV?) op marktplaats verkocht.
7 juli
In het begin heel druk, daarna rustig, maar erg rommelig.
21 juli
Erg slecht vanwege het heel warme weer.
4 augustus
Van een klant kregen we een ijsje.
20 augustus
Jan van Veen heeft takken weggezaagd waar de auto staat..
1 september Heel goeie omzet.
15 september Vandaag 40-jarig bestaan gevierd.
2 oktober
Bus gebracht naar Co Borst voor schokbreker.
18 oktober
De wespenman is geweest. Cor Klaver.
10 november Gezellige drukte, goed verkocht.
24 november Er is iemand tegen de auto van Mees gereden.
1 december
We hebben prima gewerkt, veel bijdehante mensen.
8 december
We kregen allemaal een leuk pakketje van een klant.
22 december Iedereen kreeg een pot honing van een klant.
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Projectenoverzicht 2013 t/m 2017

2013
Tanzania
Nepal
Peru
India
Ghana
Zuid Afrika
Senegal
Afrika
Senegal
Ghana
Zuid Soedan
Sri lanka
Bangladesh
Bali
Rwanda
Gambia
Suriname
Ghana
Colombia
Tanzania
Kenia
Guinee-Bissau
Nederland
Filipijnen

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
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
Ethiopië
Nederland
Afrika
Cambodja
Benin
Peru
Gambia
Ghana
Oeganda
India
Ghana
Burundi
Suriname
Sri 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

€ 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

2014
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2015
India
Guinee-Bissau
Roemenië
Ghana
Oeganda
Rwanda
Tanzania
Nicaraqua
Kenia
Curaçao
Zuid-Afrika
Haïti
Tanzania
Burkina Faso
Ghana
Mali
Kameroen
Tanzania
Nigeria
Nepal
Guinee
Congo
Indonesië
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
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
Stichting Nimba
Stichting HHCCA
Stichting Sumbing Bibir
Stichting Vrienden van de Escola de Rua
Friends Indeed

€ 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

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2016
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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2017
Oeganda
Centraal-Afrika
Ghana
Sri Lanka
Tanzania
Ghana
Nepal
Afrika
Cambodja
Guinee
Sri Lanka
Wereld
Nepal
Nepal
Ghana
Wereld
Indonesië
Kenia
Kenia
Burundi
Kenia
Senegal
Oeganda
Filipijnen
India
Congo
Rwanda

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

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

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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Togo
Burundi
Nepal
Burundi
Tanzania
Nederland
Ghana
Burkina Faso
Sri Lanka
Haïti
Mali
Benin
Burkina Faso
Benin
India
Bali
Indonesië
Zuid-Afrika
Burundi
Nicaraqua
Gambia

Overzicht gesteunde projecten 2018
Stichting Tomoka Support
Stichting Dusabikane
Nepalese Kinderen in nood
Stichting De Morgenster
SPOT Tanzania
Stichting Rolstoelbus Thijs
Stichting Bebo Bakery
Stichting Faso
Stichting Diya Dhara
Stichting Haïti Contact
Stichting Rondom Baba
Stichting Makatoo Espoir
Stichting Pequenita
Stichting GA in Nederland
Stichting hulp aan Nubra
Stichting Creatief Hart
Stichting Ibota
Stichting Eye for Others
Stichting Dusabikane
Stichting El Arbol
Waterproject Gambia

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

1.000,00
500,00
1.000,00
500,00
1.000,00
500,00
700,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
2.350,00
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Korte toelichting gesteunde projecten 2018

Stichting Tomoka Supports
De stichting steunt plattelandsontwikkeling van de allerarmsten op het platteland om zelfstandig
verder te kunnen gaan met de eigen ontwikkeling. Tomoka helpt de doelgroep in Togo. HVO
doneert € 1.000,- voor een latrineblok in een school. Zie: www.stichtingtomokasupport.org
Stichting Dusabikane
Voor kinderen uit kwetsbare gezinnen in Burundi is voortgezet onderwijs onbetaalbaar. Wat
moet er terechtkomen van deze generatie zonder hoop, zonder toekomstperspectief?
De stichting Dusabikane reikt hun de helpende hand met een eenvoudige vakopleiding. De gift van
€ 500,- is voor de aanleg van een drinkwatersysteem. Zie www.dusabikane.org
Stichting Nepalese Kinderen in Nood
HVO steunt met een bedrag van € 1.000,- voor de afbouw van een school met elektra en sanitair.
Stichting De Morgenster
Stichting De Morgenster werd door Béatrice Aartman-Rurakubagura. Béatrice is afkomstig uit
Burundi en heeft daar ervaring opgedaan met het verlenen van hulp aan kwetsbare kinderen en
vrouwen. De stichting werkt in nauwe samenwerking met stichtingen in Burundi en zet steeds
meer programma’s en projecten op om de kwetsbare kinderen, vrouwen en ouderen in Burundi een
hoopvolle toekomst te geven. De donatie van € 500,- is voor een drinkwatertank en toiletten. Zie
www.stichtingmorgenster.nl
SPOT Tanzania
POT 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.
HVO sponsort met € 1.000,- een drinkwaterproject. Zie www.spottanzania
Stichting Rolstoelbus Thijs
De doelstelling van de stichting is het comfortabel vervoer aanbieden aan iedereen die gebruik
moet maken van een gewone of elektrische rolstoel. Ook als u tijdelijk een rolstoel gebruikt kunt
u voor vervoer bij ons terecht. Heeft u geen rolstoel, maar bent u welslecht ter been, dan stellen
wij u voor de rit een rolstoel ter beschikking. De stichting biedt vervoer zonder winstoogmerk.
Onze kilometerprijs is slechts gebaseerd op de kosten voor aanschaf, onderhoud en vervanging
van de bus. We zijn onafhankelijk van de gemeente en ontvangen geen subsidies. Onze extra
onkosten worden gedekt door donaties van particulieren en stichtingen. De HVO geeft € 500,-.
Zie www.rolstoelbusheerhugowaard.nl
Stichting BEBO Bakery
BEBO Bakery streeft ernaar de lokale voedselvoorziening in Ghana te verbeteren door
startkapitaal te verstrekken aan ondernemende mensen in de landbouw en voedselproductie.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan schoolvoeding gebaseerd op soja. De resultaten van een
eerste pilot: Soja Schoolmelk Project 2009, waren zodanig dat een honderdtal scholen zich voor
een tweede pilot heeft aangemeld, verzorgd door BEBO Bakery Daarnaast verzorgt zij
beroepsopleidingen voor gehandicapte kinderen. HVO steunt met € 700,- een buurtwaterpomp.
Zie www.bebobakery.com
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Vereniging Hergebruik Voor Ontwikkelingswerk

Pagina 11

Stichting Faso
HVO steunt voor een drinkwaterproject bij scholen. Stichting Faso zet zich in voor ontwikkeling
in Burkina Faso, West-Afrika. Ze richten ons met name op de commune Midebdo – dat uit 52
dorpjes bestaat - in het uiterst zuidelijke puntje van het land. Ze ondersteunen de lokale
initiatieven om de bestaanszekerheid van de bevolking daar te verbeteren. Denk daarbij
aan projecten als het bouwen van waterpompen en schoolgebouwen en het verzorgen van
onderwijsmaterialen en microkredieten voor jonge ondernemers. HVO sponsort met € 1.000,voor een drinkwaterproject. Zie www.faso.nl
Stichting Diya Dhara
De hulpverlening van Diya Dhara 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. We steunen een project voor de aanleg van toiletten, water en
elektriciteit met € 1.000,-. Zie www.diyadhar.nl
Stichting Haïti Contact
Stichting Haïti Contact is in september 2007 opgericht. De drijvende krachten achter de
stichting zetten zich vrijwillig in. Zij hebben als centraal doel het dagelijkse leven van de mensen
aan de onderkant van de samenleving, bij voorbaat vrouwen en kinderen, te verbeteren door
middel van een zelfstandig bestaan mogelijk te maken. Door de zware aardbeving op 12 januari
2010 heeft de stichting vanaf dat moment een groei doorgemaakt waardoor we, mede door de
Haïtiaanse gemeenschap in Nederland, direct hulp hebben kunnen bieden aan de mensen op Haïti.
HVO doneert € 500,- voor een bakkerij. De website is: www.haiticontact.nl
Stichting Rondom Baba
Stichting Rondom Baba (2007) werkt in Mali aan duurzame ontwikkeling van de leef- en
werkomstandigheden van de extreem armen. De stichting streeft ernaar om door opleiding en
werk in combinatie met gedrags- en cultuurverandering de vicieuze cirkel van de armoede te
doorbreken. Daartoe is de gemeenschap Here Bugu (plaats van vrede) opgezet, waar samen wordt
geleefd, gewerkt, gespeeld en geleerd. Door aan te sluiten bij oude, waardevolle tradities en van
daaruit een nieuw samenwerkingsmodel en nieuw gedrag te ontwikkelen ontstaat stap voor stap
een duurzaam project dat gedragen wordt door de bevolking zelf. Vanuit het motto neem het
beste van je cultuur en deel het met het beste van de cultuur van de ander worden negatieve
ontwikkelingen overwonnen en omgezet in positieve acties. Onze gift van € 1.000,- is voor een
watertoren. Voor meer info zie: www.rondombaba.nl
Stichting Makatoo Espoir
Stichting Makotoo Espoir heeft als missie om mensen in een zwakke economische positie in
Afrika te ondersteunen. Ze kunnen niet geheel Afrika behappen en daarom richten we ons in
eerste instantie op Benin, omdat we nu daar de situatie hebben gezien en er contacten hebben
gelegd. Benin is een arm, maar stabiel land. Het risico dat de resultaten van onze projecten in
Benin door politieke onlusten of oorlogen teniet worden gedaan, is daarom klein. Daarbij richten
ze zich op de jongeren van het platteland. Ze willen hen ondersteunen om de landbouwproductie
te verhogen. Ten tweede zal de voedselsituatie van heel Benin verbeteren, waardoor het hele
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land er op vooruitgaat. Er zijn genoeg mogelijkheden om deze landbouwproductie te verbeteren.
Donatie van € 500,- voor een landbouwproject voor jongeren. Zie www.makotoo.webnode.nl
Stichting Pequenita
Stichting Pequenita heeft het doel kleinschalige projecten te ondersteunen die de
sociaaleconomische zelfstandigheid en onafhankelijkheid van vrouwen in ontwikkelingslanden
bevorderen. Pequenita betekent ‘kleintje’. De stichting steunt groepen vrouwen in Burkina Faso,
Niger, Suriname en Zuid-Afrika. HVO steunt voor de hulp aan geestelijk en mentaal gehandicapte
vrouwen met € 500, -. Zie www.pequenita.nl
Stichting GA in Nederland
GAiN bestaat om de liefde van God te laten zien, met hart en handen, aan mensen wereldwijd die
lijden en in nood zijn. GAiN gelooft dat hulp aan mensen in nood een integraal onderdeel van de
missie van God is. GAiN richt zich daarbij op (nood)hulp en wederopbouw en wil daarnaast
bewustwording creëren om het geloof handen en voeten te geven. Donatie voor bouw
waterpompen in Benin met € 1.000,-. Zie www.gainhelpt.nu
Stichting Hulp aan Nubra
De doelstelling van deze stichting is het financieel ondersteunen 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. HVO doneert € 500,-. Zie www.nubra.nl
Stichting Creatief Hart
Wij, het bestuur van deze ANBI-stichting, zetten ons in voor kansarme kinderen in Indonesië die
niet of moeilijk toegang hebben tot het reguliere onderwijs vanwege hun fysieke en/of
verstandelijke beperkingen. Donatie van € 500,-voor een creatief educatief centrum voor deze
jongeren. Voor meer info: www.stichtingcreatiefhart.nl
Stichting Ibota
Het doel van de stichting is kansarme mensen in ontwikkelingslanden de mogelijkheid te bieden
om een vak te leren en dit te laten uit oefenen om op deze wijze te kunnen voorzien in eigen
middelen van bestaan. Donatie voor filters van schoon drinkwater met € 500,-. De site is
www.ibota.org
Stichting Eye For Others
De stichting wil jonge mensen met elkaar in contact brengen, elkaar ontdekkend laten
versterken, zodat zij en wij verder ontwikkelen in ons bewustzijn. Iedereen krijgt daardoor
meer inzicht en begrip voor de verantwoordelijkheid die we hebben voor mensen om ons heen. De
nadruk van Eye For Others blijft gericht op kinderen met een beperking, straat- en
weeskinderen, kinderen in achterstandsgebieden kinderen die in moeilijke en mentaal zware
gezinsomstandigheden leven. Maar ook hun vaak in moeilijke omstandigheden levende moeder,
oma, zorggever. HVO doneert € 500,- voor opknappen huisje. Zie www.eyeforothers.nl
Stichting Dusabikane
Voor kinderen uit kwetsbare gezinnen in Burundi is voortgezet onderwijs onbetaalbaar. Wat
moet er terechtkomen van deze generatie zonder hoop, zonder toekomstperspectief? De
stichting Dusabikane reikt hun de helpende hand met een eenvoudige vakopleiding.
Donatie van 500,-, voor bouw drinkwaternet. Zie www.dusabikane.org
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Stichting El Arbol
Bij deze stichting staan drie waarden centraal: compassie, gelijkwaardigheid en zorg voor de
aarde. Samen met lokale partijen ondersteunen, ontwikkelen of financieren we projecten die
hieraan bijdragen. Gift van € 500,- voor bouw medisch verzorgingsgebouw Zie www.elarbol.nl
Waterproject Gambia
In verband met ons veertig jarig bestaan hebben we dit project gesteund met € 2350,-. De
bevolking van Gambia gaat met materialen uit de buurt een put aanleggen. Dan hoeven ze niet
steeds naar de rivier te lopen om water te halen. Het project wordt vanuit Nederland
gecoördineerd. HVO krijgt regelmatig een update van de werkzaamheden.
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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.
Vennootschapsbelasting behoeven we dit jaar hierdoor niet te betalen.
Dit jaar is er voor € 16.050,- naar goede doelen gegaan. Ondanks alles staat HVO 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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