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Inleiding
Tot 11 maart ging alles normaal, daarna veranderde alles. De Corona sloeg toe en dit betekende
gesloten HVO. Of openstelling met een beperkt aantal klanten. Een dramatische vermindering
van de inkomsten. Dit had gevolgen voor de steun aan projecten. Na de komst van Corona hebben
we de steun aan goede doelen moeten stopzetten.
Van Herman hebben we dit jaar afscheid genomen. Hij was al een periode ziek. Herman was een
rustige medewerker, met een goed gevoel voor humor en ruim inzetbaar. Daarnaast was hij een
kei in biljarten.
Normaal spelen er allerlei zaken binnen de HVO. Dit jaar echter niet omdat de we bijna niet
vergaderd hebben en een beperkt aantal medewerkers tijdens de Coronacrisis de zaak draaiende
hield. Het was al een hele prestatie om de zaak aan de gang te houden. Hopelijk gaat het in de
loop van volgend jaar weer normaal
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.
4 januari
Lekker gewerkt.
25 januari
Heel veel kleding uit één huis. Vreselijk!.
3 februari
Mohammed heeft in de kleding alle rekken vastgemaakt.
15 februari
Een zeer rommelige dag.
14 maart
Gesloten wegens Corona.
21 maart
Bovenkastjes en kantoor schoon gemaakt.
11 april
Tomatenplanten gebracht door Herman.
25 april
Alles weer opgeruimd
2 mei
Peter maakt iedere keer de toiletten schoon.
9 mei
Geweldig we hebben heerlijk gewerkt.
15 juni
Alles opgeruimd.
Eind juni
Mees geopereerd, Herman geopereerd en Robert heeft last van zijn oog.
22juni
Weer een rustige dag, ook mooi weer.
11 juli
Hard gewerkt vanwege druktel.
18 juli
Aart heeft de ramen aan de buitenkant van het kantoor schoongemaakt.
1 augustus
Dick heeft ijsjes gehaald.
15 augustus
Veel meubels verkocht.
13 september Onze medewerker, Herman Slikker, is overleden. Hij was al enige tijd ziek.
Herman was een rustige medewerker, die goed binnen de groep paste.
26 september Kastje meegenomen en plantenspeler gestolen.
10 oktober
Veel regen.
24 oktober
Veel rommel opgehaald.
4 november
Peter heeft het dak geveegd.
14 november Kerstspullen neergezet.
5 december
Van de Sint een mooi pakket van Rituals gekregen, een pakket van een klant en
voor iedereen een chocoladeletter en een speculaaspop.
27 december Tilly en Mees zijn bij Harm geweest. Hij is negentig jaar geworden.
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Projectenoverzicht 2016 t/m 2019

2016
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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

2017
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2018
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

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

Tanzania
Kenia
Burundi
Ghana
Sri Lanka
Afrika
Ghana
Indonesië
Guinee
Senegal
India
Gambia
Nepal
Indonesië
Ghana
Kenia
Indonesië
Congo
Senegal
Afrika
Burundi

Spot Tanzania
€ 500,00
Stichting Siaya
€ 500,00
Stichting Pygmee naar school
€ 500,00
Resource Link Foundation
€ 500,00
Stichting Diya Dhara
€ 1.000,00
Stichting Internationale Orde van Hospitaalbroeders€ 500,00
Stichting Worae Care
€ 1.000,00
Stichting Sumbing Bibir
€ 500,00
Stichting Nimba
€ 1.000,00
Stichting ONG Education
€ 500,00
BMG Social Service Centre Trust India
€ 600,00
Waterproject Gambia
€ 500,00
Ibota Cleanwater
€ 500,00
Stichting Help Flores
€ 500,00
Stichting Sint Elizabeth Hospital Ghana
€ 500,00
Stichting Be-Come
€ 500,00
Stichting Creatief Hart
€ 500,00
Stichting Hart en Handen in Actie
€ 500,00
Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal
€ 500,00
Stichting Vrienden Holten Bedanda
€ 500,00
Stichting Dusabikane
€ 500,00

2019
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Tanzania
Zuid-Afrika
Benin
Burkina Faso
Gambia
Kenia
Indonesië
Turkije

Overzicht gesteunde projecten 2020
Spot Tanzania
Stichting Rhiza
Eijkelkamp Foundation
Stichting Kinderhulp Burkina Faso
Foundation Mentall Health Care
Stichting Pamoja Kenia
Stichting Sumbing Bibir
Saade Gulyokhs

€
€
€
€
€
€
€
€

500,00
500,00
500,00
500,00
1.000,00
500,00
500,00
700,00
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Korte toelichting gesteunde projecten 2019

Spot Tanzania
SPOT Tanzania en Chamavita werken nu al ruim 30 jaar
aan de ontwikkeling van nieuwe waterprojecten.
Hiermee hebben wij meer dan 80.000 Tanzanianen
aangesloten op schoon drinkwater.
Zodra een project is opgeleverd, ondersteunen wij de
inwoners om ook te gaan betalen voor dit schone drinkwater. HVO steunt voor een
drinkwatervoorziening in Kwetete met € 500,-. De site is www.spottanzania.nl
Stichting Rhiza
Rhiza is Grieks voor wortel. De reden dat we voor deze naam
hebben gekozen is tweevoudig. Ten eerste is ons hoofddoel
armoedebestrijding. We willen de wortels van de samenleving,
namelijk kinderen, jeugd en jongeren ontwikkelen, omdat zij de
gemeenschap kunnen versterken. Daarnaast willen we de problematiek bij de wortels aanpakken.
Dit doen we door zelfredzaamheid in te bedden in al onze projecten. Zo bieden we ontwikkeling
op een duurzame manier. HVO steunt de opzet van een kleinschalige boerderij met € 500,- .
Eijkelkamp Foundation
Ter ere van het 100-jarig bestaan van Royal Eijkelkamp in 2011 is Stichting De Eijkelkamp
Foundation opgericht. Meer dan 100 jaar aan verworven
kennis over bodem, water en ondernemerschap vloeit via
de stichting terug in de maatschappij. Bij Royal
Eijkelkamp staat het streven naar een zo hoog mogelijke
kwaliteit van producten en diensten centraal. Met de
oprichting van Stichting de Eijkelkamp Foundation trekken
we deze lijn door, zodat wij op een langdurige en
structurele manier een maatschappelijke bijdrage kunnen
leveren. HVO steunt een drinkwatervoorziening in Benin met € 500,-. Zie
www.eijkelkampfoundation.com
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. HVO steunt voor de aanleg van een
waterpomp met € 500,-. Zie www.kinderhulpbf.nl
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Foundation Mental Health Care
Zij ondersteunen het Tanka Psychiatric Hospital. Dat is een gesloten inrichting voor 80 á 100
personen. Het geld wordt besteed aan plaatsen van een sanitair blok. Wordt door de HVO
gesteund met € 1.000,-. Zie voor meer info de site www.supporttankatanka.com

Stichting Sumbing Bibir
De stichting zorgt dat kinderen met schisis in Indonesië geopereerd
worden als hun ouders dat niet kunnen betalen. Na de operatie laat ze de
kinderen naar school gaan. Daarnaast draagt de stichting Sumbing Bibir
hun kennis over aan plaatselijke specialisten en voert onderzoek uit. Zie
www.sumbingbibir.nl. HVO steunt met € 500,-.

Stichting Pamoja Kenia
Samen’, dat betekent pamoja in het Swahili, de taal die ze in Kenia spreken. En ‘samen’ is hoe wij
met onze stichting willen werken. We geloven er sterk in dat iedere ontwikkeling in samenwerking
met de lokale bevolking tot stand moet komen. Samenwerking leidt tot duurzame oplossingen die
worden gedragen door de mensen voor wie we de oplossing realiseren. Het is onze missie om in
Kenia in samenwerking met de lokale bevolking projecten te beginnen, te begeleiden en uit te
voeren. Hierbij richten we ons vooral op
waterprojecten en sanitaire projecten die
tegelijk werkgelegenheid voor de lokale
bevolking scheppen. GEEN WATER GEEN
LEVEN! De donatie is € 500,-. Zie
https://www.pamoja-kenya.com.
Saade Gulyokhs
Steun van € 700,- aan Turkse families die door omstandigheden van buitenaf financieel aan de
grond zitten.
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Financieel

De omzet was iets lager dan vorig jaar. Vennootschapsbelasting behoeven we dit jaar hierdoor
niet te betalen.
Dit jaar is er voor € 12.300,- naar goede doelen gegaan. Ondanks alles staat HVO er financieel
goed voor.
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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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