
Jaarverslag 2017

Beautiful Kidz
Namibia.



2

De Haëlla Stichting bestond in 2017 vijftig jaar. Eind 1967 werd 
de stichting opgericht door de heer en mevrouw Dake-van 
Noppen. Zij waren gelovige, oecumenisch gerichte, mensen 
met een sterk gevoel voor gerechtigheid en een bereidheid tot 
een brede blik op de maatschappij. Hun aandacht ging uit naar 
kleine initiatieven, omdat deze een kiem in zich zouden kunnen 
dragen voor een betere wereld.

Organisaties van gemarginaliseerde mensen zijn vaak net zo 
arm als de mensen zelf. Zij zijn geholpen met een bijdrage voor 
de simpelste voorzieningen, zodat zij kunnen groeien. 

A.G. Dake

Haëlla prijst zich gelukkig met de inzet van de familie Dake, 
tot op de dag van vandaag. Hun bestuurlijke en inhoudelijke 
inbreng, alsmede hun financiële steun is van grote waarde. Het 
past om ook hier aan hen dank te zeggen.
Na vijftig jaar zijn de doelstellingen van de stichting - het steu-
nen van projecten op het gebied van geloof en samenleving; 
vrede en mensenrechten; duurzaamheid en mensen in Neder-
land in een achterstandssituatie - nog actueel. Zij worden door 
het bestuur regelmatig getoetst aan de tijd. Wat is er nodig? 
Waar is onze bescheiden steun het meest relevant? Wat leeft 
er in de maatschappij? 
Een jubileum is het waard om gevierd worden. Dat gebeurde 
in 2017 met een bijeenkomst rond het thema “samenwerken”. 
Een tweede, afsluitende, activiteit vindt plaats in 2018.
Als Haëlla zoeken we steeds naar verschillende manieren en 
bondgenoten om de ondersteuning aan kleinschalige projecten 
te vergroten. Het is dan ook het streven van het bestuur om in 
de komende jaren vanuit de eigen kracht van Haëlla de samen-
werking met anderen uit te breiden.
August den Hollander
Voorzitter Haëlla Stichting

50 jaar Haëlla Stichting
De stichting werd naar mevrouw Dake vernoemd, wier 
voorletters H.L.A waren. De middelen werden gevormd door 
de opbrengst van een pakket aandelen van de CEMSTO, het 

vooruitstrevende bedrijfsmatige schoonmaakbedrijf dat in 1909 
door de Heer Dake was opgericht. De stichting werd gesplitst 
in een uitvoerende stichting een stichting voor het beheer van 
het vermogen.
Mevrouw Dake-van Noppen overleed in 1971, haar echtge-
noot bleef nauw bij het werk van de stichting betrokken. Hun 
dochter, mevrouw H.Th. Dake, kreeg de taak om het voor-
zitterschap op zich te nemen. Dit was niet zozeer haar eigen 
keuze, maar een opdracht. “Zo ging dat in die tijd.” Maar, ook 
al ging haar hart wellicht naar iets anders uit, zij heeft deze 
opdracht tot op de dag van vandaag zorgvuldig, trouw en met 
verve vervuld. Eerst als bestuurslid, later als voorzitter van de 
uitgifte stichting en daarna als voorzitter van de Haëlla Vermo-
gensbeheer Stichting. Officieel nam zij afscheid tijdens de 200e 
bestuursvergadering in 1995. Mevrouw Dake is ook nu nog bij 
het werk betrokken. 

Durven dromen en de kracht van klein geld.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan was er op 30 novem-
ber een feestelijke bijeenkomst in het Wilde Westen te Utrecht, 
gericht op onze samenwerkingspartners. Wij waren te gast 
bij New Dutch Connections, die met een creatief team een 
lunchprogramma voor ons samenstelden. Jongeren van New 
Dutch Connections traden op als ‘tafelhost’, ieder geassisteerd 
door een Haëlla buddy. In drie wisselende rondes openden zij 
steeds met een persoonlijk verhaal en sloten af met een vraag 
waarover de tafelgasten met elkaar van gedachten wisselden. 
Na elke ronde wisselden de gasten van tafel om daar, vanuit 
een ander verhaal en een ander perspectief, verder te praten. 
Onderwerpen waren: Wat is jouw droom?; Wat heb je nodig 
om je droom te kunnen realiseren?; Hoe kun je creatief sa-
menwerken om kleine projecten te laten bloeien? Tussendoor 
waren er optredens van vluchtelingen jongeren met muziek 
en dans en werd er een heerlijke lunch geserveerd. De gasten 
kregen op heel persoonlijke wijze inzicht in de ambities van de 
jongeren van New Dutch Connections, maar ook in de pro-
blemen waar zij mee te kampen hebben en in wat hun vraag 
is aan de maatschappij. Haëlla liet met deze bijeenkomst zien 
wat de kracht van klein geld kan zijn en waarom wij betrokken-
heid bij de doelgroep zo belangrijk vinden. 

VOORWOORD
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Verkorte balans (bedragen x 1.000)

Activa 2017 2016 Passiva 2017 2016
Vorderingen: Eigen vermogen:
Bedrijfsinventaris 7 11 Vermogen Haëlla Stichting 153 177
Langlopende renteloze leningen 9 19 Bestemmingsfonds WIJDOENMEE.NU 144 169
Overige vorderingen 128 38 Beheerd vermogen Vronestein 0 2
Overlopende activa 2 0 Beheerd vermogen Helena Lako 18 18
Liquide middelen 791 616 Beheerd vermogen HTD 19 70

Beheerd vermogen DéTé 49 64
Beheerd vermogen Louise Antoinette 
Schoen Fonds 360 0

Voorzieningen 9 23
Nog uit te keren schenkingen 132 140
Overigen 53 21

Totaal activa 937 684 Totaal passiva 937 684

Verkorte staat van baten en lasten
(bedragen x 1.000)

Baten: 2017 2016
Bijdrage van stichtingen &
particulieren regulier 1.218 973

Bijdrage van stichtingen &  
particulieren WIJDOENMEE.NU 228 300

Overige baten 1 1
Totaal activa 1.447 1.274

Lasten: 2017 2016
Schenkingen projecten regulier 681 671
Schenkingen WIJDOENMEE.NU projecten 226 131
Netto kosten WIJDOENMEE.NU 27 27
Personeelskosten 166 137
Overige kantoorkosten 119 71
Totaal activa 1.219 1.037

RESULTAAT 228 237

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

Grondslag van waarderingen
Het jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met 
in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
financiële verslaggeving, in het bijzonder richtlijn 
RJ 640 voor organisaties zonder winststreven. Deze 
balans betreft een kort overzicht. De originele jaarre-
kening is gecontroleerd en goedgekeurd door Maas 
Accountants. Naar het oordeel van de accountant 
geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de groot-
te en samenstelling van het vermogen van de Haëlla 
Stichting per 31 december 2017 en van het resultaat 
over 2017.

Het resultaat in 2017
Op het bureau van Haëlla zijn in 2017 in totaal 721 
aanvragen binnengekomen, waarvan 533 voor Haëlla en 
188 voor het platform wijdoenmee.nu. Al deze verzoeken 
zijn behandeld en 372 projecten (waarvan 153 via 
wijdoenmee.nu) hebben een schenking gekregen. 

In 2017 heeft de Haëlla Stichting een bedrag van 
€ 712.010 aan schenkingen uitgegeven (t.o.v. 
€ 715.675 in 2016), dit is exclusief de schenkingen 
vanuit wijdoenmee.nu (€ 232.157). Projecten die 
(deels) zijn vrijgevallen in 2017 zijn van deze bedragen 
afgetrokken, zo kom je op een netto schenkingsbedrag 
van € 680.740 voor reguliere projecten en € 226.032 
voor projecten via wijdoenmee.nu. Het gemiddelde 
bedrag per aanvrager in 2017 bedraagt € 3.251 over de 

reguliere projecten (t.o.v. € 2.840 in 2016), bij wijdoenmee.
nu is de gemiddelde bijdrage € 1.517. De gemiddelde 
bijdrage is omhoog gegaan, aangezien we een aantal 
organisaties een meerjaren schenking hebben toegezegd. 
De personeelskosten en overige kantoorkosten zijn dit 
jaar hoger uitgevallen in verband met het jubileum, het 
ontwikkelen van een nieuw projectadministratiesysteem en 
door het inzetten op meer samenwerkingen. In 2018 zullen 
we hier een vervolg aan geven. Het Louise Antoinette 
Schoen Fonds is als Fonds op Naam eind 2017 ingericht.  
 
Het negatieve resultaat, na onttrekking en toekenning aan 
de bestemmingsfondsen, wordt in mindering gebracht op 
de Algemene Reserve. De totale Algemene Reserve komt 
hiermee op € 33.097 (€ 57.197 in 2016).
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SCHENKINGEN Haëlla ‘Kwetsbaarheid en Zelfredzaamheid’

Stichting De Goede Herder

De toegewijde vrijwilligers van De Goede Herder 
zetten zich al sinds 1999 in om door weer en 
wind laagdrempelige hulp te bieden aan dak- 
en thuislozen en verslaafden in het centrum 
van Rotterdam. Tweemaal per week worden 
maaltijden en schone kleding verstrekt op het 
Centraal Station, waar De Goede Herder een 
plaats heeft naast de Methadonbus. Vanuit deze 
kernactiviteit worden mensen die daar behoefte 
aan hebben verder geholpen. Het is geen 
project waar men makkelijk steun voor vindt, 
maar onontbeerlijk voor een groep bijzonder 
kwetsbare mensen. Daarom steunen wij hen, 
samen met de aangesloten stichtingen, sinds 
2004 jaarlijks.

Stichting 7 Senses 

7Senses ondersteunt wereldwijd kwetsbare 
groepen door hen te helpen ontdekken hoe 
zij hun problemen kunnen aanpakken, wat 
leidt tot zelfredzaamheid en oplossingen 
die optimaal aansluiten bij de lokale situatie. 
Onderzoeksteams, bestaande uit Nederlanders 
met een wetenschappelijke achtergrond en 
lokale onderzoekers die de situatie goed kennen, 
worden uitgestuurd. Haëlla steunde in 2017 de 
‘Maternal; Health Challenge’. In de favela’s van 
Salvador, Brazilië hebben vrouwen meer risico 
op zwangerschapscomplicaties, die leiden tot 
een hoger sterftecijfer onder moeders en hun 
baby’s. De uitdaging is om met een looptijd 
van drie maanden de situatie van de vrouwen 
en hun kinderen veiliger maken. Samen met 
families en lokale organisaties wordt onderzocht 
hoe de favela bewoonsters het best toegang 
kunnen krijgen tot gezondheidszorg en wat zij 
praktisch zelf kunnen doen om gevaren zoals het 
Zika virus te vermijden. Streven is dat het aantal 
prenatale controles zal stijgen; dat ongewenste 
zwangerschap afneemt; dat de vrouwen in de 
favela’s mondiger worden; dat sociale steun voor 
zwangere vrouwen toeneemt en dat de zorg 
voor pasgeboren kinderen wordt verbeterd. 

‘Maternal; Health 
Challenge’

De Soepbus
Bijdrage
€ 2.500,-

Bijdrage
€ 4.000,-
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Stichting Colours of Impact 

Stichting Colours of Impact zet zich in om men-
sen de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoe-
ten en de netwerken te bereiken die voor hen 
relevant kunnen zijn. Zo hoopt men dat wijkbe-
woners samen activiteiten gaan ondernemen. De 
cursus ‘Ontdek je Talent’ is er voor vrouwen uit 
Den Haag en omgeving die een laag zelfbeeld 
hebben en moeilijk aansluiting kunnen vinden bij 
de maatschappij. Zij worden geholpen om inzicht 
te krijgen in hun talenten en vaardigheden en 
worden gestimuleerd om actief aan hun eigen 
toekomst te werken. Het bewustwordingsproces 
wordt concreet gemaakt door de deelneemsters 
toe te leiden naar een gerichte actie rond de 
vraag: op welke wijze kun je bijdragen aan de 
samenleving? De begeleiding is in handen van 
vrijwilligers die hier een gerichte opleiding voor 
krijgen.

Stichting Eigen Krachtvoer – 
Natuurlijk voor Minima 

Stichting Eigen Krachtvoer is er ter 
ondersteuning van mensen die onder de 
armoedegrens leven en wil hen door middel 
van wildplukwandelingen, conserveersessies 
en gezamenlijke maaltijden meer mogelijkheden 
aanreiken voor zelfredzaamheid. Om een 
nieuwe stap te zetten is besloten een 
restaurant project te starten, dat kan dienen 
als werkervaringsproject voor mensen die een 
grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. 
Mensen van buitenaf kunnen deelnemen aan 
de maaltijden en voor de deelnemers is het een 
ontmoetingsplaats. Voorlopig kan dit als parttime 
project op bepaalde dagen in Traîterie Ratatouille 
in de Amsterdamse Pijp. De staf zal bestaan 
uit vrijwilligers die in toerbeurt werken, steeds 
een ervaren kracht gekoppeld aan een van de 
deelnemers. Het menu van drie gangen staat 
vast. De ingrediënten worden zelf verzameld in 
de natuur, of worden afgenomen van bevriende 
vissers, jagers en moestuinders. Ook wordt 
een voorraad aangelegd van geconserveerde 
producten. Er zijn twee ervaren koks die als 
adviseur optreden.

‘Ontdek je Talent’ Start restaurant
project

Bijdrage
€ 500,-

Bijdrage
€ 1.500,-
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WIJDOENMEE.NU

NewBees werkt momenteel in Zaanstad, 
Amsterdam en Amersfoort. NewBees gaat op 
zoek naar passend vrijwilligerswerk en taalstages 
voor nieuwkomers om hun kansen op de 
Nederlandse arbeidsmarkt te vergroten. Doel is 
om nieuwkomers interstedelijk vrijwilligerswerk te 
laten doen. Of omdat er in hun eigen gemeente 
niet veel passend aanbod is, of omdat ze in 
een AZC in een andere gemeente wonen en in 
Amsterdam een woning hebben toegewezen 
gekregen.

Bijdrage
€ 800,-

NewBees

Bijdrage
€ 1.500,-

In Terneuzen leert een groepje nieuwkomers in 
6 bijeenkomsten fotograferen met behulp van 
specifieke technieken. Een ervaren fotograaf 
verzorgt de begeleiding op vrijwillige basis. 
Buiten de cursus oefenen ze met een camera 
en maken huiswerkopdrachten. Aan het einde 
van de cursus volgt een expositie en worden 
sets kaarten verkocht voor bekendmaking 
van het project en belangenbehartiging voor 
vluchtelingen.

Fotografiecursus

Sinds de start in mei 2016 heeft Haëlla samen met 
ruim 20 andere vermogensfondsen 280 projecten 
gesteund voor kleinschalige (particuliere) initiatieven 
van en voor vluchtelingen, ongedocumenteerden, 
asielzoekers en statushouders in Nederland.  
Binnen 7 werkdagen worden aanvragen op het 
online platform behandeld. Bij goedkeuring wordt 

de gift direct overgemaakt aan particulieren, 
stichtingen en verenigingen. Op deze manier kunnen 
initiatieven die willen bijdragen aan de integratie van 
vluchtelingen snel van start gaan. Haëlla verzorgt  
de beoordeling en afhandeling van de aanvragen.  
De variëteit aan projecten is groot van uitstapjes 
met een taalmaatje, een sportdag voor kinderen 
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Stichting Pakhuis de Règâh wil statushouders 
sneller laten integreren in de Nederlandse 
samenleving. Gedurende 3 maanden zijn er 
Nederlandse liedjes gezongen. Doel van de 
sessies is om niet-Nederlandstaligen al zingende 
Nederlands te leren. Tijdens de zangsessies 
komen er zes verschillende Nederlandse liedjes 
aan bod. Deelnemers worden begeleid door 
ervaren muzikanten. Iedereen die Nederlands 
wil leren en/of uit volle borst Nederlandse 
klassiekers – van Benny Neyman tot Kenny B - 
wil zingen, is welkom. Plezier staat hierbij voorop. 

Bijdrage
€ 2.200,-

Zing Nederlands 
met me 
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Bijdrage
€ 1.500,-

Makers Unite is een sociale onderneming die 
lokale Amsterdammers en nieuwkomers bijeen 
brengt om samen betekenisvolle en duurzame 
producten te ontwerpen en te maken. Oud- 
deelnemers van Makers Unite ontwikkelen een 
tentoonstelling tijdens de Dutch Design Week 
2017 in Eindhoven (21-29 oktober). Op deze 
tentoonstelling wordt een Syrische ambacht met 
een Nederlandse ambacht gecombineerd: de 
deelnemers ontwerpen en maken traditionele 
Syrische zeep (‘Ghar’), die wordt gepresenteerd 
op een moderne keramische zeephouder 
ontworpen en geproduceerd door onze 
deelnemers in samenwerking met Cor Unum. Op 
deze manier kunnen nieuwkomers hun talenten 
laten zien aan een Nederlands en wereldwijd 
publiek dat het evenement bezoekt.

Makers Unite 

uit het AZC samen met Nederlandse kinderen, 
ontmoetingen in een taalcafé en workshops 
ondernemerschap voor nieuwkomers.  
De initiatieven komen uit alle provincies van 
Terneuzen tot Groningen en van Heerlen tot  
Borne en de Randstad. Ook in 2018 blijft het 
platform actief.

153 Projecten gesteund in 2017

35 Projecten afgewezen 

€ 232.157 Toegekend aan projecten in 
Nederland 
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Samenwerken betekent voor Haëlla een luisterend oor 
bieden aan aanvragers en desgewenst adviseren over 
hoe zij hun droom kunnen realiseren. De gesprekken 
geven ons als stichting inzicht in de haken en ogen van 
het starten en uitvoeren van kleine initiatieven en wat er 
nu nodig is in de maatschappij. Ook leggen wij, waar 
mogelijk, linken naar andere financiers, zodat een project 
gerealiseerd kan worden, of brengen wij hen in contact 
met vergelijkbare initiatieven om van elkaar te kunnen 
leren of om mee samen te werken. 

Graag werkt Haëlla samen met andere vermogens-
fondsen die dezelfde doelen nastreven om zo zoveel 
mogelijk initiatieven te kunnen ondersteunen. Deze 
samenwerking kan onder de vleugel van Haëlla zijn of 
in breder verband. Haëlla biedt de mogelijkheid aan 
aangesloten stichtingen om de initiatieven die wij binnen 
krijgen en beoordelen te delen. In overleg bepalen we de 
beste vorm voor de samenwerking. Dit kan door actief 
mee te beslissen op projectniveau met het bepalen van 
de grootte van de gift, tot een budget voor een thema 
om daar projecten bij te zoeken en inzicht in te geven. 
Sommige bestuursleden willen projecten maandelijks 
ontvangen, anderen per kwartaal of jaarlijks.

Het is ook mogelijk een Fonds op Naam op te richten, 
waarbij de beslissing over de toekenning van de gelden 
in overleg met de Haëlla Stichting gemaakt wordt. Dit 
jaar werd de samenwerking met een nieuw Fonds 
op Naam gerealiseerd: het Louise Antoinette Schoen 
Fonds. Het fonds, nagelaten door Aad Stoop en Louise 
Antoinette Schoen, richt zich op Zuid-Afrika en steunt 
het creëren en runnen van ‘Food-Gardens’ en het 
ontwikkelen en stimuleren van ondernemerschap voor 
jongeren. Hiermee wordt beoogd om gezond voedsel 

beschikbaar te maken voor diegenen die zich dit anders 
niet kunnen veroorloven en om (jonge) mensen een kans 
te geven zelfwerkzaam en zelfredzaam te worden. 

Haëlla is dankbaar en blij met deze samenwerkingen, 
waardoor we in staat zijn de projectaanvragers te steu-
nen zodat zij hun dromen kunnen najagen.

SAMENWERKEN

50 jaar Haëlla New Dutch Connections. Wolkentheater Wolkentheater, voorstelling AZC.
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EEN VOORUITBLIK

SAMENSTELLING BESTUUR EN BUREAU

Bestuur per 31 december 2017:
Voorzitter
De heer A.A. (August) den Hollander, 
Secretaris
Mw M.-J. H. (Marie-José) Tiemstra - van Berckel, 
Penningmeester
De heer A.J. (Adriaan) Peijnenburg,  
Bestuursleden
De heer J.A.J.W. (Jan Willem) Nieuwenhuys
De heer L.C. (Leendert) Verzijden 
Mevrouw M.L.A. (Bibi) van Zuylen van Nijevelt - 
  den Beer Poortugael 
Mevrouw E.J. (Elise) Kant 
De heer A. (Arend) Driessen                                               

Bureau per 31 december 2017:
Directeur
Mevrouw G.E. (Geeske) Zanen
Bureaumedewerkers
Mevrouw F. (Frouke) Flieringa, 
Mevrouw E.W.M. (Elly) Dekker-der Weduwe, 
Mevrouw E.T. (Tessa) Buruma, 
Mevrouw P.E.A. (Pam) Piekema

Begin 2018 treedt een nieuw projectadministratie-
systeem in werking. Initiatiefnemers kunnen via de 
website een aanvraag indienen, met een begroting 
die de € 50.000 niet overschrijdt en waarbij Haëlla 
schenkt tot een bedrag van maximaal € 2.500. 
Wij streven ernaar zo papierloos mogelijk te werken. 
Als de drempel voor een online aanvraag te hoog is, 
kan er ook een gesprek worden aangevraagd waarin 
duidelijk wordt gemaakt wat de plannen zijn. 
Haëlla blijft samenwerken met een aantal door de 
stichting gekozen partners met wie (meerjarige) 
afspraken worden gemaakt voor steun aan grotere 
projecten. Het speerpunt ‘Ongedocumenteerden’ zal 
in 2018 worden geëvalueerd. 
Het platform wijdoenmee.nu zal in samenwerking 
met de andere fondsen worden voortgezet. 
Eind 2017 werd het crowdfunding platform 
Geloofinjeproject opgeheven. Haëlla zal in 2018 
zorgdragen voor de vereffening. 
 

Op 5 april 2018 vieren wij 50 jaar Haëlla Stichting met 
een ‘ontdekkingsreis’ op het terrein van de Hervormde 
Diaconie te Amsterdam. Doel is om mensen elkaar te laten 
ontmoeten en in gesprek te brengen, onder andere in ruim 
20 workshops, gegeven door mensen uit onze doelgroe-
pen. Voor de deelnemende organisatie is er alle ruimte om 
toelichting geven op hun werk en hun plannen voor de 
toekomst.

Haëlla Stichting
Jan van Nassaustraat 102 
2596 BW Den Haag
tel: 070 - 324 99 29
e-mail: info@haella.nl 
website: www.haella.nl 
RSIN 005607516
IBAN NL68ABNA0424734982 

Ontwerp: AzimDezign


