
een terugblik op het werk van de
Haëlla Stichting in de jaren 2001-2004

Meebewogen

Dromen van mensen die enthousiast, betrokken 
en soms kwetsbaar zijn... De Haëlla Stichting
beweegt met haar aanvragers mee door te luisteren,
mee te denken, advies te geven en hen zo verder 
op weg te helpen.



Voorwoord
Dagelijks ontvangen wij een grote stapel post, waaronder
veel aanvragen en verslagen.  In de enveloppen, soms voor-
zien van prachtige en kleurrijke postzegels, bevinden zich
overwegend positieve verhalen. Het is mooi werk om betrok-
ken te zijn bij al die initiatieven: de dromen van mensen die
enthousiast, betrokken en soms kwetsbaar zijn. Wij bewe-
gen met hen mee; we luisteren, proberen mee te denken,
advies te geven, hen verder op weg te helpen. Dit in de
hoop dat ze ook door anderen gehoord zullen worden. 
Wij leven in een tijd waarin veel  aandacht is voor wat ver-
keerd gaat. Een onbehagen dat gepaard gaat met veront-
waardiging, cynisme, bureaucratie en afkeuring. Maar
tegen deze stroom in zwemmen de mensen die bij de Haëlla
Stichting aankloppen. Mensen die de kracht hebben om te
laten zien dat zij geraakt worden door de wereld die hen
omringt; door de schepping, de aarde en de mens. Ondanks
tegenslagen en soms tegen beter weten in blijven zij in
beweging om misstanden recht te zetten en te koesteren
wat goed is. Zij willen een wereld om samen te leven, ook
voor de kinderen van nu.

In dit verslag geven we naast algemene informatie over de
Haëlla Stichting en enige cijfers ook een paar voorbeelden
van initiatieven die wij steunden. Wij zijn dankbaar dat
andere stichtingen zoveel vertrouwen in ons werk hebben
dat zij gebruik willen maken van de kennis en deskundig-
heid die bij de medewerkers op het bureau aanwezig is en
hun inkomsten beschikbaar stellen voor projecten naar hun
hart. 

M.A. van den Steenhoven - Key
directeur

De afgelopen vier jaar 
in vogelvlucht 
In de eerste jaren na de eeuwwisseling heeft de
Haëlla Stichting niet stilgezeten. Ten eerste vroeg de
snel veranderende samenleving om aanpassingen
van het beleid. Het bestuur heeft zich zeer regelma-
tig gebogen over de vraag hoe de stichting deze ont-
wikkelingen in de samenleving het best kan dienen,
zonder daarbij de intenties van de oprichters uit het
oog te verliezen. Dit heeft onder andere geleid tot
geactualiseerde doelstellingen. 
Het bestuur heeft in de verslag periode afscheid
genomen van mevrouw drs S.R.M. Noordzij-Sassen
en de heer drs H.C. Wesseling. Beiden zijn wij dank-
baar voor hun eigen en vakkundige inzet. Het bureau
mist de regelmatige bezoekjes van mevrouw Noordzij
aan het kantoor. Daardoor ontstond er een natuurlij-
ke band tussen bureau en bestuur. Zij zijn opgevolgd
door mevrouw M.C.E. van Hecke – de Boode en de
heer drs J.A.R. Heemskerk.
Na langdurig wikken en wegen heeft het bestuur van
de Haëlla Vermogensbeheer Stichting besloten de
Vermogensportefeuille van de stichting ethisch ver-
antwoord te gaan beleggen. Om met de woorden van
de voorzitter te spreken: "Om tegendruk te geven in
een wereld die in toenemende mate eigen belang
hoger laat scoren dan algemeen belang."Deze over-
gang met een teruggang van de beurs heeft zijn
weerslag gehad op het uit te keren bedrag aan de
Haëlla Stichting. In het jaar 2004 heeft de Haella
stichting een groot aantal aanvragers moeten teleur-
stellen. Voor de Haella Stichting heeft daardoor de
samenwerking met de andere fondsen een steeds
belangrijker rol gekregen in het realiseren van haar
doelstellingen. Op deze plaats danken wij hen voor
het vertrouwen dat zij in ons stellen.
In 2002 is de doorstart van "’t Fonds voor Vrouwen,
Godsdienst en Samenleving" gerealiseerd met behulp
mevrouw drs H.M van Rossem-Hoogendijk en
mevrouw drs A.G.M. Vernooij. ’t Fonds wil initiatie-
ven steunen die gericht zijn op de verbetering van de
positie van de vrouwen in verschillende godsdiensten
en op initiatieven die door vrouwen gedragen worden
en gericht zijn op verzoening, vrede en het goed
samenleven van verschillende bevolkingsgroepen.
Naast de activiteiten en contacten met andere stich-
tingen blijft de Haëlla Stichting zich richten op het
adviseren en verder helpen, anders dan via financiële
wegen, van aanvragers. 



De Haëlla Stichting
beweegt mee 

Ontwikkelingen in de samenleving gaan aan de
Haëlla Stichting niet voorbij. Op verschillende ma-
nieren komen die tot uiting. In de eerste plaats via
de aanvragers. Zij informeren ons via hun brieven,
berichten, verslagen en aanvragen. De aanvragen van
de afgelopen jaren kwamen wat minder uit kerkelijke
en oecumenische organisaties – niet omdat die er
niet meer zijn maar omdat hun gerichtheid blijkbaar
iets meer intern is geworden. De aanvragen tonen
ook aan dat de integratie van autochtonen en allocht-
onen nog menig impuls nodig heeft. Milieuaanvragen
zijn aanzienlijk in aantal achteruit gegaan. 
In de tweede plaats komen maatschappelijke ontwik-
kelingen in beeld omdat we in de afgelopen jaren
minder te besteden hebben gehad. De aanslag op 11
september 2001 heeft invloed gehad op koersen van
aandelen en obligaties. De Haëlla Stichting ontvangt
haar geld van de Haëlla Vermogensbeheer Stichting
die – net als andere beleggingsfondsen – nu met
lagere opbrengsten te maken heeft. Dat heeft effect
op de hoogte van onze schenkingen.
In de derde plaats merken we maatschappelijke ont-
wikkelingen op, omdat allerlei particulieren en stich-
tingen hun vermogen voor een deel via onze
Stichting willen uitgeven. Er is geld – maar dat moet
met zorg en aandacht worden besteed. Voor een aan-
tal fondsen zijn wij de partner gebleken waarmee zij
hun – en wij onze – doelstelling het best konden
realiseren.

Het bijgaand verslag geeft van deze ontwikkelingen
een goed beeld.

Graag dank ik, namens het bestuur van de Haëlla
Stichting, de aanvragers, de besturen van meewer-
kende fondsen en met name het personeel op ons
bureau van de Haëlla Stichting voor alle toewijding
en inzet om in de deining van de maatschappelijke
ontwikkelingen mee te bewegen – op weg naar een
betere samenleving.

Ir. Jaap van der Sar
voorzitter
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Verborgen uit schaamte
Association of Youth Initiative

‘IKAR’, Bulgarije

IKAR organiseert projecten voor jongeren om
te voorkomen dat zij ten prooi vallen aan
drugsverslaving, criminaliteit en prostitutie.

Bulgarije is een van de landen waar vrouwen-
handel en gedwongen prostitutie een groot
probleem zijn. Soms gaan de vrouwen vrij-
willig, maar meestal worden vooral jonge
meisjes onder valse voorwendsels het land
uitgelokt of gesmokkeld. Zonder paspoort en
andere papieren, maar ook uit angst en
schaamte durven zij zich niet te melden bij
de autoriteiten en is er geen weg terug.
Voorlichting is uitermate belangrijk en kan
veel ellende voorkomen. Daarom zette IKAR,
met de hulp van de politie en een aantal
slachtoffers dat zo moedig was in de open-
baarheid te treden, een programma op dat
jonge mensen, leraren en jongerenwerkers
informatie geeft over illegale prostitutie, de
gevaren en de gevolgen. De campagne werd
niet alleen gevoerd op vele scholen en in
jeugdcentra, maar ook via de landelijke
media.

Eigen initiatief en 
verantwoordelijkheid

Stichting Dunga /
Kenya Development

Via de Hartstra Stichting ontvin-
gen wij een aanvraag uit Dunga,
een vissersdorp in de sloppenwij-
ken van Kisumu aan de oevers
van het Victoria meer. In het
gebied wonen ruim 3000 men-
sen, voornamelijk vissers. Door
moeilijke economische om-
standigheden laten veel vissers
hun gezinnen in de steek en gaan
elders op zoek naar werk.
Daarnaast is HIV/AIDS in dit
gebied een groot probleem. Er zijn
veel weeskinderen en het grootste
deel van de bevolking leeft ver
beneden de armoedegrens.  

Een van de eerste projecten die
de stichting heeft gerealiseerd is
de aanleg van een behoorlijke
waterleiding van Kisumu naar
Dunga. Veel energie is gestoken
in de voorlichting over het belang
van schoon drinkwater, zodat de
veel voorkomende ziektes als
cholera, tyfus, dysenterie en bil-
harzia kunnen worden voorko-
men. De vrouwengroep uit het
dorp heeft de zorg voor het scho-
ne water op zich genomen. Dat
heeft zijn vruchten afgeworpen,
want de gezondheidstoestand van
de bevolking is aanmerkelijk
vooruitgegaan. Het project heeft
niet alleen schoon water naar
Dunga gebracht, maar het was
ook een uitstekende proeve van
samenwerking. De officiele ope-
ning van de waterleiding door de
Districts Commissioner was een
happening voor het hele dorp en
heeft de bevolking, die doorgaans
niet zo eensgezind en cooperatief
is, dichter bij elkaar gebracht.



Warme maaltijden, liefde en aandacht
Stichting Agape

Stichting Agape, in 2002 opgericht door
drie dames van Antilliaanse afkomst, stelt
zich ten doel het lot van verslaafden en
daklozen te verzachten en zo mogelijk te
verbeteren.
Met veel enthousiasme en een positieve
inzet bieden de vrijwilligers van Stichting
Agape laagdrempelige hulp op vijf ver-
schillende locaties in Amsterdam Zuid-
oost. Zij zorgen voor praktische hulp: het
bereiden en uitdelen van warme maaltij-
den, schone kleding en dekens, maar ze
zijn er ook om te luisteren en te motiveren
als men aangeeft hier behoefte aan te heb-
ben. Er is goed contact met instellingen
uit de reguliere hulpverlening. Als iemand
besluit professionele hulp te zoeken blij-
ven de vrijwilligers van Agape een steunpi-
laar. Verontrustend is dat de laatste jaren
het aantal zwervende (tiener)moeders met
kinderen toeneemt; een probleem waar
Stichting Agape extra aandacht aan
besteedt. 

Begrip, solidariteit en onvoorwaardelijke steun
Stichting Samenwerkingsverband 
‘t Schienvat en Neon

Stichting Samenwerkingsverband ‘t Schienvat en
Neon biedt integrale hulpverlening aan jongeren in
meervoudige achterstandssituaties en voert sociaal
cultureel werk uit om jongeren en jongvolwassenen
te helpen zich te ontwikkelen op educatief, sociaal
en creatief gebied.
De stichting is een belangrijk onderdeel van het
welzijnswerk in de gemeenten Reiderland en Pekela
in Oost-Groningen, waar men veel problemen heeft
met een harde kern van ‘risicojongeren’. De hulp-
verlening is laagdrempelig. In Jongerencentrum ’t
Schienvat komen in het weekend ruim 160 jonge-
ren per avond. Daar zijn zij bereikbaar voor jonge-
renwerkers en kunnen zij terecht met vragen en
krijgen zij concrete, snelle en gerichte hulp. De for-
mule werkt goed; de medewerkers van de stichting
hebben het vertrouwen van de jongeren omdat de
afgelopen jaren gebleken is dat zij zeer loyaal zijn
en niemand laten vallen.

Kijk de vlieger danst evenals het
helmgras in de duinen. Een blikje
rolt onhandig heen en weer

Stichting Koppeling

Onder het motto: Verbeter de
wereld ........ begin! is in 2003
de Stichting Koppeling opgericht.
Zij heeft zich ten doel gesteld om
in de kop van Noord-Holland pro-
jecten te organiseren die een
duurzame en kwalitatieve ontwik-
keling van het gebied en de be-
woners bevorderen. 

Stichting Koppeling wil door mid-
del van haar projecten geen dis-
cussie meer aangaan en laten
zien dat het anders kan. Door het
daadwerkelijk uitvoeren van voor-
beeldprojecten, met als leidraad
milieuverantwoordelijkheid, wil-
len zij een zeer brede doelgroep
aanspreken op zijn/haar verant-
woordelijkheden. Zo wordt met
het project ‘De Strandjutter’ het
probleem van het zwerfafval op
de stranden en in de badplaatsen
van Noord-Holland op originele
wijze aangepakt. Via een kunst-
en cultuurprogramma wil men
een attitudeverandering in de
samenleving in gang zetten om
de stranden schoon te krijgen en
te houden. Het initiatief speelt in
op behoeften die de stichting in
de samenleving signaleert. 



Richtlijnen voor het indienen
van een aanvraag
De aanvraag moet binnen de doelstellingen van
de Haëlla Stichting vallen.

De aanvraag moet schriftelijk ingediend worden en
bestaan uit:

Een korte en duidelijke brief met daarin in eigen
woorden weergegeven wat voor een organisatie het is
en wat het project inhoudt.

In de brief moet een duidelijke vermelding zijn van
de contactpersoon, het adres, telefoonnummer en
e-mail waar de aanvrager te bereiken is.

Een begroting van de kosten.

Een financieringsplan, waarin staat aangegeven
hoe het project gefinancierd gaat worden, alsmede
informatie over lopende aanvragen bij andere fond-
sen en eventueel overheidsinstellingen.

De bovengenoemde informatie opsturen naar de
Haëlla Stichting  
Jan van Nassaustraat 102 
2596 AP Den Haag 

Uitsluitingen: 
studiebeurzen, stages, bouwactiviteiten, fondsen of
fondswervende instellingen, participatie in risico-
dragend kapitaal, zuiver wetenschappelijk onder-
zoek, proefschriften, idividuen, exploitatiekosten,
noodhulp bij rampen, vakantiekampen, regulier
onderwijs, gezondheids- en gehandicaptenzorg, kerk-
gebouwen, maatschappelijk werk, sport en recreatie,
sport en cultuur, boeken en periodieken, culturele
uitwisselingen met een overwegend ontspannend
karakter.

Meer informatie over de behandeling van de aan-
vraag staat op onze website: www.haella.nl

De Haëlla Stichting steunt:

Geloof en Samenleving
Activiteiten, die zoeken naar vernieuwing vanuit bezin-
ning op de bronnen van de christelijke traditie en de
boodschap die daaruit spreekt. Waaruit een open hou-
ding spreekt, die andersdenkenden behoedzaam en met
respect behandelt, waarbij de aandacht zich mede richt
op de interreligieuze dialoog en de uitdagingen van een
multiculturele samenleving.
De aanvragen moeten gericht zijn op de toekomst, op
openheid, dialoog, communicatie en verzoening.

Vrede en Mensenrechten
Activiteiten gericht op vrede en een betere verstandhou-
ding tussen de volkeren; die gericht zijn op de naleving
van de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens. Projecten die schendingen van de mensenrech-
ten aan de orde stellen en tegengaan, maar ook projec-
ten op het gebied van voorlichting en bewustwording. 

Milieu
Activiteiten die gericht zijn op het behoud van de
schepping; op een schoner milieu, op natuurbehoud en
op verstandig beheer van energie en grondstoffen. Pro-
jecten zowel in Nederland als het buitenland die gericht
zijn op een attitudeverandering en die aandacht vragen
voor een leefbare aarde voor toekomstige generaties. 

Ontwikkelingssamenwerking
Kleinschalige projecten voor mensen uit de Derde
Wereld en Oost Europa die niet kunnen voorzien in hun
primaire levensbehoeften en moeilijk steun kunnen krij-
gen van grote organisaties. Projecten die zich inzetten
voor het behoud van de eigen cultuur en natuurlijke
hulpbronnen, schoon drinkwater  en  de verbetering van
de positie van vrouwen hebben prioriteit. Een goed
bereikbare contactpersoon is gewenst.

Allen die achtergesteld zijn in de
Nederlandse samenleving
Activiteiten ten behoeve van mensen in Nederland die
op de één of andere wijze in de knel zijn geraakt (n.b.
hierbij gaat het niet om individuele steun). Onze aan-
dacht gaat uit naar vrouwen in probleemsituaties, vluch-
telingen en asielzoekers, daklozen, werklozen, (ex-)ver-
slaafden, (ex-)gedetineerden, ouderen en jongeren.
Activiteiten gericht op een rechtvaardige samenleving
waarin mensen invloed kunnen uitoefenen op hun eigen
leven.



Samenstelling bestuur
Haëlla Stichting per 
31 december 2004 

Ir J. van der Sar, voorzitter
Drs H. Lems, penningmeester
G.J. Maas RA, secretaris kantooraangelegenheden
Mevrouw drs I. Dankelman, bestuurslid
Mevrouw drs N. van Dijk, bestuurslid
Mevrouw M.A. Hoek van Dijke, bestuurslid
Mevrouw M.C.E. van Hecke - de Boode, bestuurslid
Drs J.A.R. Heemskerk, bestuurslid

Samenstelling bestuur
Haëlla Vermogensbeheer
Stichting per 31 december
2004 
Mr G.H.O. van Maanen, voorzitter
Drs F.M. Bijleveld, secretaris / penningmeester
Mevrouw drs H. Th. Dake, bestuurslid
Mr H.M. de Jong Schouwenburg, bestuurslid
Mr A.M. Dake, bestuurslid
Drs H. Lems, bestuurslid
Mr H.W.A. Haeck, bestuurslid
Mr A.J. de Ruiter, bestuurslid

Samenstelling bureau per 31
december 2004 

Mevrouw M.A. van den Steenhoven -Key, directeur
Mevrouw drs F. Flieringa, bureaumedewerker
Mevrouw drs H.R. Collot d’Escury -Hooft Graafland
bureaumedewerker
Mevrouw A.H. Nicolaï - Steensma, bureaumedewerker
Mevrouw drs A. van Eck, vrijwilliger
Mevrouw C.R. Geertsema, vrijwilliger

Samen sterk 
Het aantal stichtingen dat in samenwerking met de Haëlla
Stichting schenkingen doet is in de afgelopen jaren toegeno-
men. Stichting Woudschoten, Stichting ‘t Fonds en de
Stichting Anna Poot zijn ieder een, op hun wensen aanslui-
tende, vorm van samenwerking met ons aangegaan.
Met de meewerkende stichtingen is door de jaren heen een
zeer goede relatie opgebouwd, tot voordeel van alle partijen.
Aanvragende organisaties kregen een hogere schenking
dankzij de hulp van de meewerkende stichtingen. De mee-
werkende stichtingen konden via het bureau van de Haëlla
Stichting schenkingen doen aan organisaties die zij anders
niet zo snel op het spoor waren gekomen. Op haar beurt
geniet de Haëlla Stichting van de visie en de betrokkenheid
van de bestuursleden van de meewerkende stichtingen. Wij
zijn hen daar zeer dankbaar voor, temeer omdat wij op deze
wijze de initiatieven die het echt verdienen een extra steun-
tje in de rug kunnen geven.

De volgende stichtingen hebben in de afgelopen jaren met
ons samengewerkt:
Leeuwenstein Stichting
Stichting Uleput
Regina Fonds
Stichting Ceres
Hartstra Stichting
Stichting Woudschoten
Stichting ’t Fonds voor vrouwen, godsdienst en samenleving
Stichting Anna Poot



Overzicht van baten en lasten in Euro 2001 - 2004
2001 2002 2003 2004

Totaal te besteden bedrag 1.057.761 1.274.731 966.033 520.516
Schenking Haëlla Vermogensbeheer Stichting 941.140 1.052.930 831.925 309.200
Schenkingen andere stichtingen 116.621 221.801 134.108 211.316

Vervallen en terugontvangen schenkingen 1.788 62.990 35.411 21.943
en garanties
Toegezegde schenkingen en garanties -957.725 -938.621 -870.838 -348.160

___________+ _____________+ ___________+ ___________+
101.824 399.100 130.606 194.299

Rentebaten 13.076 3.672 -423 469
___________+ _____________+ ___________+ ___________+

114.900 402.772 130.183 194.768

Bureaukosten -264.386 -214.153 -217.607 -165.124
___________+ _____________+ ___________+ ___________+

Overschot / (Tekort) (149.486) 188.619 (87.424) 29.644

Overzicht van aanvragen van 1994 tot en met 2004

Jaar Aantal Toewijzingen Totaal geschonken bedrag Gemiddeld bedrag
2001 1151 378 (36%) 957.520 2.533
2002 1073 521 (55%) 938.621 1.801
2003 807 345 (42%) 870.383 2.523
2004 737 202 (27%) 348.160 1.723

Aantallen schenkingen per categorie per jaar

2001  2002 2003 2004 totaal

Oecumene 138 97 103 80 418
Vrede & Mensenrechten 132 94 107 73 406
Milieu 67 49 49 52 217
Ontwikkelingssamenwerking 212 166 128 125 631
Achterstandssituaties 431 357 365 293 1446


