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Vertrouwen in mensen

40 jaar beweeglijk en bevlogen

Wederom presenteren wij met veel plezier een meerjaren
verslag, dat ditmaal drie jaar beslaat.
Op 12 december 2007 was het veertig jaar geleden dat de
Haëlla Stichting werd opgericht door de heer en mevrouw
Dake-van Noppen. Wij staan hier op 25 april 2008 bij stil
tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Bilt, waar wij te
gast zijn bij Stichting Vredeseducatie. Deze stichting is de
opvolger van Stichting Vredesopbouw, ook een initiatief van
de heer Dake, die in de tijd van de Koude Oorlog de behoefte
voelde de samenleving ervan te overtuigen dat vrede een
ommekeer van denken vereist; een mentaliteitsverandering.

Vrede en mensenrechten hebben altijd tot de kerntaken
van de Haëlla Stichting behoord.
Veertig jaar geleden werd het vredesvraagstuk natuurlijk
beheerst door de Koude Oorlog en de dreiging van massavernietigingswapens. De angst voor een kernoorlog veroorzaakte veel maatschappelijke onrust. Wie herinnert zich
niet de massale vredesdemonstraties? Veel acties waren
ook gericht op mentaliteitsverandering en op het bouwen
van bruggen met gemeenschappen achter het ijzeren gordijn. En wie achter de muur kwam, ontmoette daar dissidenten die opkwamen voor vrijheid van meningsuiting. Er
ontstond een internationale beweging die zich inzette voor
een krachtige ontwikkeling van de civil society. De inzet
voor vrede en mensenrechten gingen op deze wijze samen.
Het is duidelijk dat een krachtige civil society vraagt om
burgers die bewust invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De doelstellingen van de Haëlla Stichting: het steunen van
initiatieven op het gebied van oecumene, vrede, mensenrechten, het milieu, ontwikkelingssamenwerking en achtergestelden in de Nederlandse samenleving zijn na 40
jaar nog steeds actueel. Wel worden zij in beleidsvergaderingen getoetst aan de tijd en worden zij soms opnieuw gedefinieerd. In 2007 bekeek het bestuur voor de 300ste
keer initiatieven uit de samenleving waarin de inspiratie
van de oprichters nog steeds terug te vinden is.
We namen afscheid van onze vierde voorzitter ir J. van der
Sar en van de bestuursleden de heer G.J. Maas R.A., mevrouw drs N. van Dijk en mevrouw drs M.A. Hoek van
Dijke. Zij hebben zich allen, ieder vanuit zijn of haar eigen
deskundigheid, belangeloos en met veel toewijding ingezet. Zonder deze betrokkenheid zou de Haëlla Stichting
niet kunnen bestaan. Wij prijzen ons gelukkig dat we nieuwe bekwame opvolgers in de verschillende disciplines gevonden hebben.
Mentaliteitsverandering, het toegroeien naar een nieuwe
economische orde, kiemt in bevlogen ideeën van mensen,
onze aanvragers, die vervolgens praktisch worden omgezet
in projecten. De Haëlla Stichting richt zich met nadruk op
dat begin; op kleine initiatieven, die kunnen groeien met
‘seed money’. Dat houdt in dat wij een bewerkelijke en gevarieerde administratie voeren. Ook is het goed te zeggen
dat wij niet alleen steunen met geld, maar ook met advies.
Wij beschikken over een enthousiast en professioneel bureau, dat zo nu en dan ondersteund wordt door waardevolle vrijwilligers. Zonder iedereen bij naam te noemen, wil ik
hier toch Anna Nicolaï danken, die na negen jaar van tomeloze inzet ons bureau heeft verlaten.
Voor de vele initiatiefrijke aanvragen die ons bereiken is
nooit genoeg geld. Daarom zijn wij bijzonder dankbaar dat
een aantal fondsen dat zich herkent in de uitgangspunten
van de Haëlla Stichting hun vertrouwen aan ons heeft geschonken. In de afgelopen periode kwam daar het Henriettefonds bij. Tevens kregen we van mevrouw drs H.Th. Dake
een aanzienlijke schenking via een lijfrente constructie.
Verderop in dit verslag leest u meer over deze meewerkende fondsen.

Nu ook de Vermogensfondsen in de publieke belangstelling zijn komen te staan wordt de roep om ‘transparantie’
groter. Fondsen moeten efficiënter werken en de kwaliteit
van verslaglegging moet beter. Dit heeft echter ook consequenties voor de aanvragers. Zij moeten strikte richtlijnen
volgen, aanvraagformulieren invullen, een gedetailleerde
financiële afrekening produceren en uitgebreid evalueren.
Wij zijn ons ervan bewust dat dit, zeker voor kleine projecten, soms te veel gevraagd is. Het was ons uit het hart gegrepen toen in de NRC van 1 maart 2008 een artikel verscheen van de heer Jos van der Lans over ‘de transparantieterreur’, waarin hij pleitte voor meer vertrouwen in menselijke betrekkingen. Een vermogensfonds moet ook oog
hebben voor de context van waaruit de aanvrager opereert.
De Haëlla Stichting is de afgelopen periode op zoek gegaan naar andere vormen van verslaglegging, bijvoorbeeld
door foto’s te vragen van de projecten die ons inzicht kunnen geven in het werk dat verricht werd. Dit is natuurlijk
niet voor iedere aanvrager makkelijk of mogelijk, maar
wordt toch door velen enthousiast en creatief opgepakt.
Dit sterkt weer eens te meer ons vertrouwen in onze bevlogen aanvragers.
Mocht dit verslag voor u niet transparant genoeg zijn, dan
kunt u meer informatie vinden op onze geheel vernieuwde
website www.haella.nl.
Maart 2008
Marian van den Steenhoven, directeur

De wereld van vandaag is een andere dan die van 40 jaar
geleden. De muur is in november 1989 gevallen en de
starre, onveranderbaar lijkende, tegenstellingen van toen
bestaan niet meer. Wie vandaag opgroeit kan zich die wereld niet meer voostellen. Maar daarmee zijn niet de spanningen, conflicten en oorlogen verdwenen. Oude conflictstof bleek op de Balkan en in de Kaukasus heel explosief
materiaal te bevatten. De wereld werd opgeschrikt door
aanslagen. Het ongrijpbaar angstaanjagende spook van
terrorisme waart sinds 11 september 2001 rond. Wereldwijd voltrekt zich een botsing tussen de Westerse en de
Islamitische wereld. En dat blijkt in toegenomen spanningen ook in onze Nederlandse samenleving. Wat gelijk gebleven is dat Palestijnen en Israëli nog altijd met elkaar
op voet van oorlog verkeren. Wat blijft er in al deze gebieden
over van mensenrechten? En hoeveel rechten kunnen
Afrikanen laten gelden die ontheemd en verweesd de desastreuze gevolgen dragen van genocides?
In deze wereld wil de Haëlla Stichting op een bescheiden
maar toch ook substantiële wijze mensen steunen die initiatieven nemen om vrede te bevorderen. Om te beginnen
in Nederland, maar ook wereldwijd. Overal, waar mensen
niet cynisch afzijdig blijven, maar hoop het verschil laten
maken. Mensen die bruggen willen bouwen tussen conflicterende partijen, die zich niet de mond laten snoeren,
maar zich inzetten voor mensenrechten. Zij steunt initiatieven die mensen de regie over hun leven teruggeven en
die hen de kans bieden te bouwen aan hun toekomst. De
Haëlla Stichting doet dit geïnspireerd door de christelijke
traditie, waarin bewogenheid en solidariteit kernwaarden
zijn. Dat is in die 40 jaar een constante gebleven
Drs. Jan Eikelboom, voorzitter

Vrede en
mensenrechten
staan centraal tijdens de
viering van ons veertigjarig bestaan. Daarom besteden wij ook in dit jaarverslag bijzondere aandacht aan deze categorie.
Er zijn verschillende manieren waarop onze aanvragers proberen een
bijdrage te leveren aan
vrede en de verbetering
van mensenrechten. Zij
doen dit door het opzetten van educatieve
en preventieve projecten; door mensen te
informeren; door het
bieden van praktische
hulp en maatschappijopbouw na een conflict,
maar ook door creatieve projecten, door te
zoeken naar een alternatieve manier om mensen
samen te brengen.
Hieronder een greep uit
de vele inspirerende aanvragen van de afgelopen
drie jaar.

Educatie en Preventie
“Voor iedereen, maar vooral ook voor kinderen, is het belangrijk dat ze inzien dat – en hoe – ze zelf betrokken
kunnen zijn bij vrede. Een hopeloos gevoel leidt tot angst,
en angst kan leiden tot agressie. Daarom is ‘vertrouwen’
van essentieel belang in een opvoeding tot vrede. Maar
vertrouwen is niet aangeboren, je moet het leren in de
omgang met andere mensen. Een kind moet gerespecteerd worden, voelen dat het mag zijn wie hij of zij is. Dit
vertrouwen is de basis van waaruit een kind het leven
aandurft en op den duur iets kan betekenen voor anderen.” Dit zijn de woorden van Jan Durk Tuinier, mede-oprichter van de Stichting Vredeseducatie. Met de interactieve tentoonstelling ‘De Verdediging’ worden jongeren
bewust gemaakt van hun eigen normen en waarden. De
makers willen jongeren laten ontdekken hoe zij zelf meningen kunnen ontwikkelen. De kinderen ervaren gaandeweg
dat de algemene thema’s uiteindelijk over henzelf gaan.
Hun eigen ideeën worden verhelderd en eventueel aangescherpt door nieuwe informatie en confrontaties. Doordat
de thema’s aan het begin van de tentoonstelling heel dicht
bij de kinderen liggen is de stap naar het grotere begrip
vrede en oorlog, waarmee de tentoonstelling eindigt, minder groot. Zo reageerde één van de kinderen: “Niet pesten
want daar begint het mee: na pesten komt oorlog.”
Het Huis van de Vrede in Wroclav, Polen, wil jongeren leren over vrede aan de hand van de verhalen van mensen
die geleden hebben onder discriminatie, vervolging, oorlog, verdrijving; omdat ze Jood waren, Pool, Oekraïner,
Duitser; omdat ze religieus waren of juist niet; omdat ze
een andere kleur of sexuele geaardheid hadden; omdat ze
hun eigen geweten volgden; omdat ze gehandicapt waren.
Het Huis van de Vrede wil een soort Anne Frank huis van
Polen worden. De organisatie werkt aan de interreligieuze
en interculturele dialoog, waarbij men met name jonge
mensen wil leren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de
dialoog en hoe zij deze aan kunnen gaan. In dit kader
steunde de Haëlla Stichting de fototentoonstelling ‘Anders
Denken’, waarbij grootouders en hun kleinkinderen geportretteerd zijn.

Vanuit de jeugd zelf zijn er ook initiatieven die zich bezighouden met
activiteiten op het gebied van vredesopbouw.
United Network of Young Peacebuilders (UNOY-Peacebuilders) is een wereldwijd netwerk van jongeren en jongerenorganisaties,
die werken aan respectvolle relaties op alle niveaus. UNOY-Peacebuilders is van mening dat jongeren dikwijls de motor zijn achter processen van sociale verandering. Ze zijn niet alleen de toekomstige generatie, maar beschikken op dit moment over een grote capaciteit en
wil om door hun eigen inspanning bij te dragen aan de promotie van
een vreedzame wereld (60 % van de wereldbevolking is onder de 30
jaar). Zij stimuleren jongeren in de conflictgebieden en in Nederland
om te werken aan de opbouw van een vreedzame samenleving.
“Conflicten worden in onze samenleving vaak als ongewenst gezien.
Toch horen conflicten juist bij het leven omdat ze een eigen functie
hebben bij het bereiken van verandering. Daarom is het heel belangrijk te leren omgaan met conflicten.” Stichting OIKOS heeft op basis van een door Jaap van der Sar (oud-voorzitter van de Haëlla Stichting) ontwikkelde dialoogmethode en met ervaringen uit oecumenische centra over de hele wereld het project ‘Dialogue for Peaceful
Change’ (DPC) uitgevoerd. DPC biedt mensen een ‘tool-kit’ voor praktisch handelen bij veranderingen, wellicht in conflict situaties. Dit
speelt in landen als Noord-Ierland, Pakistan en Roemenië, binnen organisaties, en als meerdere organisaties op een bepaald terrein willen
samenwerken.
Omdat er in zoveel verschillende culturen aan deze methode is gewerkt is deze ook in de meeste culturen toepasbaar. In Palestina bijvoorbeeld is de genoemde werkwijze met succes ingezet om Palestijnse christenen en moslims lokaal met elkaar in vrede te laten samenleven. In Zimbabwe hebben de kerkleiders om deze training gevraagd
teneinde zich goed te kunnen voorbereiden op de post-Mugabe-tijd.

DPC traint mensen om in processen van verandering het conflict niet te schuwen – maar het
geweld wel. Zo draagt zij bij aan creatieve en
minder gewelddadige oplossingen van spanningen en conflicten in gebieden waar op dit
terrein nog helemaal geen traditie is gegroeid.

Creatief
Het is niet altijd makkelijk, of mogelijk
om in een directe vorm over vrede en
mensenrechten te praten. Mensen zijn
daar soms te getraumatiseerd of te wantrouwig voor. Maar met de hulp van creatieve middelen is het toch mogelijk een
brug te slaan.

De Foundation Support Reconciliation Colombia wil bij-

De Witte Kraanvogel is een initiatief
van interne vluchtelingen in Georgië;
een tijdschrift waarin kinderen uit de
Zuidelijke Kaukasus; vluchtelingen en
kinderen uit probleemgebieden, uiting
kunnen geven aan hun gevoelens en
wensen, in de hoop gehoord te worden
door de volwassenen. Tegenwoordig is
het tijdschrift ook te vinden in Azerbeidzjan en Armenië.
Waar de kinderen ook vandaan komen;
uit alle verhaaltjes, tekeningen en hartekreten spreekt één verlangen: gewoon in
vrede samen te mogen leven.
“Ik hou van tekenfilms. Ik haat explosies, honger en geweld. Dit is mijn
droom: een gigantische computer maken die de lucht beheerst. Ik wil vanuit
de lucht naar de aarde kijken en als ik
ook maar een vonkje conflict zie dan
druk ik op een knop en stop de oorlog.”
Mekhak, 8 jaar

dragen aan het vredesproces in
Colombia en voormalige strijders
helpen terug te keren in de maatschappij. De stichting hielp een
muziekleraar van het conservatorium in Medellin een muziekproject
te realiseren voor de arme zwarte
jeugd van Uraba, een conflictgebied met een gewelddadige geschiedenis. Door professionele begeleiding van hun uitgesproken
muzikale talenten kunnen jongeren
hun trauma’s verwerken en wordt
voorkomen dat zij (weer) betrokken
raken bij conflicten. Naast praktische zaken als de aanschaf van instrumenten is ook gezorgd voor een
werkplaats voor een oude instrumentbouwer die zijn kennis aan de
jeugd doorgeeft.
“Muziek blijkt een krachtig cultureel wapen tegen geweld.”

Het Vredeskleed, maakt deel uit van
een borduurproject, opgezet door Avanti,
centrum voor diversiteit en emancipatie
in Almere, maar is een eigen leven gaan
leiden. Doel van het project was om
Nederlandse en buitenlandse vrouwen
dichter bij elkaar te brengen door hen samen te laten borduren aan kleine lapjes,
waaruit een kleed vervaardigd werd. Het
vredeskleed uit Almere, gemaakt door
vrouwen van 27 nationaliteiten, in de
leeftijd van zes tot vierentachtig, werd
geschonken aan de vrouwenvredesgroep
‘Women as Peacemakers’ in Sakhnin in
Israël/ Palestina; het borduur-initiatief
werd daar opgepakt. Vrouwen van overal
ter wereld met dezelfde vredeswens. Het
kleed bood hen een mogelijkheid om hun
deze uit te drukken.
”Vrede begint met vriendelijke ogen en
een glimlach; vrede moet je willen!”

Rhythm for Revival is een kleinschalige stichting die in Oost-Afrika
middels muziek en dans mensen wil helpen om conflicten te boven te
komen. Hun Burundese partnerorganisatie Stichting Rukinzo Legacy
kwam met het plan om een project voor jonge drummers in Burundi te
organiseren. Kwetsbare kinderen die veel mee hebben gemaakt kunnen door muziek en inspiratie uit de rijke cultuur van hun eigen land
nader tot elkaar komen en ‘spelenderwijs’ leren over verdraagzaamheid, verzoening en vreedzame oplossingen voor conflicten.
“Via het tambour spelen vergeet ik de ellende van de oorlog, het verlies van vele familieleden, van de oorlogsmisdaden…. Het spelen
brengt een glimlach op mijn lippen en vreugde in mijn hart. Ik ben
blij en trots dat ik deze bijzondere cultuur uit kan dragen.”

NGN Productions maakte de documentaire ‘Wacht op Mij Galg’,
over de ‘vergeten’ aanslag in 1993 in Sivas, Turkije, waarbij 37 mensen, Turkse Alevitische intellectuelen en 11 kinderen van een dansgroep, om het leven kwamen. Niet zozeer een film over politiek, maar
over de kwetsbaarheid van minderheden en mensen die zich verzetten
middels taal en cultuur en niet met wapens.
“350 jaar geleden gaf de Sultan opdracht de Alevitische dichter Pir
Sultan Abdal te stenigen. Het volk weigerde echter en gooide rozen in
plaats van stenen.”

Praktische hulp

Informatief

Wanneer ergens een conflict ontstaat zijn alle ogen van de
wereld daarop gericht. Mensen worden geraakt door beelden en met grote bereidheid worden acties georganiseerd.
Maar de aandacht van de media is vluchtig en het conflict
verdwijnt naar de achtergrond.
Niet iedereen vergeet de mensen die achter blijven en die
worstelen met de gevolgen.

‘Vrede heeft de mensen nodig’, want mensen moeten van
elkaar horen over vrede en mensenrechten en hoe daarmee
om te gaan. De Haëlla Stichting steunt vele projecten die
‘handleidingen voor vrede en mensenrechten’ maken, uitgeven en onder de aandacht brengen.

Stichting Mensen voor Mensen zet zich in voor vredesopbouw in voormalig Joegoslavië. Een van hun praktische hulpprojecten is ‘Prikkels voor Boeren’, waarmee
men boeren in Noord-Oost Bosnië helpt hun leven weer op
te bouwen. De achterliggende gedachte is dat mensen met
verschillende etnische achtergrond gestimuleerd kunnen
worden om op economisch gebied samen te werken. Het is
een succesvol project, dat inmiddels een tweede fase is ingegaan. De schapenteelt en de melkveehouderij worden op
poten gezet; Nederlandse vrijwilligers, vaak zelf boer, steken de handen uit de mouwen en geven voorlichting en
men wordt geholpen bij de aanschaf van landbouwwerktuigen en het opzetten van coöperaties.
“Het zelf ontwikkelen van de eigen bestaansmogelijkheden, het ondernemen op basis van eigen kennis en inzicht; dat wil het project Prikkels voor Boeren steunen.”
De R.K. Parochie van de Heilige Maria heeft een
werkgroep opgezet die zich inzet voor de kinderen van de
Blessed Damian School in Oeganda, waar gevluchte kindsoldaten en kinderen die het slachtoffer zijn van de burgeroorlog in Zuid-Soedan worden opgevangen. Blessed
Damian ligt op voldoende afstand van het conflictgebied
om te voorkomen dat kinderen opnieuw ontvoerd worden.
De school biedt niet alleen onderdak, voeding en onderwijs. Er wordt hard gewerkt om slachtoffers en daders met
elkaar in contact te brengen en de kinderen worden zorgvuldig begeleid om in het reine te komen met hun geestelijke en lichamelijke verwondingen.
“Het is voor de kinderen belangrijk dat er naar ze geluisterd wordt; ze willen gehoord en gekend worden.”
Wings of Hope zet zich in om psycho-traumatische gevolgen van oorlog te behandelen bij kinderen en volwassenen in voormalig Joegoslavië, waar de gevolgen van de oorlog nog zo pijnlijk zichtbaar zijn. De trauma’s zijn divers en
vragen om deskundige begeleiding. Het hulpteam van
Wings of Hope bestaat uit, voornamelijk lokale, deskundigen van verschillende etnische afkomst. De stichting heeft
in Sarajevo een traumacentrum opgericht, maar organiseert bijvoorbeeld ook praktische leer/werktrajecten voor
jongeren die onder deskundige leiding gemiste kwalificaties kunnen halen via leren op een werkplek.
“Het verleden eindigt nooit.”

Al voor de Tweede Wereldoorlog zette de Nederlandse sectie van de Women’s

International League
for Peace and Freedom
(WILPF) zich onder de bezielende leiding van onder
andere Aletta Jacobs in
voor de vrede. Zij volgden
de politieke activiteiten op de voet en lieten het niet na
hier kritiek op te geven als de vrede in het gedrang kwam.
Tot op de dag van vandaag doen zij dat nog, ondanks een
onderbreking vanwege een verbod van de Duitsers in de
Tweede Wereldoorlog. Zij lezen overheidsdocumenten en
bezoeken bijeenkomsten over onderwerpen als buitenlandse-, defensie- en handelspolitiek en schrijven vervolgens
commentaren en brieven gericht aan de regering en politieke partijen.
“In de praktijk blijkt dat illegalen vaak maar beperkt toegang hebben tot de zorg waar zij recht op hebben. Dit
staat in schril contrast met, onder andere, medisch ethische opvattingen, de anti-discriminatiewetgeving en het
belang van een goede volksgezondheid. Daarnaast gaat
het in tegen verschillende internationale verdragen die
stellen dat mensen niet verstoken mogen raken van benodigde medische zorg.” zegt Prof. Dr. Kalmthout, hoogleraar Strafrechtwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Stichting Pharos zet zich in voor mensen die zonder geldige verblijfsvergunning in Nederland wonen. De
kwetsbare positie van deze groep komt voor een groot deel
voort uit het gebrek aan kennis over de wettelijke rechten en
plichten binnen onze samenleving, waardoor ze veelal in de
marge van de maatschappij terecht komen. Stichting Pharos
geeft voorlichting, voor zover mogelijk direct aan deze groep,
maar ook indirect aan vluchtelingen- en migrantenorganisaties, over onder andere juridische bijstand, trouwen, het huren van woningen, onderwijs en gezondheidszorg.

De gezondheidszorg komt wel vaker
in het geding als het gaat om vrede
en mensenrechten.“Tijdens de nachtdienst wordt u als chirurg door de
EHBO gebeld met de mededeling
dat er een gewonde man is, waarvoor u moet komen. Bij onderzoek
blijkt dat het om een schotwond
gaat. U weet dat er die dag een
vuurgevecht tussen de politie en
enkele vermoedelijke IRA-leden is
geweest. U vermoedt dat de gewonde één van de IRA-leden is. Men
zegt u dat u geen namen moet vragen, dat u contant betaald wordt en
men herinnert u aan uw zwijgplicht.” Dilemma’s als deze worden
door de Johannes Wier Stichting behandeld. Door middel van
het uitgeven van publicaties en het
organiseren van werkgroepen ondersteunen zij gezondheidswerkers bij hun specifieke verantwoordelijkheid als het gaat om het respecteren en naleven
van mensenrechten bij het uitoefenen van hun beroep.
Een andere manier om elkaar te informeren is via de radio.
Dit medium wordt in Israël en Palestina in bijna alle huishoudens, werkplekken en auto’s constant gebruikt. Alleen
wordt er, zoals ook bij ons, veel negatief nieuws uitgezonden. All For Peace Radio laat daarentegen een ander
geluid horen. Dit radiostation bestaat uit zowel Palestijnse
als Israëlische medewerkers. Zij willen de luisteraars elkaars stem laten horen, omdat direct contact tussen
Israëliërs en Palestijnen vrijwel niet bestaat. In het nieuwste radioprogramma worden mensen geïnterviewd die iemand in de strijd hebben verloren, om te laten zien dat er
‘mensen’ leven achter de vuurlinies, met hun eigen persoonlijke problemen, verdriet en angsten. “Door de ware
mens achter de strijdende partijen te laten zien is het
makkelijker om greep te krijgen op de blokkades, die in
de jaren van het conflict tussen hen zijn opgebouwd, en
het zal hen helpen open te staan voor een betere toekomst samen.”

Aangesloten Stichtingen
Het eerste fonds dat ons het vertrouwen schonk om samen
te werken was de Stichting Wending. In de loop der jaren
is de Haëlla Stichting steeds meer gaan samenwerken met
fondsen die zich herkennen in onze doelstellingen. Samenwerking op maat, ingericht naar de wensen van de verschillende besturen.
Voor de Haëlla Stichting betekent samenwerken niet alleen dat zij meer aanvragers kan helpen, maar ook werkt
het contact met de besturen van de
aangesloten fondsen als een stimulans. De ‘feed back’ die wij krijgen
geeft ons inzicht en dat komt het
werk in alle opzichten ten goede.
Hieronder kunt u, in hun eigen woorden, kennis maken met een aantal
van de aangesloten stichtingen.
De Leeuwensteinstichting is een familiestichting, opgericht in 1976.
Aanvankelijk was het doel niet scherp omschreven, maar
het uitgangspunt was een bijdrage te leveren aan leniging
van maatschappelijke noden, overal. In het begin werden
er van geval tot geval projecten gevonden, maar het bleef
moeilijk om zo onsystematisch aan een uitkeringsbeleid
vorm te geven. Op advies van een aantal deskundigen werd
in 1995 contact gelegd met de Haëlla Stichting. De samenwerking bood een geregelde stroom projectvoorstellen
en professionele hulp bij het onderzoek en de afhandeling.
Nu, twaalf jaar later, kunnen we terugkijken op een vruchtbare periode, waarin wij veel hebben
geleerd. In een latere fase werd door
dezelfde oprichters de Stichting
Uleput in het leven geroepen, die
zich meer richt op projecten voor
vrouwen. Ook deze stichting ontvangt haar aanvragen voor een deel
via de Haëlla Stichting.
“Vrede is zoiets wereldomvattends
en is vooral het resultaat van de oplossing van vele problemen. Aan
sommige van die problemen kunnen
wij een bescheiden bijdrage leveren.
Vrede als project, daar vertillen we
ons gemakkelijk aan.”
De Stichting Regina Fonds verleent
steun aan projecten die gericht zijn
op vrede, mensenrechten, milieu, kleinschalige ontwikkelingsprojecten en ontwikkelingseducatie, mensen in achterstandssituaties en kunst en cultuur. Jaren geleden ontmoetten wij Marian van den Steenhoven, die enthousiast
vertelde over de Haëlla Stichting en dat deed bij ons het

verlangen ontstaan ook een stichting op te richten. In
1998 konden wij dit realiseren in het Regina Fonds, en
begon ook de samenwerking met de Haëlla Stichting.
“Vrede is meer dan geen oorlog. Het gaat ook om samenleven en samenwerken van volkeren en bevolkingsgroepen
van verschillende godsdienst en etniciteit met wederzijds
respect en begrip en om het bestrijden van armoede.”
In 1982, na meer dan dertig jaar een sluimerend bestaan
gevoerd te hebben, werd de Hartstra Stichting, in 1952
opgericht door de heer en mevrouw Hartstra-Loeff, een
nieuw leven ingeblazen door de
stichters en hun familieleden.
In de periode vanaf 1992 tot 1999
werd het bestuur uitgebreid met een
aantal leden van buiten de familie,
allen behorende tot de Remonstrantse Gemeente Twente, waarvan
de heer en mevrouw Hartstra vanaf
het moment dat zij in Hengelo kwamen wonen, lid zijn geweest.
In mei 1998 traden de heer en mevrouw Hartstra, in verband met hun hoge leeftijd, uit het
bestuur. Kort hierna, op 26 augustus 1998, overleed de
heer Hartstra. Hij liet zijn gehele vermogen na aan de
stichting.
De Hartstra Stichting richt zich op verenigingen, stichtingen, bewegingen en /of personen die opkomen voor “the
lone, last, lost and least” (Dr Martin Luther King) in de
maatschappij; op de Remonstrantse Broederschap, zijnde
een kerkgenootschap dat een vorm van Christendom belijdt op basis van vrijheid en verdraagzaamheid; en op projecten in ontwikkelingslanden, gericht op het bestrijden van honger,
armoede en ziekten. Bij voorkeur
wordt ontwikkelingswerk gesteund
dat beoogt de betrokkenen te helpen bij het zichzelf kunnen helpen,
zoals gezondheidszorg, onderwijs en
landbouwprojecten.
Ook humanitaire hulp aan bevrijdingsbewegingen komt hiervoor in
aanmerking.
In 1999 kwam de voorzitster in contact met de Haëlla Stichting en
kwam een vruchtbare samenwerking
tot stand. Naast de regelmatige
stroom van aanvragen die we via de
Haëlla Stichting steunen is er, in de
geest van de heer Hartstra, een
voorkeur voor medische projecten in ontwikkelingslanden.
“De visie op wereldvrede van de heer en mevrouw
Hartstra was dat je wereldvrede pas kunt bereiken als je
de ‘four freedoms’ hebt verwezenlijkt; vrijheid van meningsuiting, van godsdienst, van gebrek en van vrees.”

Stichting Ceres werd in 1997 opgericht en ondersteunt projecten op
het gebied van oecumene, ontwikkelingssamenwerking en mensen in
een achterstandssituatie, met name
jongeren en vrouwen.
Wij hebben de samenwerking met
de Haëlla stichting gezocht om gebruik te kunnen maken van hun jarenlange expertise op het gebied van
de beoordeling van subsidie aanvragen en dergelijke.
Bovendien hebben zij veel ervaring met organisaties die
zich bezig houden met financiële ondersteuning gericht op
een breed terrein van onze samenleving.

2005 werd ruim 1.8 miljoen euro besteed aan kleinschalige meerjarige
opleidingen voor verpleegkundigen
in Afrika. De uitgaven groeiden sneller dan de opbrengsten, wat ook het
beleid was. De Haëlla Stichting verklaarde zich bereid te helpen bij de
afwikkeling van de liquidatie van
Stichting Vronestein. Mevrouw Elly
Dekker, die het bureau van Stichting
Vronestein verzorgde, werd tot grote tevredenheid van beide
partijen, opgenomen als medewerkster van de Haëlla Stichting. Tenslotte ontving de Haëlla Stichting ook nog een substantiële donatie om aan projecten te besteden.

De Stichting Anna Poot (StAP) werd geboren na een spontaan antwoord op de vraag: “Wat wil jij als afscheidscadeau?” Het was in 1989, het jaar dat mevrouw Anna
Poot als directeur van de Valeriuskliniek in Amsterdam afscheid nam.
De opleiding van verpleegkundigen
had Anna Poot’s grote aandacht.
Haar antwoord was dan ook: “Geef
mij maar geld als afscheidscadeau.
Daarmee kunnen wij dan misschien
iets doen voor de opleiding van verpleegkundigen en verloskundigen in
Afrika.” StAP wordt tot op heden
gesteund door zeer trouwe donateurs, door kerkelijke bijdragen en
spontane giften.
Voor de bestuursleden werd na vele jaren de administratie
te veel. De Haëlla Stichting kon deze overnemen. De medewerkers van de Haëlla Stichting tonen groot inlevingsvermogen voor de studenten en de scholen waarmee een
band ontstond.

De Stichting Henriettefonds is medio 2005 opgericht bij
testament van Jonkvrouwe Henriette C. de Beaufort, die
als Diacones verbonden was aan het Bronovo ziekenhuis in
Den Haag. Het doel van de Stichting Henriettefonds is het financieel steunen van maatschappelijke dienstverlening in
brede zin.
Indachtig de levenswijze van de erflaatster en de gedachten achter de
oprichting van de stichting, legt het
bestuur in de uitvoering van haar
beleid de nadruk op het (protestants)christelijk gedachtegoed. De
voorkeur geven zij aan zogenaamde
“hands-on-projecten.” Met andere
woorden: het daadwerkelijk bieden
van hulp, met zichtbaar resultaat en bij voorkeur door kleinere organisaties verleend. Zowel binnenlandse als buitenlandse hulpverlening is mogelijk.
Als klein fonds is door het bestuur van het begin af aan onder ogen gezien dat het niet eenvoudig zou zijn de “markt”
voldoende te bedienen. Daarom is samenwerking gezocht
met de Haëlla Stichting.
“Vrede betekent in de ogen van het bestuur van het
Henriettefonds een toestand van harmonie, waarin een
persoon of een organisatie verkeert, met zichzelf en zijn
omgeving.”

Stichting Vronestein werd kort na de tweede wereldoorlog
opgericht met het doel het opleiden van verpleegsters voor
de ziekenhuizen Antoniushove en (destijds) Bethlehem.
De school werd gevestigd in een - door schenking verkregen - groot pand aan de Vliet in Voorburg. In 1987 werden
de opleidingen tot verpleegkunde
van alle ziekenhuizen in de regio
Den Haag samengevoegd in het Opleidingsinstituut Florence Nightingale. Nadat hierdoor de eigenlijke
doelstelling van Stichting Vronestein
kwam te vervallen, besloot het bestuur het kapitale pand te verkopen
en het daaruit verkregen geld te gebruiken voor de nieuwe doelstelling,
te weten: het ondersteunen van opleidingen in de gezondheidszorg in
ontwikkelingslanden. Van 1987 tot

In de periode 2005 - 2007 zijn er ruim twaalfhonderd aanvragen gehonoreerd, met gemiddeld €1.400, wat neerkomt op een totaal schenkingsbedrag van €1.683.000. Hieronder een greep uit drie jaar schenkingen:
OECUMENE Diaconaal Missionair Orgaan van de Prot. Gem. Utrecht, project voor gemeenschapsopbouw en leefbaarheid Kanaleneiland € 2.500 ; IFES-Nederland, financiële ondersteuning voor het Christelijk studentenwerk € 1.735 ; IKON Pastoraat, de themadag: “10 jaar Sebrenica; over
schuld, schaamte en verdringing” € 750 ; Inloop Centra Beraad, de ontwikkeling van een werkboek ten behoeve van de inloophuizen € 3.000 ; KCW, onderdeel van Stichting Mara, het project “Veelkleurige religies Rotterdam” € 1.000 ; Joods Hospice Immanuel,opzetten van een Joods Hospice
€ 3.000 ; Bijbels Museum, het project “Heilig?!” € 5.000 ; Roravolere, Symposium: “Integratie uit de gratie? Rotterdam, Cultuur van Verbondenheid” € 2.500 ; Samen Kerk in Nederland (SKIN), oprichting “Stichting Vrienden Migrantenkerken” € 10.000 ; Stichting Leerhuis en Liturgie, een
nieuw computernetwerk voor Leerhuis & Lithurgie € 2.000 ; Inloophuis ‘De Ontmoeting’, het project ‘Al 15 jaar de kracht van ont-moeten’ € 1.000 ; Stichting Diaconaal Centrum Eindhoven, de vergroting van de huiskamer van het Diaconaal Centrum € 4.500 ; Stichting Had, de dialoogbijeenkomst van de Raad van Alevitische dede’s € 500 ; Stichting Leve de Kerk, projecten om betrokkenheid te stimuleren en kerkvernieuwing in gang te houden € 16.000 ; Studentenpastoraat Deventer Heart and Soul, het project ‘geloof, hoop en liefde’ € 1.000 ; Dominicaans Studiecentrum voor
Theologie & Samenleving, het website en boekproject ‘Religieuze flexibiliteit; Visies en beschouwingen’ € 1.000 ; Muiderkerkgemeente, het project “wensplein voor vrede” € 1.000 ; Oecumenisch Vrouwen netwerk Noord-Holland, de coördinatie- en uitvoeringskosten € 3.000 VREDE Basta
Netwerk, de actie-conferentie € 450 ; Haags Interkerkelijk Vredeswerk HIVW, de vredesweek € 500 ; Interkerkelijk Vredesberaad, IKV, voor de CCADD conferentie € 1.500 ; Stichting Cosmicus, het symposium “Voorlopers in de Vrede” € 2.000 ; Stichting Filosofie en Meditatie, het symposium
“Bouwen aan vrede, een taak van het onderwijs” € 1.500 ; Stichting Glimlach, creativiteitscentrum Takya, Noord-Irak € 4.750 ; All for Peace Radio Station, the All for Peace Radio € 5.000 ; COS Haaglanden & West-Holland, het project ‘Rond de wereld in één Nacht’ € 500 ; Stichting Oikos,
het project “Dialogue for Peaceful Change” € 2.500 ; Bat Shalom - of the Jerusalem Link, het project “Daughters for Peace/Born for Peace” € 3.000 ; Vrouwen voor Vrede Nijmegen, het 25-jarig jubileum van Vrouwen voor Vrede Nijmegen € 300 ; Stichting Nederlands Helsinki Comité, het symposium ‘Transition from Dictatorship to Democracy and the Role of the International Community’ € 3.000 ; Amsterdams Vredescafe, subsidie voor de website € 750 ; School voor Vrede, opknappen/inrichten van de huiskamer € 3.000 ; Stichting Kinder House, een vredesproject “Jongeren uit
Bethlehem en Jongeren uit Noord-Ierland” € 6.500 ; Stichting Huis van de Vrede, het project ‘Onze verhalen verteld’ € 3.000 ; Stichting Rhythm for Revival, scholing tambours in Burundi € 2.000 ; The Association of Service Civil International in Europe, de internationale vredeskalender € 500;
Stichting Oorlogs Verzets Museum Rotterdam, de inrichting en professionalisering van de nieuwe lokatie € 4.000 ; United Network Of Young Peacebuilders, ‘’Building Peace Skills Training Seminar’’ € 2.000 ; Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), the project ‘Empowered
Youth Leaders: A Model UNPO’ € 3.000 ; Vereniging Pais, de publicatie van een ‘Internationaal Handboek voor Geweldloze Actie’ € 3.000 MENSENRECHTEN GTI Foundation, de discussieavond ‘Between Realpolitik and Moralpolitik € 1.000 ; Landengroep Nederland van Peace Brigades
International, een video voor PBI €1.500 ; NGN Producties, de documentaire ‘Wacht op Mij’, Galg €2.000 ; Schone Kleren Kampagne, het uitbrengen van een protestbrief voor betere werkomstandigheden wereldwijd €2.000 ; Soil (Social Organisation for Integral Life), juridische hulp €3.500 ;
tichting voor Ontwikkeling van Vietnam, een congres op de Internationale Mensenrechtendag € 1.000 ; The Public Committee Against Torture in Israel (PCATI), de uitbreiding en aanschaf van computerapparatuur € 3.500 ; YWCA in Czech Republic - in coop. with ENYA in Prague, for Adelheid
Ecumenical Summer School €2.500 ; Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek, het project ‘Wint de angst het van de vrijheid?’ €500 ; Burma Centrum Nederland, het project “MVO/Total Campagne” €3.250 ; Liga voor de Rechten van de Mens, het themanummer over burgerrechten in Nederland
“Terecht” € 2.500 ; Media House, het project ‘Rights of Women with a Physical Handicap in the Arab World’ € 500 ; Federatie Koerden in Nederland, het project ‘Koerden in Syrie, Rechteloos is Hopeloos’ € 2.000 ; St. Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel Pauluskerk, Huisvesting en leefgeld vluchtelingen € 4.750 MILIEU Burma Centrum Nederland, voor een campagne tegen de investeringen in Burma van de Frans oliemaatschappij € 1.000 ; Deir Mar Musa Al Habashi, het behoud van de biodiversiteit in de valei rond het klooster Deir Mar Musa € 5.430 ; Instituut voor
CultuurEthiek, het project “Op duurzame basis” € 2.500 ; IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, een microscoop en onderzoeksmateriaal € 1.000 ; Stichting Recyclinggroep `s-Gravenzande, een financiële ondersteuning om een pand aan te kopen € 4.000 ; The African Conservation
Foundation (ACF), HET project ‘Community-based conservation and agroforestry in Eyasi” € 2.150 ; Milieucentrum Amsterdam, een advertentie ten behoeve van ‘Symposium Groenbalans’ € 1.000 ; Omslag, Werkplaats voor Duurzame ontwikkeling, de database en de educatieve opstelling van
zonnepanelen € 1.500 ; Steunstichting VZZ (Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming), de Braakbalpluisweek € 750 ; Stichting Meerwaarde, het project “Ondernemen volgens Pergola” € 1.500 ; VeM (Centrum Vrouw en Milieu), een milieudebat op Internationale Vrouwendag
€ 1.000 ; Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie, het projectplan ‘Een Frisse Duik’ € 2.000 ; SaveWave, het project Containermarker € 4.500 ; SIW Stichting Internationale, een internationaal vrijwilligersproject op Ameland € 500 ; Stichting De Kleine Aarde, de demonstatie en de expositie
van Energyball € 5.000 ; Stichting Groei, het Bloei Festival € 1.000 ; Stichting Hart voor de Natuur, een cursus ‘Multicultureel tuinieren’ € 1.000 ; Stichting Vogel en Egelopvang Delft e.o., 4 nachtverblijven voor kleinere vogels en een regenton € 1.350 ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Association IKAR (Bulgarije), “A child wins over with love” € 3.000 ; Centre de Formation Medicale (Congo), learning materials for the school € 3.250 ; Centrum voor Internationale Samenwerking Overijssel (COS), het project “Werelddag 2005 - een stad zonder € 500 ; Communauté
Mamré (Madagascar), scholing en maaltijdverzorging voor kinderen € 500 ; De Bouwcarrousel, bouw van een huis in Burundi € 600 ; Ds Ricus Dullaert (Zuid-Afrika), huisjes voor jonge HIV besmette moeders € 1.000 ; Jeevan Rekha Parishad (India), the project ‘Sustainable Eco-Restoration of
Chilika Lagoon’ € 4.500 ; Kongolese en Angolese Stichting Talentueux, een voorlichtingsbijeenkomst voor Kongolese diaspora in Nederland € 500 ; Pitseng Women`s Fund (Zuid-Afrika), het werk van vrouwen organisatie mogelijk maken € 6.000 ; SOCO Foundation (Georgië), schoolboeken project € 1.000 ; Association AERS-JED (Burkina Fasso), apparatuur voor het CFIAM opleidingscentrum voor vrouwen € 5.250 ; Arab Children Friends Association (Israël), the project “Education for Peace” € 3.500 ; FEPADE (Congo), the Trauma Healing Training € 5.500 ; Stichting Aye-Borrii
(Senegal), een kraamkliniek en EHBO-post in het dorp Kolane € 5.000 ; Stichting Bintang (Indonesië), een waterproject op Sumba € 5.000 ; Stichting Derde Wereld Werkplaats, de inventaris van de nieuwe Derde Wereld Werkplaats € 6.600 ; Stichting Solar Cooking Nederland, de werkzaamheden van Stichting Solar Cooking € 7.000 ; Stichting Steunfonds Sahelprojecten, het slaan van een forage en de aanleg van een Groentetuin in Burkina Fasso € 5.000 ; Stichting Missieprocuur ‘Solidair met India’, het opzetten van ‘income generating activities’ voor vrouwen in Pura € 5.000 ;
Stichting Wereldwinkel Beverwijk, de vernieuwing van de winkel € 400 ; Asociación Núcleo de Afirmación del Saber Andino (Peru), een waterproject voor indianen € 5.400 ; Ditsö, een project voor inheemse vrouwen in Costa Rica € 2.500 ; Stichting Creditino (Guatamala), de verbetering van het
voedingspatroon van kinderen in Petén € 2.750 ; Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat, Moeder-en-kindzorg in West Papua € 3.000 ; Stichting Geloof, Hoop en Liefde, het project ‘Tomatenteelt’ in Rwanda € 3.854 ; Stichting Gered Gereedschap, de viering van het 25 jarig jubileum
€ 1.500 ACHTERSTANDSSITUATIES Johannes Wier Stichting, het project voor aanpak van huiselijk geweld € 500 ; Stichting Kinderen van Moeder Aarde, het project “de ezels” € 1.750 ; Stichting Palladium, Subsidie voor werkgroep Mozaïek Walcheren € 500 ; Stichting Pro Longo maï,
de opening van een sociaal centrum € 3.500 ; Stichting Thuiszorg Diakonie, de maaltijd- voorzieningen voor (allochtone) ouderen € 21.500 ; Stichting Voedselbank Walcheren, diverse materialen voor vervoeren en opslag levensmiddelen € 3.000 ; Stichting Voedselbank Zaanstreek-Waterland,de
aankoop van bedrijfsmiddelen voor de voedselbank in de Zaanstreek € 3.000 ; STIL, Stichting Lauw-Recht, een opvangproject voor vrouwen en kinderen zonder Verblijfsvergunning € 1.250 ; Vereniging Netwerk Urban Mission, het publiciteitsplan over de gezamenlijke projecten € 3.000;
Amsterdams Buurvrouwen Contact, ABC-de opleiding en ondersteuning van vrijwilligsters € 2.000 ; Cultureel Centrum Koerden Den Haag, de themadag ‘Koerdische vrouwen: integratie en belemmeringen’ € 500 ; Centro Cultural de Hispanohablantes de Amsterdam, de cursus “Empowerment”
voor Spaanstalige € 2.000 ; Centrum Tûmba, het verhalenfestival ‘Kom op Verhaal‘ € 750 ; Gebondenheid van de Palestijnse Gemeenschap in Nederland, de driedaagse miniconferentie € 1.000 ; Institute for Migration Issues, de inrichting van het IMI-kantoor € 1.250 ; Landelijke Roma
Stichting “Roma Emancipatie”, het project “Ontmoeting met.....” €1.750 ; Landelijke Roze Zaterdag, de landelijke Roze Zaterdag €1.000 ; International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe, de Europese Conferentie over’ Sex Work, Human Rights, Labour and Migration’ €2.500 ;
Stichting Agency for Immigrant Children, de begeleiding van scholieren van Afrikaanse afkomst in Nederland €2.500 ; Stichting Barst, een fondswervingscampagne verbouwing Vrankrijk €900 ; Stichting DIR, een bestuurstraining voor Ethiopische Vrouwen in Nederland €1.500 ; Kits, een boekje over het Vredeskleed, in het Nederlands en Engels € 3.000 ; Stichting Izaouran voor cultuur en ontwikkeling, het Berber Festival € 500 ; Stichting Migrante Europe, the apply for the costs of holding the third ECOFIL € 1.000 ; Stichting Samen aan Tafel, het maaltijdenproject “Samen aan
Tafel” € 1.000 ; Stichting VanHarte, het opstarten van nieuwe Van Harte Resto’s € 8.000 ; Stichting Sempe, het project “Social Home Assistance” € 1.500 ; Stichting Vital Aid, een voedselbank en informatievoorziening voor vrouwen van Afrikaanse afkomst € 1.000 ; Vereniging van Emancipatie
van Iraanse Vrouwen in Nederland, de viering van Internationale Vluchtelingendag € 450; Vrijwilligersproject Nieuwe Sporen, kerstgift € 500 ; ASKV Steunpunt Vluchtelingen, het ‘Vrouweneten’ € 350 ; FAVON - Fedederatie van Afghaanse Vluchtelingenorganisaties in Nederland, een conferentie met als onderwerp de Afghaanse diaspora € 1.000 ; Kerkhuis De Bijlmer Duif, het project “Ghanese jongeren tussen wal en schip” € 1.500 ; Nationale Stichting ter Bevordering van de Vrolijkheid, Zomerweken Noord Holland € 1.000 ; Stichting Gave, een startsubsidie voor het AMA-Gasten
Thuis project € 1.000 ; Stichting Ondersteuning Mensen Zonder Verblijfstitel, kortdurende en langdurende hulp aan vluchtelingen € 3.000 ; Stichting Positive Women of the World, het verbeteren van de kwaliteit van leven van vrouwen die HIV-positief zijn € 1.000 ; De Schinkel-Jeugdwerk, het
project “Mission House Amstelrank” € 1.000 ; STEK voor Stad en Kerk, een theaterproject voor jongeren in de achterstandswijk Bouwlust in Den Haag € 1.000 ; Stichting Pluspunt, het buurtreminiscentieproject “Verhalend Verleden” € 1.500 ; Stichting De Buitenwacht, het Huiswerkhuis
€ 2.500 ; Christelijk Vrouwencentrum Ruchama, het project “verder werken aan vrouwenopvang” € 3.000 ; Het Scharlaken Koord, een preventief project tegen vrouwenhandel € 6.542 ; Humanitas District Zuid, bijdrage voor “studiemaatjesproject allochtone meisjes en vrouwen” € 1.000 ;
Internationaal Vrouwen Centrum, de kosten van de herinrichting van enkele ruimten in het gebouw € 2.000 ; Passage, Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging, het project “Drieluik op Tien Woorden” € 2.000 ; Stichting De Goede Herder, re-integratieproject “De Brug” € 2.500 ; Stichting
Kunst = Zinnig, een voorstelling met dak- en thuislozen € 3.500 ; Vereniging Open Hof, het project “Daklozen geloof en ongeloof aan de rand van de samenleving.” € 1.000 ; Stichting Exodus Nederland, het project “Exodus Leiden..... niet meer in last!”, een nieuwe telefooncentrale € 750 ;
Stichting NExT (Nazorg Ex-gedetineerden), de hulp aan gedetineerden en ex-gedetineerden in Twente € 3.000 ; Maatjesproject Kamerama, een bijdrage aan het maatjesproject Kamerama € 6.750 ; Stichting Pharos, een voorlichtingstraject voor mensen zonder verblijfsvergunning € 4.000 ;
Stichting Dagactiviteitencentrum “De Kringloop”, de aanschaf van gereedschap voor het klussenproject € 1.000 ; Wings of Hope, psychosociale hulp aan slachtoffers van martelingen in concentratiekampen € 2.400 ; Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken (NIVOZ), nieuwe onderwijspraktijk als preventie € 5.000 ; Pax Christi Nederland, het jongerenproject ‘ARENA’ € 3.000 ; Kontakt der Kontinenten, het symposium ‘Vreemde aanrakingen-Het vreemde op je huid’ € 2.000 ; Stichting Aknarij, de tweede editie van het jongerenfestival Youth on the Move € 500 ;
Stichting Ondersteuning Onderwijs Marowijne, het project Tekenlokaal Barronschool € 2.750 ; Stichting Samenwerkingsverband ‘t Schienvat en NEON, het project ‘Randgroepjongeren in het Oldambt’ € 9.000 ; Belangenvereniging Druggebruikers MDHG, het volgen van de Leerroute Urban
Mission € 1.100 ; Nineve Stichting, de inzet voor dak- en thuislozen, met name (uitgeprocedeerde) asielzoekers € 550 ; Stichting Mi Oso Es Mi Kas, de viering van het 20-jarig jubilieum € 3.000 ; Vrienden van Zusters Augustinessen, Crisisopvang Amsterdam, het project “Meisjesstad Utrecht
(locatie Waterstraat) € 5.500 ; Vrouwen Empowerment Club, training “het doorbreken van huiselijk geweld” € 1.400 KERSTGIFTEN Educare Voedselproject € 500 ; Haags Straatnieuws € 500 ; Stichting Amsterdam Chambre Theatre € 500 ; Holland Africa Tour € 500 ; Inloophuis Haaglanden
€ 500 ; Kenya Orphans Rural Development Programme € 500 ; School voor Speciaal Basis Onderwijs “De Vliethorst” € 500 ; Simavi € 500 ; Stichting Respect € 500 ; Stichting Vobeno € 500 ; Stichting Vrienden Migrantenkerken € 500 ; Brooke Hospital for Animals € 500 ; Clubhuizen de
Mussen € 500 ; Conference of European Churches € 500 ; Development Centre for Gender Empowerment € 500 ; Pamoja Child Foundation € 500.

Verkort financieel verslag
toelichting op 2007

Verkorte balans

(bedragen in € 1.000)

Activa

2007

Financieel was 2007 een jaar met een gemengd beeld.
Aan de ene kant kon ca. 8% meer aan schenkingen worden uitgekeerd. Een stijging die op grond van eerder ontvangen en gereserveerde bijdragen van fondsen kon worden gerealiseerd. Aan de andere kant liepen de ontvangen
bijdragen terug, terwijl de stichting gelijktijdig met voornamelijk eenmalige verhoogde kosten te maken had.
De teruggelopen bijdragen van fondsen kwam bijna geheel
voor rekening van een geringere schenking uit de eigen
Stichting Haëlla Vermogensbeheer. De ontwikkelingen op
de effectenbeurzen noopten tot een terughoudend beleid
zodat, met het oog op de gewenste continuïteit op langere
termijn, met een kleinere bijdrage moest worden volstaan.
Ondanks dat er twee fondsen minder geld beschikbaar
stelden, waren wij zeer verheugd met de samenwerking
met het Henriettefonds. Van de overige fondsen en de
schenkingen van particulieren op akte werd per saldo ca.
€ 31.000 minder ontvangen.
De opgelopen kosten hielden met name verband met een
eenmalige pensioenlast en investeringen in o.a. de ontwikkeling van een nieuwe website, tijdelijk een hogere personeelsbezetting en verder automatisering. Tegen het licht
van de omvang van het eigen vermogen en gezien het eenmalig karakter van een deel van de lasten acht het bestuur
het resultaat verantwoord met het oog op de continuïteit.
Van Schagen Lensen & van Krieken Accountants werd een
goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2007 ontvangen: “Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw
beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Haëlla Stichting per 31 december 2007, in
overeenstemming met in Nederland aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving.”

Vorderingen:
Overige vorderingen
Overlopende activa

412
11

96
171

50
12

Liquide middelen

230

491

402

2006

2005

Eigen vermogen:
Vermogen Haëlla stichting
Beheerd vermogen Vronestein
Bestemmingsreserves

Voorzieningen

Kortlopende schulden
Schenkingen
Overige

653

759

Verkorte staat van baten en lasten

464

(bedragen in € 1.000)

2007

2006

2005

Baten:
Bijdragen van fondsen/stichtingen 793
Overige baten (o.a. rente)
6
Totaal Baten
799

914
1
915

611
0
611

Lasten:
Schenkingen aan projecten
Kosten kantoor
Totaal lasten

656
193
849

605
160
765

422
143
566

-50

150

45

Mr drs H.Lems, penningmeester
Resultaat / bestemmingsreserve

Voor een volledig
verslag wordt naar
onze website verwezen, waarop de
jaarrekening voor
een ieder is in te
zien

Passiva

2007

2006

2005

91
119
198

91
163
249

91
0
99

5

6

8

131
109

182
68

140
127

653

759

464
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Samenstelling bestuur
per 31 december 2007
Drs J.C. Eikelboom, voorzitter
Mr drs H. Lems, penningmeester
Mevrouw drs I. Dankelman, bestuurslid
Mevrouw M.C.E. van Hecke - de Boode, bestuurslid
Drs J.A.R. Heemskerk, bestuurslid
De heer H.C. Slegtenhorst, bestuurslid
Mevrouw mr M-J.H. Tiemstra - van Berckel, bestuurslid
Mevrouw drs A.P. Plantenga, bestuurslid
Mevrouw J.S. Visser, bestuurslid

