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  Voorwoord 
 
 
 

Voor u ligt het 1ste jaarverslag van Stichting HelpTeamWork.  
Op 26 oktober 2011 zijn we officieel van start gegaan en nu – na 1 volledig kalenderjaar – is 
het tijd de balans op te maken. 
Ons motto ‘Help mensen Samen aan een toekomst’ heeft het afgelopen jaar bewezen een 
motto in de pure zin van het woord te zijn. Het heeft ons – en velen met ons – in beweging 
gebracht. 
 
Ieder mens – ongeacht geloof, ras, geaardheid of levensovertuiging –  heeft recht op een 
menswaardig bestaan en Samen kunnen we daar aan bouwen. 
Door geldstromen te genereren, hiermee projecten te ondersteunen of te initiëren en door te 
zorgen voor passende publiciteit.  
 
Dit was de droom waarmee HelpTeamWork begon en het blijkt een stevig fundament te zijn 
van waaruit we activiteiten kunnen ontplooien.  
 
‘Help mensen Samen aan een toekomst’. In dit jaarverslag maken we dit concreet door 
inzicht te geven in onze doelstellingen, activiteiten en resultaten*. We blikken ook alvast 
vooruit om met de opgedane kennis en ervaringen verder te kunnen bouwen aan de droom 
waar het in oktober 2011 mee begon. 
 

 

 

Folkert Visser 

Gerard Wijgerde 

Nely Visser 

 

Zwolle, februari 2013 

 

 

*De jaarrekening zal zsm als bijlage aan dit jaarverslag worden toegevoegd. 
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Activiteiten 

 
 
 

Bij de oprichting van HelpTeamWork in oktober 2011 hebben we ons ten doel gesteld om in 
het jaar 2012 drie* projecten te ondersteunen in de vorm van een geldbedrag van € 18.500. 
Om dit te kunnen realiseren, wilden we ons team uitbreiden van drie naar vijf mensen, 
ondersteund door 15 SuperSubs (vrijwilligers), 250 fans via de social media en één bekende 
Nederlander.  
 
Onderstaand een overzicht van zowel doel als realisatie: 
 

2012 Doel Realisatie 

Projecten 3 2 
Financieel € 18.500 € 18.568 
Teamleden 5 9 
SuperSubs 15 25 
Fans 250 250 
BN’ers 1 0 

 
* Dit hebben we in mei 2012 bijgesteld naar twee projecten. Een bewuste keuze om het 2e 
project goed op te kunnen zetten. 
 
Voor meer informatie over onze organisatiestructuur verwijzen wij u naar het hoofdstuk 
Interne Organisatie op pag.15. 
 

Projecten 

De projecten die we zijn gaan ondersteunen zijn: 
 Straatkinderen Santiago (Chili) – een initiatief van Alex en Joke Weerheim 
 Gezinshuis Mombasa (Kenia) – een initiatief van Sandra Joosten en Marion Spikman 

 
Straatkinderen Santiago – Chili 
In september 2011 hebben we kennis gemaakt met Alex en Joke Weerheim. 
 

 

 

Alex en Joke wonen en werken in Chili. Hier huren zij een huis dat ze ter beschikking stellen aan 

de straatkinderen van Santiago. Het huis is voor deze kinderen een plek om te spelen, te leren 

en om gewoon kind te zijn. 

Alex en Joke zorgen voor persoonlijke aandacht, eten en onderwijs en creëren daarmee een 

toekomst voor deze kinderen. Daarnaast gebruiken Alex en Joke het huis voor tijdelijke 

(nood)opvang van alcohol- en drugsverslaafden. 
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Voor het ondersteunen van dit initiatief heeft HelpTeamWork in april 2012 het projectplan 

‘Sociaal Christelijk Opvang Centrum Santiago, Chili’ opgesteld. Ook vergoeden we +/- ¾ van 

de huur van het huis. Alex en Joke zijn in 2009 geëmigreerd vanuit Friesland naar Santiago 

en worden sinds die tijd gesteund door hun eigen vaste achterban van familie, vrienden en 

kennissen. We zijn blij dat we sinds 2011 Alex en Joke mogen steunen op het gebied van 

opbouwende hulp in menselijke zin. 

 

Gezinshuis Mombasa - Kenia 

Het initiatief om ook het Gezinshuis in Mombasa als project te adopteren, kwam voort uit 
onze kennismaking met Sandra Joosten en Marion Spikman van het project ‘Springs of Life’ 
in februari 2012. 

 
‘Springs of Life’ hebben we in mei 2012 officieel als 2e project toegevoegd aan 
HelpTeamWork. In juni zijn we gestart met het werven van kindsponsoren. Voor € 27,50 per 
maand kan men een kind ondersteunen zodat aan de doelstelling van Springs of Life kan 
worden voldaan. Dit initiatief heeft in 2012 12 kindsponsoren opgeleverd. 
Eind september zijn Sandra Joosten en Gerard Wijgerde - op eigen kosten - in Mombasa 
geweest om de opening van het gezinshuis bij te wonen. Dat was een geweldige ervaring. 
Aangezien dit project bijna letterlijk van de grond af opgezet moest worden heeft de focus 
van het werk van HelpTeamWork vanaf het toevoegen van dit project gelegen op dit project. 
Dit laat zich vertalen naar de verhouding aandacht/financiële steun Mombasa (ca. 80%) en 
Chili (ca. 20%). Over deze verdeling zijn uiteraard goede afspraken gemaakt met Alex en 
Joke. 
 
 
 
 
 

 

Hun streven is een Sociaal Christelijk Opvangcentrum te bouwen waar zij niet alleen kinderen 

begeleiden, maar ook ouders als het gaat om partnerproblematiek en opvoeding. Ook willen zij 

kinderopvang bieden en werkgelegenheid in de vorm van een naaiatelier en een leerbedrijf 

bouwen/lassen. 

 

Springs of Life is de naam van het gezinshuis dat eind september 2012 is geopend om onderdak te 

bieden aan acht kinderen. Joyce Karisa Mwatete – Mama Joyce – zorgt voor deze kinderen. Zij voedt 

ze liefdevol op en zorgt ervoor dat ze naar school gaan zodra dat kan. Doel is dat de kinderen een 

eigen bestaan kunnen gaan opbouwen en in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.  
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Acties tbv de twee projecten 

Vanuit HelpTeamWork hebben we een aantal acties op touw gezet om geld in te zamelen 
voor de hierboven genoemde projecten. Graag geven wij u een overzicht van de genomen 
initiatieven. 

 Jeany's - De wereld aan je voeten 

In samenwerking met ‘Sproetjeswerk’ een Marketing, Communicatie en Grafisch 
Ontwerpbureau in Zwolle is in juni 2012 de actie Jeany’s gestart.  

 
Zie voor een overzicht van de sponsoren: ‘Externe contacten’, pag.11. 
 
De actie gaat gepaard met de nodige publiciteit. In juli 2012 verschijnt er een stuk in ‘De 
Stentor’, in augustus is er een radio-interview bij RTV ZOo en in september bij RTV Oost 
nadat de Jeany’s zijn geïntroduceerd bij de Sezz-zwembaden in Zwolle. Deze introductie is 
voor De Stentor, weblog Zwolle en De Peperbus ook weer aanleiding voor publiciteit, net als 
de ‘Dag van de Duurzaamheid’ in oktober. In de Wijkkrant van Zwolle Zuid wordt tenslotte in 
december nog een artikel geplaatst over de Jeany’s en HelpTeamWork. 

 Mobieltjesactie 

Gelijktijdig met het inzamelen van oude spijkerbroeken tbv de Jeany’s is er op de Chr. 
Basisschool ‘De Ark’ te Zwolle een actie gestart om ook oude mobiele telefoons te 
verzamelen. Verkoop van deze toestellen levert geld op voor de projecten van 
HelpTeamWork. 

 Dineractie 

Ter ere van het 1-jarig bestaan van HelpTeamWork hebben we de Dineractie opgezet.  
De bedoeling is dat men in de huiselijke kring een etentje organiseert en de genodigden 
vraagt om een sponsorbedrag van € 26,-, € 10,-, € 20,- of € 12,- (corresponderend met de 
jubileumdatum van HTW). Uiteraard gaat ook deze opbrengst rechtstreeks naar de twee 
projecten. 
  

Jeany’s zijn shoecovers gemaakt van oude jeans. Ze kunnen oa worden gebruikt in zwembaden, 

sport- en bedrijfshallen, maar zijn ook zeer geschikt voor bijv. kinderopvanginstellingen. De 

Jeany’s komen tot stand door de een samenwerking tussen verschillende instellingen, 

organisaties, bedrijven en vrijwilligers. De opbrengst komt voor de volle 100% ten goede aan de 

projecten van HelpTeamWork. 
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 YouBeDo 

In juli 2012 is er contact gelegd met YouBeDo, een boekenwebwinkel waarbij 10% van het 
aankoopbedrag naar een goed doel gaat, zonder dat dit invloed heeft op de normale prijs. 
De consument bepaalt het goede doel en kan nu ook voor HelpTeamWork kiezen. Zie 
www.youbedo.com 

 Kerstacties 

Zowel in december 2011 als in december 2012 zijn er collectes gehouden in resp. de Chr. 
Gereformeerde kerk van Broeksterwoude en in de Katholieke St. Jozefkerk te Zwolle.  
In december 2012 heeft HTW eveneens deelgenomen aan de kerstmarkt in Westenholte. 
Verkoop van de diverse producten heeft geld opgeleverd voor onze projecten. 

 Overige collectes 

Tijdens het 20-jarig jubileum van Gospelkoor One Spirit is er eveneens een collecte 
gehouden voor HTW. Dit gebeurde ook in de kerk van Marrum nav een lezing over de 
oprichting van onze stichting. 
 
Voor een overzicht van initiatieven die niet direct geld opleverden, maar die er wel toe 
bijdragen dat er aandacht is voor onze projecten en dat ons werk wordt gefaciliteerd, 
verwijzen wij u graag naar de volgende pagina’s waarin we verder ingaan op de publiciteit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youbedo.com/
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Publiciteit 
 

 

 

Help mensen Samen aan een toekomst. Hiervoor is draagvlak nodig en om dit te creëren, 
willen we een zo groot mogelijk publiek bereiken. Het afgelopen jaar hebben we hiervoor de 
basis gelegd door verschillende communicatiekanalen te activeren en de eerste contacten te 
leggen met de media. Onderstaand een overzicht hiervan.  

Website 

In november 2011 is er een start gemaakt met het bouwen van de website 
www.helpteamwork.nl ism MiHaCo.nl. In december 2011 is deze opgeleverd en sindsdien 
hebben +/- 3200 geïnteresseerden de site bezocht. 

Social Media 

Ook in de Social Media zijn we actief. Vanaf de oprichting van HelpTeamWork hebben we 
een Twitter-account aangemaakt, www.twitter.com/helpteamwork. Dit account kent op dit 
moment rond de 190 volgers. Sinds juli 2012 beschikken we - dankzij Désirée Kdimati - 
eveneens over een Facebook pagina, Facebook HelpTeamWork met inmiddels 186 
vrienden. Sproetjeswerk heeft een apart Twitter-account aangemaakt voor de Jeany’s (200 
volgers), www.twitter.com/jeanysdenim.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Digitale nieuwsbrief, nieuwsberichten, jaarverslag 

In december 2011 verscheen onze eerste digitale nieuwsbrief met een ‘e-marketingtool’, in 
samenwerking met Joyce Bilal. In 2012 zijn daar nog zes nieuwsbrieven bijgekomen. De 
nieuwsbrief wordt per mail aan ruim 160 mensen verstuurd. Men kan deze ook vinden op 
onze website www.helpteamwork.nl/blogs/nieuwsbrieven . Doel is om een ieder op de 
hoogte te houden van wat er speelt en waar HelpTeamWork mee bezig is. 
Naast de nieuwsbrieven plaatsen we geregeld berichten op de website die hetzelfde doel 
dienen. Het uitgeven van dit jaarverslag is eveneens een manier om transparant te zijn voor 
alle betrokkenen. Susanne Butter-Schuil heeft hieraan haar bijdrage geleverd. 
 
 

http://www.helpteamwork.nl/
http://www.twitter.com/helpteamwork
http://www.facebook.com/profile.php?id=100004139251973
http://www.twitter.com/jeanysdenim
http://www.helpteamwork.nl/blogs/nieuwsbrieven
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=101124466702195&set=a.101112980036677.2287.100004139251973&type=1
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SuperSub-avonden 

De eerste SuperSub-avond vond plaats op 23 februari 2012 in het bedrijfspand van 
Consens-us in Zwolle. De doelstelling om tot enkele eenvoudige en snelle acties te komen 
om geld in te zamelen en sponsoren te werven, is ruimschoots gehaald. Er zijn 40 ideeën uit 
voort gekomen waarbij we voor tien acties concrete afspraken hebben gemaakt. Zo zijn 
vrienden en kennissen benaderd met het verzoek HTW te steunen, is er contact opgenomen 
met basisschool De Ark voor het geven van informatie en is het idee van de mobieltjesactie 
ontstaan. 

Beursvloer Zwolle 

In maart 2012 neemt HelpTeamWork deel aan de ‘Beursvloer Zwolle’. Een beurs waar 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties worden samengebracht om met gesloten 
beurs te handelen in producten, diensten en kennis. De bedoeling van de beursvloer is om 
zoveel mogelijk matches/deals 
te maken in anderhalf uur tijd. Hier hebben we veel leuke contacten opgedaan en het 
netwerk van HTW uit kunnen breiden. 

Lezingen 

Ook het geven van lezingen is een goede manier om draagvlak te creëren voor ons werk. De 
eerste lezing vond plaats tijdens een gemeenteavond in Marrum. Mooi om op deze manier 
de gelegenheid te krijgen over ons werk te vertellen. Op de website bieden we deze vorm 
aan als een manier om ons te ondersteunen. 

Kranten, radio, andere websites 

De Jeany’s actie heeft ons met name veel publiciteit opgeleverd. (zie ook ‘Activiteiten’, pag 
4). Met name in de regio Zwolle, maar ook in Friesland, Groningen en Amsterdam.  
 

 
Jeany's in de verkoop  

Woensdag 12 september neemt wethouder Gerrit Piek het eerste paar 

Jeany’s in ontvangst. Jeany's is de naam voor de zwembadslofjes die de 

Zwolse Nely Visser bedacht als vervanger voor de oude plastic 

zwembadslofjes. 

De slofjes worden vanaf woensdag in de Zwolse zwembaden verkocht. De 

opbrengst gaat naar het goede doel. (www.destentor.nl) 
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Voor een veilig huis 
… Nely Visser heeft een voorraad Jeany’s ter beschikking gesteld aan Sezz. 

De opbrengst komt ten goede aan Stichting HelpTeamwork. Jeany’s dragen 

bij aan twee projecten: hulp aan straatkinderen in Chili en een gezinshuis in 

Mombasa (Kenia). In Chili werkt Stichting Help Teamwork in een 

achterstandswijk in Santiago. Hier worden straatkinderen opgevangen in een 

veilig huis, waar geen drugs- en drankmisbruik of seksuele uitbuiting 

voorkomt. Springs of Life heet het huis in Mombasa en biedt onderdak aan 

tien weeskinderen. Deze kinderen worden opgevoed door een liefhebbende 

moeder en wonen hier totdat zij hun school/opleiding hebben afgerond. Met 

een opleiding hebben deze kinderen een betere kans in de maatschappij… 

(www.sezz.nl) 

 

Folders 

Studenten van Aïda Communicatie, onderdeel van Hogeschool Windesheim Zwolle, hebben 
- geheel belangeloos - twee folders gemaakt om aandacht te vragen voor onze projecten. Er 
is een folder Chili en een folder Kenia. 
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Externe contacten 
 

 
 

Het afgelopen jaar heeft HelpTeamWork met veel organisaties, instellingen en bedrijven 
contact gehad om de stichting te kunnen opzetten en om sponsoring tot stand te brengen. 
Sponsoring niet alleen in geld maar ook in diensten. Bij de Belastingdienst hebben we de 
ANBI-status aangevraagd. Deze status is toegekend. 
 

 

 

100%-doelstelling 

Heel bewust hebben we gekozen voor de 100%-doelstelling. Dit betekent dat voor alle 
onkosten een sponsor en/of donateur wordt gezocht, zodat alle overige donaties voor 100% 
ten goede komen aan de projecten. Op het moment van schrijven wordt de  toetsing of we 
hieraan hebben voldaan verricht door twee financiële partijen. We hopen en verwachten 
maart 2013 het 100%-kwaliteitsstempel toegekend te krijgen.  
 
Graag geven wij u een overzicht van deze contacten, opgebouwd gedurende de afgelopen 
anderhalf jaar. We realiseren ons dat het onmogelijk is iedereen bij name te noemen. Het 
belangrijkste is dat ons motto ‘Help mensen Samen aan een toekomst’ veel mensen heeft 
geïnspireerd en we op een breed draagvlak mogen rekenen. 

Oprichting  

Voor de oprichting van HelpTeamWork hebben we contact gehad met verschillende 
stichtingen om kennis op te doen en om te leren van hun ervaringen: 

 Bé van der Weide van oa Stichting Transport4Transport 
 René Ruitenberg van Stichting René Kids Centre 
 Albert Hengelaar voormalig directeur van Stichting Red een Kind 

 
Later hebben we eveneens contact gehad met: 

 Kees en Greet Kloosterman van Stichting Afrika 2007 
 Marieke Clotscher van Daraja for Children (oa werkzaam in Mombasa) 

 
Stuk voor stuk waardevolle contacten, ook voor de toekomst. 
    
 

Wanneer uw bedrijf Stichting HelpTeamWork sponsort, verbindt 

uw bedrijf zich aan onze professionele stichting. Samen zorgen 

wij voor een wereld waarin ieder mens kans heeft op een 

toekomst! 
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Om de stichting goed op te zetten, zijn we bijgestaan door:  
 

 Nysingh advocaten-notarissen Zwolle 
Zij zorgden voor een kosteloze oprichting van Stichting HelpTeamWork. 
 

 Net-Account 
Zij stelden het online boekhoudpakket ‘7x24’ ter beschikking en gaven ondersteuning bij de 
inrichting ervan. 
 

 Felix Accountants 
Zij stellen de jaarrekening op voor HTW. 

 
Met zowel Net-Account als Felix Accountants zijn afspraken gemaakt mbt de 
kwaliteitsstempel 100%- doelstelling. 
 

 MiHaCo.nl 

Voor het ontwerp en de realisatie van onze website mochten we gebruik maken van de 
diensten van MiHaCo.nl. Zij voorzien ons eveneens van technische ondersteuning en voeren 
onderhoud en updates uit. Daarnaast komt MiHaCo.nl met grote regelmaat met 
vernieuwende mogelijkheden voor onze website. 
 

 
 Made by Mouses 

Made by Mouses heeft tips en adviezen gegeven rondom het gebruik van MailChimp. 
MailChimp is het online pakket waarmee tekstschrijfster Joyce Bilal de nieuwsbrieven in 
2012 heeft gemaakt en verzonden. 
  

Jeany’s project 

Een aantal bedrijven/instellingen heeft ons geholpen de Jeany’s in de markt te zetten:  
 Sproetjeswerk 

Sproetjeswerk in de persoon van Esther van der Starre is de drijvende kracht geweest in dit 
project. Alle marketingactiviteiten zijn door haar verzorgd of geïnitieerd. Zo ontwierp het logo, 
de posters en zorgde zij voor de PR. Tevens zorgde zij ervoor dat de overige sponsoren 
aanhaakten en dat er modellen werden geregeld tbv de fotografie.     
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 Mrgrt.nl 
Zij verzorgden de fotografie t.b.v. de displays en de posters. 

 
 Delifriends 

Zij hebben de displays ter beschikking gesteld.       
 

 Eelabels 
De labels die aan de Jeany’s zijn bevestigd, zijn geleverd door Eelabels. 

 
 Drukkerij Coenradi 

Coenradi heeft de posters gedrukt. 
Wij mochten ook van hun diensten gebruik maken toen de Kenia folder en onze 
visitekaartjes gedrukt moesten worden. 
 

 SEZZ-zwembaden Zwolle 
Zij hebben niet alleen gezorgd voor de nodige PR, maar ook voor een afname van 200 paar 
Jeany’s. 
 

 Gemeente Zwolle 
Wethouder Gerrit Piek heeft het eerste paar Jeany’s in ontvangst genomen en op Dag van 
de Duurzaamheid – georganiseerd door programmasecretaris Johan Roeland - hebben we 
de Jeany’s kunnen promoten. 

 
 Gospelkoor OneSpirit 

Zij hebben zich op verschillende manieren ingezet voor HTW. Zowel in diensten als geldelijk. 
Zo hebben ze oa de merknaam Jeany’s gesponsord en heeft een aantal leden geholpen met 
het naaien van de slofjes. 
 

Overige activiteiten/contacten 

Ook onderstaande contacten zijn zeer waardevol voor HelpTeamwork: 
 AIDA Communicatie 

Naast het ontwerpen van de folders Kenia (dankzij Marieke Strijker en Sharon Knebel) en 
Chili (Lisa Bakker en Carlijn van Eijk), hebben Lisa en Carlijn ervoor gezorgd dat de folder 
Chili werd gedrukt. Dit alles onder leiding van manager Anneloes van der Kolk. 
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 StarMagic 
Zij stelden een schminkkoffer met volledige schminkinhoud ter beschikking die we oa op de 
kerstmarkt hebben gebruikt. 
 

 C.B.S. De Ark 
Op deze school is een inzameling gehouden voor oude mobieltjes. Eveneens hebben zij 
aandacht besteed aan ons werk in hun schoolkrant.  

Financiële steun 

Financiële steun ontvangen we van: 
 Deltabase Support (sponsoring) 
 Polaris Verpakkingen B.V. (sponsoring) 
 Achmea (donatie) 
 Net-Account 

 
Kerkelijke gemeentes in de vorm van een collecte: 

 Chr. Ger. Kerk Broeksterwoude  
 Gereformeerde Kerk Zwaagwesteinde 
 Protestantse Gemeente Marrum/Westernijtsjerk 
 Katholieke St. Jozefparochie Zwolle 

 
Familie, vrienden, kennissen, collega’s, buren en anderen. 
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Interne organisatie 
 

 
 

We hebben met de inrichting van HelpTeamWork bewust gekozen voor een sportieve 
organisatiestructuur. Samen kunnen we een topprestatie neerzetten, samen maak we ons 
motto ‘Help mensen Samen aan een toekomst’ waar. 
 
Daarom kent de organisatie van HelpTeamWork – naast het bestuur - rollen die vergelijkbaar 
zijn met de functies binnen een sportvereniging: 

 Projectleden: mensen die de projecten die door HelpTeamWork worden ondersteund 
uitvoeren. Voor ons project in Chili zijn dat Alex en Joke Weerheim. Het gezinshuis in 
Mombasa wordt geleid door Rhoda en Paul Kitili 

 Teamleden: iedereen die een vaste taak en verantwoordelijkheid binnen de stichting op 
zich heeft genomen  

 Ambassadeurs: mensen die HelpTeamWork actief onder de aandacht brengen (bijv. 
BN'ers)  

 Scouts: mensen die nieuwe Projectleden en/of Teamleden werven  
 SuperSubs: iedereen die zichzelf beschikbaar heeft gesteld om één of meerdere keren 

per jaar praktische ondersteuning te verlenen  
 Fans: de mensen die HelpTeamWork volgen via nieuwsbrieven, nieuwsberichten, Twitter 

e.d. 
 

Het bestuur bestaat uit:  
 

 Folkert Visser: Voorzitter  
 Gerard Wijgerde: Penningmeester  
 Nely Visser: Secretaris  

 
De stichting betaalt geen salaris aan de mensen die zich inzetten voor het werk van 
HelpTeamWork; iedere functie en rol wordt ingevuld 
met professionals die op vrijwillige basis hun bijdrage 
en inzet leveren.   

 
 

 
 

 

  

 

Door als Team samen te werken, brengen we 

verandering in het leven van andere mensen. En dat 

is hard nodig.  
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 Conclusies en plannen voor 2013 

 

 

 

Het jaar 2012 hebben we boven verwachting afgesloten. Hierbij nog een keer de 

belangrijkste mijlpalen op een rij: 

 

 we steunen het werk van Alex en Joke Weerheim in Chili 

 gezinshuis Springs of Life is geopend 

 het team van HelpTeamWork is uitgebreid naar 9 teamleden 

 de helft van het aantal benodigde kindsponsoren is geworven 

 de lancering van de Jeany's 

 men kan ons steunen via YouBeDo.com 

 er is ruim 18.000 euro gedoneerd 

 er wordt getwitterd (+/- 190 volgers) 

 ruim 160 mensen ontvangen de nieuwsbrief 

 ruim 180 vrienden volgen ons op Facebook 

 

Trots zijn we dat de 100%-doelstelling is gehaald en dat we met elkaar zo’n geweldig bedrag 

hebben kunnen inzamelen. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. 

 

Plannen voor 2013 

Voor 2013 staan de volgende punten centraal: 

 

 Springs of Life verder stabiliseren (oa min. 24 kindsponsoren) 

 verdere ondersteuning voor de Chileense straatkinderen 

 beide projecten bezoeken 

 uitbreiding van het bestuur met een financiële man/vrouw 

 behouden van vaste teamleden, kindsponsoren, sponsoren en fans 

 uitbreiding vaste teamleden 

 doel worden van 5-10 kerkcollectes 

 leuke fondsenwerfacties 

 eventueel een 3e project in het najaar 

 zoeken naar interessante sponsoren 

 werven van een substantieel bedrag 

 

  

http://www.helpteamwork.nl/straatkinderen-santiago-chili
http://www.helpteamwork.nl/gezinshuis-mombasa-kenia
http://www.helpteamwork.nl/word-kindsponsor
http://www.helpteamwork.nl/jeanys-wereld-aan-je-voeten
http://www.helpteamwork.nl/boeken-via-youbedo-voor-helpteamwork
https://twitter.com/helpteamwork
http://www.helpteamwork.nl/gezinshuis-mombasa-kenia
http://www.helpteamwork.nl/straatkinderen-santiago-chili
http://www.helpteamwork.nl/stichting-helpteamwork
http://www.helpteamwork.nl/sponsor-worden
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Hierbij richten we onze blik op onze missie om in 2016 de meest efficiënte en grootste 

kleinschalige stichting van Nederland te zijn en dan 500 kinderen en volwassenen buiten 

West-Europa te kunnen steunen. Na de goede start in 2011/2012 gaan wij vol vertrouwen 

verder om deze droom werkelijkheid te laten worden. 

 

 

Veel dank aan een ieder die ons hierbij helpt! 
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TeamWork 
 

 

 

In onderstaande WordCloud zijn de namen opgenomen van de mensen die HelpTeamWork 

in 2011 en 2012 op één of andere manier hebben geholpen. We hebben hierbij onze uiterste 

best gedaan om niemand te vergeten. Mocht dit onverhoopt toch gebeurd zijn, dan willen we 

ons hiervoor excuseren. Laat het ons in dat geval even weten en we voegen je alsnog heel 

graag toe. 

 

 
 

 


