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Voorwoord

De focus van HelpTeamWork lag in 2014 op het vinden en het ontwikkelen van een derde project.
Voor onze projecten in Mombasa en Chili was in 2013 een stevige basis gelegd. Dit gaf vertrouwen en
ruimte om met een derde project aan de slag te gaan.
De keuze was niet gemakkelijk, in die zin dat het veel tijd en energie heeft gekost om tot een goede,
zorgvuldige afweging te komen. Uiteindelijk is het Yoba Gambia geworden: een leer-/werkbedrijf in de
bouw- en meubelmakerij in Gambia.
Met dit project als zwaartepunt voor 2014 zijn er – in verhouding tot het jaar ervoor – iets minder
andere activiteiten ontwikkeld. Wel hebben we ons team uit mogen breiden naar 18 leden en is het
aantal vaste donateurs gegroeid. HelpTeamWork wordt meer en meer gedragen en dat merken we
niet alleen in de toename van het aantal teamleden en donateurs, maar ook in het feit dat er steeds
meer als vanzelf op ons afkomt, zonder dat we hier zelf actie voor hebben ondernomen. Zo zijn er
aanvragen geweest voor de Jeany’s, boden mensen uit zichzelf hun hulp aan en zijn er spontaan
collectes georganiseerd. We zijn hier heel dankbaar voor. Het onderstreept het belang en de impact
van het woord Samen in onze slogan ‘Help mensen Samen aan een toekomst’.
Graag nemen we u in dit jaarverslag weer mee in de activiteiten die we het afgelopen jaar hebben
ontwikkeld en in de resultaten die we hiermee hebben bereikt. Resultaten die vertrouwen geven voor
de toekomst.

Folkert Visser
Nely Visser
Ilona Blonk
Fenny Hulleman - de Vries
Zwolle, maart 2015
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Projecten – stand van zaken

Springs of Life Mombasa – Kenia
Springs of Life is de naam van het gezinshuis in Mombasa dat is gebouwd. Het is een compacte
woning die onderdak biedt aan 10 kinderen: 4 jongens en 6 meisjes.
De kinderen hebben allen een verschillende afkomst. Ze verschillen ook in leeftijd. Ze wonen met
elkaar in huis onder de liefhebbende leiding van Mama Mary. Deze moeder vormt de spil in het gezin
en zorgt er voor dat de kinderen dagelijks worden voorzien van eten en drinken, dat de kinderen
kleding krijgen en zodra dat kan, naar school gaan. Ze brengt hen bovendien normen en waarden bij.
Wanneer de kinderen een opleiding hebben genoten en oud genoeg zijn om op eigen benen te staan,
zullen ze niet langer in het gezinshuis wonen maar op zichzelf. Doelstelling is dat ze dan een eigen
bestaan opbouwen en in hun eigen onderhoud voorzien.
Het gaat goed!
Het gaat goed met de kinderen in
Mombasa! Dit dankzij de enorme inzet en
de verantwoordelijkheid van Rhoda, Paul,
Mama Mary, Sandra en Marion. Het
project loopt goed en het is mooi om te
zien hoe goed de kinderen eruit zien in
vergelijking tot 2012, toen zij binnen
kwamen in SoL.
Sponsoring
Naast de maandelijkse exploitatiekosten
van SoL heeft HTW extra geïnvesteerd in:
Nieuwe en betere matrassen
Beddengoed
Handdoeken
Geld t.b.v. vieren verjaardagen

Straatkinderen Santiago – Chili
Sinds 2009 werken Alex en Joke Weerheim in Santiago (Chili) en vangen zij hier straatkinderen op.
Hun doel is om deze kinderen een plek te geven om te spelen, te leren en om gewoon kind te zijn. Zo
proberen ze te voorkomen dat ze in de verslaving terecht komen.
Hun uiteindelijke doel is een Sociaal Christelijk Opvangcentrum te bouwen waar zij niet alleen
kinderen begeleiden, maar ook ouders tot steun kunnen zijn 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. Inmiddels begint hun droom werkelijkheid te worden en is het centrum
grotendeels gebouwd. Naar verwachting zal het in de 1ste helft van 2015 in gebruik worden genomen.
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Het gaat beter
Na de tijdelijke stop in 2013, ging het in 2014
gelukkig beter in Chili. Alex en Joke Weerheim
kregen de wind in de zeilen en daar zijn we heel
blij om. De dagelijkse druk en
verantwoordelijkheid legde echter dusdanig
beslag op hen dat dit afbreuk deed aan de
communicatie met HelpTeamWork. De
samenwerking stond daardoor behoorlijk onder
druk. Zonder goede communicatie konden we
elkaar niet motiveren en versterken. Gelukkig is
hier goed over gesproken en is 2015 de start
voor een hernieuwde en verbeterde
samenwerking.
Sponsoring
HelpTeamWork heeft in 2014 het dak-, en constructiemateriaal van het sociaal opvangcentrum in
Santiago gefinancierd.

Leer-/workshop Yoba – Gambia
Yoba-Gambia is een leer-/werkbedrijf in de bouw- en meubelmakerij in Gambia, gevestigd in Kololi.
Doelstelling van Yoba-Gambia is:
Het opleiden van jongeren tot zelfstandig
timmerman door praktijkscholing en
theorielessen (primair)
Voor analfabeten het verzorgen van taal-,
lees- en schrijflessen (in later stadium)
Het trainen van jonge vrouwen in naai- en
stofferingstechnieken (in later stadium)
Het creëren van arbeidsplaatsen
Sponsoring
HTW heeft de huur van de workshop
vooruitbetaald t/m juni 2016 zodat de 20
jongeren niet op straat komen te staan. Een belangrijke eerste stap op weg naar een betere toekomst.
Inmiddels hebben we gezamenlijk structuur aangebracht in dit project, zowel organisatorisch als
financieel. Eerstvolgende cruciale stap in 2015 is aanschaf van grond. Laatste grote stap zal de
(gefaseerde) bouw van de nieuwe Workshop zijn.
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Doelstellingen en resultaten

Onderstaand geven we u een overzicht van de door ons gestelde doelen voor 2014 en daarbij het
resultaat dat we met behulp van de inzet van alle betrokkenen hebben bereikt:

Behoud van de projecten, vaste teamleden en projectleden, sponsoren, donateurs, vrijwilligers,
volgers en kindsponsoren
resultaat: Dit doel is belangrijk en ook goed gehaald; helaas moest Gerard Wijgerde begin 2014
het bestuur van HTW verlaten wegens privéomstandigheden. Ontzettend jammer, we bedanken
Gerard voor zijn inzet, kennis en kunde tijdens de oprichtingsfase van Stichting HelpTeamWork.
Frequent, gericht en zorgvuldig communiceren via website, nieuwsbrieven, Twitter, FaceBook,
jaarverslag, persoonlijke gesprekken en informatieve bijeenkomsten
resultaat: Dit is gedurende het hele jaar gedaan. Zo zijn er op de website oa 5 nieuwsbrieven en
14 nieuwsberichten verschenen.
Uitbreiden met 2 nieuwe projecten
resultaat: Dit is uiteindelijk 1 project geworden. Heel bewust is gekozen voor dit project omdat de
hulp zo hard nodig is en het project zo goed binnen HTW past. Omdat dit een erg groot project is,
was het niet verstandig een 4e project toe te voegen binnen dit jaar.
Uitbreiden bestuur en het vaste team met minimaal 2 personen, t.b.v. netwerken, PR en
organiseren van events/acties.
resultaat: Het bestuur is uitgebreid met 1 persoon: Fenny Hulleman - de Vries. Zij neemt
eveneens de PR en communicatie voor haar rekening. Het Team is verder gegroeid met de
mensen achter Yoba Gambia: Thomas v.d. Berg (projectleider financiën), Jannie Eisen
(projectleider communicatie) en Omar Jallow (trekker van het project ter plaatse in Gambia).
Bekendheid HelpTeamWork verder vergroten d.m.v. het verzorgen van presentaties op scholen
en in kerken
resultaat: Er zijn 11 presentaties geweest op Chr. Basisschool de Ark, 2 presentaties in kerken en
een presentatie tijdens het Millennium-Next Event in het Stedelijk Museum van Zwolle. Daarnaast
hebben we in verschillende andere netwerken verteld over het werk van HelpTeamWork. Ook is
er ruchtbaarheid gegeven aan HTW via verschillende platformen en zijn er nieuwsberichten en
verzoeken geplaatst m.b.t. HelpTeamWork op Myworld, Vrijwlligersvacature, RTV ZOO, Weblogs
e.d.
Nieuwe bedrijven als sponsor werven
resultaat: Webprint heeft 300 fotokaarten met envelop gesponsord en Studio Serpenti heeft de
advertentie voor de NRC-Charity Award opgesteld.
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Minimaal 6 kindsponsoren voor Springs of Life
resultaat: Er zijn dit jaar 2 kindsponsoren bijgekomen. In totaal zijn er nu 22 kindsponsoren.
Enkele kerkcollectes voor HelpTeamWork
resultaat: 3 kerkcollectes
Honderd paar Jeany’s verkopen
resultaat: er zijn 103 paar Jeany’s verkocht
Wat cijfers op een rij
2013
2
€ 21.278
10
25
600
0

Projecten
Financieel
Teamleden
SuperSubs
Fans
BN’ers

2014
3
€ 22.250
18
40
950
0

Financieel verslag
De jaarrekening vindt u op onze website:Jaarrekening Stichting HelpTeamWork 2014.
Het merendeel van de opbrengsten en uitgaven is naar ons project in Mombasa en naar ons nieuwe
project in Gambia gegaan. HelpTeamWork draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het
gezinshuis Springs of Life en de workshop Yoba, dit in tegenstelling tot de opvang in Santiago. Alex
en Joke Weerheim hebben hun eigen achterban die hen structureel steunt en verantwoordelijk is.
HelpTeamWork streeft naar extra steun waar dat mogelijk is en waar het past binnen de doelstellingen
van zowel HelpTeamWork als van Alex en Joke.

Donaties/giften*
Uitgaven
In kas

Springs of Life

Yoba

€ 12.323,€ 10.900,€ 11.856,-

€ 8.667,€ 2.500,€ 6.167,-

Straatkinderen
Santiago
€ 670,€ 5.129,€ 485,-

* incl. opbrengsten Jeany's. Verdeeld: € 223,- voor SoL, € 305,- voor Yoba en € 56,- voor Santiago
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve - vastgesteld op €10.900,- voor Springs of Life is behaald. Met dit bedrag
kunnen we Springs of Life gedurende een jaar bekostigen. Mochten sponsoren zich terugtrekken of
mochten er onvoorziene kosten zijn, dan zijn we in staat dit op te vangen. Voor de workshop Yoba
zullen we eveneens een reserve moeten gaan opbouwen, maar zal het in 2015 eerst gaan om de
aanschaf van de grond en de start van de bouw voor de nieuwe workshop.
Aangezien HelpTeamWork niet eindverantwoordelijk is voor Straatkinderen Santiago wordt voor dit
project geen continuïteitsreserve gehanteerd.
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100% doelstelling
Ook dit jaar hebben we weer het 100% kwaliteitsstempel behaald. Dit betekent dat alle gemaakte
onkosten zijn bekostigd uit sponsorgelden die hier specifiek voor waren bedoeld. Zo kunnen de
donaties/schenkingen/giften t.b.v. de projecten voor de volle 100% naar de projecten gaan en blijft er
niets ‘aan de strijkstok hangen’. Voor alle te maken onkosten zoeken we dus vooraf heel gericht een
sponsor en dat is ook dit jaar weer gelukt.

Ontvangsten t.b.v. onkosten 2014
Werkelijke onkosten 2014
Saldo 2014
Saldo 2013
Totaal saldo t.b.v. onkosten 2015
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Activiteiten

Onderstaand een overzicht van alle activiteiten, mijlpalen en belangrijke gebeurtenissen in 2014.
Januari
Felix Accountants onderschrijft behalen 100%-doelstelling HTW d.m.v. opgestelde jaarrekening
Diaconale markt Adventskerk Zwolle-Zuid
Rose en Shamin (Springs of Life Kenia) gaan voor het eerst naar school
Ook Net-Account onderschrijft behalen 100%-doelstelling HTW d.m.v. controle boekhouding in
online boekhoudpakket: 7x24.nl
Februari
Verschijning van de eerste nieuwsbrief in 2014
Werven van 3e project
Maart
Publicatie jaarrekening en jaarverslag over 2013
Kennismaking Wilde Ganzen en toetsing 3e project
HelpTeamWork sluit 1ste overeenkomst periodieke gift af met vaste donateur
Reacties oproep 3e project inventariseren
April
Verdiepingsgesprek kandidaat 3e project
15e (!) nieuwsbrief HelpTeamWork uitgebracht
Mei
Chili: officieel toestemming burgemeester om Sociaal Centrum te mogen gaan
bouwen
Workshop Bloementaart maken door Nelly Reuvekamp, bij Renate Haayer
thuis
Tekenen intentieverklaring 3e project HTW: Yoba Gambia
Juni
Onrust in Kenia, negatief reisadvies, reis Sandra en Marion gaat niet door
Uitwerken Plan van Aanpak Yoba-Gambia
Start voorbereidingen zomermarkt Hattem
Financiën exploitatie Yoba-Gambia in kaart gebracht
Juli
HTW dingt mee naar NRC-Charity Award. Mogelijk gemaakt door Studio Serpenti in Kampen
Sponsor Deltabase Support levert grote bestelbus t.b.v. vervoer voor zomermarkt Hattem
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Augustus
Mooie spullen gekregen t.b.v. zomermarkt Hattem
Zomermarkt Hattem van 6.00 tot 17.00 uur. Verkoop heel veel
spullen en mogelijkheid tot schminken. Team van 15 vrijwilligers
mee gedurende de hele dag.
Er is een rollbanner gemaakt voor de herkenbaarheid van HTW
tijdens interne markten, presentaties e.d.
Kennismaking Werkgroep Zwolle Millenniumstad
September
Stemcampagne NRC Charity Award. Uiteindelijke resultaat: geen award, maar wel mooie
publiciteit voor HTW
Millenium-Next bijeenkomst: aanwezig met stand en HTW geïnterviewd door Thijs Kwakernaak
Eerste kennismaking met nieuw bestuurslid Fenny Hulleman-de Vries
Oktober
Fenny Hulleman – de Vries informeel toegevoegd aan bestuur HelpTeamWork: PR,
Communicatie & Organisatie
Sponsorloop School de Sluis in Zwolle-Zuid voor Yoba Gambia: opbrengst bijna 2000 euro
Afspraken gemaakt met AIDA voor maken nieuwe folder voor Yoba Gambia, daarnaast past AIDA
de folders van Chili en Kenia aan. Oa. IBAN nr. e.d.
November
Yoba Gambia officieel onder HTW
Webprint sponsort 300 kaarten met envelop. Foto's op kaarten gemaakt door fotograaf Hein
Rozema.
Els Drost brengt twee grote shoppers vol met mooi nieuw speelgoed t.b.v. Deltion kerstmarkt
Grote opbrengst sponsoravond Biodanza 4 You t.b.v. Kenia
Prachtige opbrengst Petrus-volleybal toernooi Broeksterwoude t.b.v. Kenia
Vrijwilligers heel druk bezig met maken producten t.b.v. Deltionmarkt: vogelvoederhuisjes,
cadeaupakketten, raamschermen van hout, dienbladen met barokke potjes enz.
December
Charles Dickens fair Dokkum: verkoop producten voor HTW
Deltion Kerstmarkt
Presentaties project Yoba in de groepen 3 t/m 8 school Chr. basisschool De Ark Zwolle-Zuid
Kerstcollecte Kinderkerstfeest Chr. Basisschool de Ark Zwolle
Alex en Joke Weerheim aangekomen in Nederland voor verlof
Eerste stap Yoba Gambia: huur workshop betaald t/m juni 2016
Prachtige en bijzondere donaties
Aanleveren input jaarrekening aan Felix Accountants m.b.v. online boekhoudpakket: 7x24.nl
Reis Gambia door Omar Jallow en Jannie Eisen: trekkers project Yoba
Kerstpost vanuit Kenia binnen gekomen
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Publiciteit

Publiciteit is belangrijk. Naast de reeds bestaande kanalen is het ook belangrijk op een andere,
nieuwe, manier aandacht te vragen voor HelpTeamWork. Niet voor niets is de PR een belangrijk
aandachtsgebied van ons nieuwe bestuurslid Fenny Hulleman – De Vries.
Website
De website www.helpteamwork.nl is ook in 2014 continue onderhouden, zodat er volledig inzicht is in
alle activiteiten van HTW.
Social Media
Ons Twitteraccount, www.twitter.com/helpteamwork, kent rond de 290 volgers. Er is ook een account
speciaal t.b.v. de Jeany’s, www.twitter.com/jeanysdenim, met 241 volgers. Op Facebook, Facebook
HelpTeamWork, heeft HTW op dit moment 212 vrienden.

Digitale nieuwsbrief, nieuwsberichten, jaarverslag
De nieuwsbrief wordt per mail aan ruim 210 mensen verstuurd. Men kan deze nieuwsbrieven 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. In 2014 heeft Joyce Bilal
weer vijf prachtige nieuwsbrieven gemaakt in MailChimp. Sandra Joosten heeft alle kindsponsoren op
de hoogte gehouden via speciale nieuwsbrieven over SoL.
Naast de nieuwsbrieven plaatsen we geregeld berichten op de website.
Het uitgeven van dit jaarverslag is eveneens een manier om transparant te zijn voor alle betrokkenen.
Susanne Butter-Schuil heeft hieraan haar bijdrage geleverd.
Presentaties
Dit jaar zijn er elf presentaties geweest in de Chr. Basisschool De Ark
en twee presentaties in kerken. In het Stedelijk Museum in Zwolle
hebben we deelgenomen aan het Millennium-Next-event. Een
bijeenkomst voor bedrijven, scholen, stichtingen, beleidsmakers en
politici om te praten over de projecten, nieuwe 2030-doelen, kansen
en ontwikkelingen in de strijd voor een betere rechtvaardige
wereld.
Folders
AiDA Communicatie is bereid voor ons een folder te
e
ontwikkelen tbv ons 3 project in Gambia. De folders zijn
inmiddels binnen gekomen. Daarnaast zijn de folders voor
Chili en Mombasa geactualiseerd. De drie folders zijn tevens
in een nieuw jasje gestoken en ze zijn alle drie weer
kosteloos gedrukt bij drukkerij Coenradi Zwolle.
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NRC Charity Award
Studio Serpenti uit Kampen heeft voor
HTW de advertentie ontwikkeld tbv de
NRC Charity Award: een landelijke
campagne om aandacht te creëren voor
alle goede doelen in Nederland. De
advertentie die het meeste stemmen zou
krijgen, zou kosteloos worden geplaatst in
het NRC.
Helaas is plaatsing niet gelukt, maar de
campagne heeft HTW wel veel publiciteit
opgeleverd. Misschien mede door de
ludieke actie die hieraan verbonden was.
Bij winst zou Folkert Visser nl. van Zwolle
naar Rotterdam fietsen om zich daar van
zijn 20 jaar oude snor te laten ontdoen.
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Interne organisatie

HelpTeamWork kent een sportieve organisatiestructuur. Vanuit die structuur zetten we samen een
topprestatie neer. Samen maken we ons motto ‘Help mensen Samen aan een toekomst’ waar.
Door deze structuur kent de organisatie van HelpTeamWork – naast het bestuur - rollen die
vergelijkbaar zijn met de functies binnen een sportvereniging:
Teamleden: iedereen die een vaste taak en verantwoordelijkheid binnen de stichting op zich heeft
genomen. Hieronder valt het bestuur, maar ook de hieronder nog specifiek genoemde
Projectleden en de Ambassadeurs. Daarnaast zijn er mensen die een andere vaste taak en
verantwoordelijkheid binnen HTW hebben, dat zijn de 'overige' Teamleden.
Projectleden: mensen die de projecten die door HelpTeamWork worden ondersteund uitvoeren.
Het gezinshuis in Mombasa wordt geleid door Rhoda en Paul Kitili samen met Mama Mary, met
als projectleiders Sandra Joosten en Marion Spikman. De leiding van de workshop in Gambia is in
handen van Omar Jallow, met als projectleiders Jannie Eisen en Thomas van den Berg. En Alex
en Joke Weerheim vangen de straatkinderen op in Chili.
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
Supporters: mensen die geld en/of diensten aan HelpTeamWork hebben geschonken
Fans: de mensen die HelpTeamWork volgen via nieuwsbrieven, nieuwsberichten, Twitter e.d.
Het bestuur bestaat uit:
Folkert Visser: Voorzitter
Nely Visser: Secretaris
Ilona Blonk: Penningmeester
Fenny Hulleman - de Vries: PR & Organisatie
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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Conclusie en plannen voor 2015

We kijken terug op een mooi jaar waarin we de basis hebben kunnen leggen voor ons derde project in
Gambia. Een jaar ook waarin het goed ging in Mombasa en waarin we het dak van het opvanghuis in
Chili hebben kunnen financieren.
Focus op Gambia
De focus voor 2015 zal liggen op het realiseren van de nieuwe workshop Yoba in Gambia. De grond
moet worden aangeschaft en we willen beginnen met de bouw. Dit impliceert een gedegen
voorbereiding en veel fondsenwerving.
Uiteraard willen we voor 2015 dat de andere twee projecten goed blijven draaien.
Voor dit jaar hopen we in Chili de samenwerking te verstevigen. Voor Kenia willen we een begin
maken met het nadenken over een exit-strategie. Dit betekent dat we plannen ontwikkelen om ervoor
te zorgen dat het gezinshuis op de langere termijn financieel gezien onafhankelijk wordt.
In 2015 zullen we eveneens meer aandacht besteden aan de werving van kindsponsoren en brengen
Sandra Joosten en Marion Spikman een bezoek aan SoL.
Saamhorigheid
We hopen in 2015 goede en mooie stappen te zetten om de saamhorigheid
binnen HTW te versterken en daardoor de basis waarop we verder kunnen
goed en stevig te maken. We streven naar een groei van het team, zodat het
draagvlak groter wordt en we samen kunnen werken aan de toekomst van
(inmiddels) zo veel kinderen en jong volwassenen.

Het belang van het woordje ‘samen’ in onze slogan
‘Help mensen samen aan een toekomst’ is groot
en dat realiseren we ons elke keer weer.
Daarom aan alle betrokkenen:
Heel erg bedankt voor jullie inzet!
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