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Voorwoord 

 
 
 

Terugkijkend op het jaar 2015 kunnen we zeggen dat 2015 het moeilijkste jaar was tot nu toe en ook 

het jaar van de tegenstellingen.  

Moeilijk, met als verdrietig dieptepunt het overlijden van Mark, de zoon van Rhoda en Paul, mede-

initiatiefnemers van gezinshuis Springs of Life. Daarnaast zijn er verschillende HTW-trekkers die te 

maken kregen met het overlijden van dierbaren of zelf met fysieke en/of mentale uitdagingen 

worstelden. 

 

Aan de andere kant was 2015 ook het jaar waarin we weer een waardevolle bijdrage mochten geven 

aan alle projecten die wij onder onze hoede hebben. Kenia is een organisatorisch en financieel 

gezond project. We zijn dankbaar dat we dat mogen zien aan de kinderen daar. Bij Gambia zijn we 

dankbaar dat we grond mochten kopen en dat we structuur aan mochten brengen op organisatorisch 

en financieel gebied. In Chili hebben we mogen bijdragen aan verbetering van leefomstandigheden 

van de allerarmsten.  

Een jaar waarin blijkt dat structuur erg belangrijk is en als de basis stevig genoeg is, dat het 

'bouwwerk' toch ook in lastige tijden blijft staan en blijft draaien. Dankzij de inzet van de mensen die 

HTW steunen en mede dankzij een goede gestructureerde organisatie zijn we toch in staat geweest 

om een goed jaar te draaien. En dat is heel bemoedigend voor de komende jaren.  

 

 

Folkert Visser 

Ilona Blonk 

Nely Visser  

 

 

Zwolle, juni 2016 
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Projecten – stand van zaken 

 

 
Springs of Life Mombasa – Kenia 

Springs of Life is de naam van het gezinshuis dat in Mombasa Kenia is gebouwd op initiatief van Paul 

en Rhoda Kitili, Sandra Joosten en Marion Spikman. 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. 

 

 

Ontwikkeling, vreugde en verdriet  

De kinderen in SoL groeien goed, gaan naar school en hebben het naar hun zin! Omdat ze groter 

worden hebben ze meer voeding nodig en o.a. daar mocht 

HTW aan bijdragen in het afgelopen jaar.  

 

Een paar kinderen hebben 

malaria gehad, maar met goede 

medicatie, zijn ze weer helemaal 

genezen. In maart/april zijn 

Sandra en Marion op bezoek 

geweest in SoL. Er is veel 

gespeeld, gelachen en gekletst en ze zijn zelfs een dagje uit geweest. 

Het was een waar feest! 

 

Maar er was ook groot verdriet om Mark, de 14-jarige zoon van Paul en 

Rhoda Kitili, die in mei 2015 overleed aan een ernstige ziekte, terwijl 

100% genezing door artsen was voorspeld. Ondanks dit grote verlies 

hebben Paul en Rhoda doorgezet, het zijn heel krachtige mensen. Wát 

een toewijding, moed en kracht hebben ze getoond. Respect voor hen en wat een bof dat HTW zulke 

trekkers op dit project mag hebben. Uiteraard trof het gemis van Mark ook de kinderen van het 

gezinshuis. Hij was als een grote broer voor hen en vooral voor de jongens; hij was een voorbeeld en 

ze wilden allemaal zijn zoals Mark.  

 
Investering Kenia  

Naast de maandelijkse exploitatiekosten van SoL heeft HTW extra geïnvesteerd in: 

 

 Renovatie SoL 

 Koelkast 
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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 was een Sociaal Christelijk Opvangcentrum te bouwen waar zij niet alleen 

kinderen begeleiden, maar ook ouders tot steun konden zijn als het gaat om partnerproblematiek en 

opvoeding. Ook wilden 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 

in de 1ste helft van 2015 in gebruik genomen.    
 

 

Een mooi begin  

In het sociaal centrum loopt een programma van maandag tot vrijdag van 16.00 tot 20.00 uur. In die 

uren wordt er huiswerkbegeleiding gegeven, Engelse les, wiskunde, diverse workshops en iedere 

avond zorgen Alex en Joke voor een broodje met drinken en een stuk fruit. De doelgroep bestaat uit 

kinderen van 3-15 jaar. Het doel is om het team te vergroten zodat de activiteiten uitgebreid kunnen 

worden. Daarnaast kunnen mensen bij Alex en Joke en hun team terecht voor een luisterend oor en 

verwijzen zij ze, indien nodig, naar andere vormen van hulpverlening. 

  

 

Investering Chili  

HelpTeamWork heeft in 2015 het opknappen van een 

gevaarlijke en vervallen woning van een alleenstaande 

moeder met 4 thuiswonende kinderen gefinancierd. 

 

 

 

Leer-/werkbedrijf Yoba – Gambia 

Yoba-Gambia is een leer-/werkbedrijf in de bouw- en 

meubelmakerij in Gambia, gevestigd in Kololi. Het Yoba-

project is een vraaggestuurd kleinschalig 

ontwikkelingsproject en wordt geleid door Omar Jallow, 

meubelmaker/timmerman. Hij is zijn bedrijf gestart in 

Brikama met één werkbank onder een boom en met 6 

heel jonge jongens voor wie hij volledig verantwoordelijk 

was.  

 

Inmiddels zijn het er 20 die werken, wonen en leven in 

en rond het werkbedrijf onder primitieve 

omstandigheden, maar ze zijn zeer enthousiast en 

gemotiveerd, want ze weten dat dit dé manier is om hun 

uitzichtloze situatie te ontvluchten. 

 

Het huidige bedrijf op onzekere, gehuurde grond biedt onvoldoende mogelijkheden voor verdere 

ontwikkeling van Yoba en dit verhindert de structurele opbouw van het leer-/werkbedrijf tot een 
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zelfstandig en onafhankelijke 

onderneming.  Om te zorgen voor een 

duurzame opbouw van het werkbedrijf is in 

de 1e helft van 2015 een stuk bouwgrond 

gekocht op een prachtige zichtlocatie. 

Daarop willen we een nieuw bedrijf met 

een goed onderkomen voor de jongens 

realiseren.  

  

 

 
 

Vaste grond onder de voeten!  

We zijn allemaal ontzettend blij met de grond die we konden aankopen! De jongens van Yoba zijn 

meteen begonnen de grond mooi egaal en boom- en struikvrij te maken. Ze hebben heel veel zin in de 

start van de bouw en vragen Omar dagelijks: "when Omar, when....?" 

 

 

Investering Gambia  

In 2014 zijn we begonnen gezamenlijk structuur aan te brengen in dit project, zowel organisatorisch 

als financieel. Om de Afrikaanse en Westerse wereld bij elkaar te krijgen is best lastig, toch hebben 

we in 2015 ook weer gezamenlijk mooie en goede stappen mogen zetten m.b.t. organisatie en 

financiën. 

 

Het resultaat van het elkaar vinden en gezamenlijke versterking is de basis voor de zeer solide 

projectbegroting en projectinrichting voor het te bouwen nieuwe leer-/werkbedrijf. We hebben in 2015 

hiervoor de eerste stappen gezet en we gaan deze in 2016 definitief maken.  

 

Naast de maandelijkse exploitatiekosten van Yoba heeft HTW extra geïnvesteerd in:   

 Aanschaf bouwgrond  

 Verlenging van de huur van de huidige grond t/m april 2017, zodat de jongens een plek hebben 

waar ze, totdat hun nieuwe plek beschikbaar komt, kunnen leven en werken.  
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Doelstellingen en resultaten 

 

 
Onderstaand geven we u een overzicht van de door ons gestelde doelen voor 2015 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 Fenny Hulleman-de Vries het 

bestuur van HTW verlaten wegens het niet meer kunnen combineren met andere 

bezigheden/verplichtingen. Ontzettend jammer, we bedanken Fenny voor haar inzet. 

 

 Frequent, gericht en zorgvuldig communiceren via website, nieuwsbrieven, Twitter, FaceBook, 

jaarverslag en persoonlijke gesprekken.  

resultaat: Dit is gedurende het hele jaar gedaan. Zo is er weer een jaarverslag verschenen, zijn er  

op de website o.a. 5 nieuwsbrieven verschenen en zijn er o.a. ruim 100 tweets gedaan.  

 

 Bekendheid HelpTeamWork verder vergroten d.m.v. het verzorgen van presentaties.  

resultaat: Er zijn 4 presentaties geweest in kerken. Daarnaast hebben we in verschillende andere 

netwerken verteld over het werk van HelpTeamWork.  

 
 Bedrijven als sponsor werven 

resultaat: Studio Serpenti heeft de advertentie voor de NRC-Charity Award opgesteld. Polaris/Kivo 

Plastic Verpakkingen heeft de onkostenpot gesponsord. EE Labels en Sinten Subsidieadvies 

hebben een groot deel van de nieuwe Jeany's-labels gesponsord. Net-Account heeft gedoneerd 

voor de onkostenpot en het boekhoudpakket 7x24.nl kosteloos beschikbaar gesteld. Felix 

Accountants heeft de jaarrekening 2014 kosteloos opgesteld. AIDA Communicatie heeft 3 nieuwe 

folders ontwikkeld en Drukkerij Coenradi heeft deze weer kosteloos gedrukt.  

 

 Nieuwe kindsponsoren voor Springs of Life  

resultaat: Er zijn dit jaar 2 kindsponsoren bijgekomen. In totaal zijn er nu 24 kindsponsoren.  

 

 Enkele kerkcollectes voor HelpTeamWork 

resultaat:  

 Chr. Geref. Kerk Petrusgemeente Broeksterwoude  

 Passage Chr. vrouwenvereniging Akkrum/Oldeboarn 

 PKN kerk Marrum 

 Diaconie Prot. gem. Hardenberg-Heemse de Matrix 

 Diaconie PKN gemeente Adventskerk Zwolle-Zuid 

 Prot. gemeente Hardenberg ZWO-commissie   

 

 Meer Jeany’s verkopen dan in 2014.  

resultaat: Toen waren er 103 paar Jeany’s verkocht en in 2015 zijn er maar liefst 425 paar 

verkocht.  
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Wat cijfers op een rij 

 

 2014 2015 

Projecten 3 3 
Financieel € 22.250 € 49.252 
Teamleden 18 17 
SuperSubs 40 40 
Fans 950 980 
BN’ers 0 0 

Financieel verslag 

De jaarrekening vindt u op onze website:Jaarrekening Stichting HelpTeamWork 2015  

Het merendeel van de opbrengsten en uitgaven is naar ons project in Mombasa en naar ons project in 
Gambia gegaan. HelpTeamWork draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het gezinshuis Springs 
of Life en het werkbedrijf 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. 

 Springs of Life Yoba Straatkinderen 
Santiago 

Donaties/giften* € 13.853,-  € 34.761,-  €       0,- 

Uitgaven € 11.450,-  € 35.225,- €    485,- 
In kas € 14.259,- €   5.703,- €       0,- 

    

*  incl. opbrengsten Jeany's. Verdeeld: € 0,- voor SoL, € 2329,- voor Yoba en € 0,- voor Santiago 

Continuïteitsreserve  

De continuïteitsreserve - vastgesteld op € 11.450,- 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 het werkbedrijf Yoba 

willen we eveneens een reserve gaan opbouwen, maar prioriteit in 2016 is eerst om de start van de 

bouw voor het nieuwe werkbedrijf te kunnen bekostigen.  

Aangezien HelpTeamWork niet eindverantwoordelijk is voor Straatkinderen Santiago wordt voor dit 

project geen continuïteitsreserve gehanteerd. 

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 2015 €    638,-  
Werkelijke onkosten 2015 €    913,-  
Saldo 2015 €  - 275,-  
Saldo 2014 €    572,-  
Totaal saldo t.b.v. onkosten 2015 €    297,-  

http://www.helpteamwork.nl/jaarverslag-stichting-helpteamwork
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Activiteiten 

 

 
Onderstaand een overzicht van alle activiteiten, mijlpalen en belangrijke gebeurtenissen in 2015. 
 

 

Januari 

 Verzamelen stukken voor Felix Accountants t.b.v. opstellen jaarrekening 2014 

 AIDA Communicatie, ontwerp- en communicatiebureau van Hogeschool Windesheim, ontwerpt 

nieuwe folders voor Chili, Kenia en Gambia  

 Drukkerij Coenradi te Zwolle drukt de 3 nieuwe folders   

 Net-Account blijft HTW de komende jaren steunen met een vaste financiële bijdrage   

 Net-Account blijft HTW de komende jaren  ook steunen met het gratis verstrekken van het 

boekhoudpakket : 7x24.nl 

 Net-Account blijft HTW de komende jaren steunen met het checken van de jaarrekening en 

daarmee het steunen van de 100%-doelstelling  

 Felix Accountants IJsselmuiden blijft HTW komende jaren steunen m.b.t. kosteloos opstellen van 

de jaarrekening  

 Felix Accountants IJsselmuiden blijft HTW komende jaren  ook steunen met het checken van de 

jaarrekening en daarmee het steunen van de 100%-doelstelling  

 Openen van Eurorekening op naam van CBO Yoba Gambia 

 Opbrengst collecte Chr. Geref. Kerk Petrusgemeente Broeksterwoude  

 

 

Februari 

 300 kaarten gesponsord door Webprint.nl en gemaakt door Hein 

Rozema inmiddels allemaal verkocht  

 3 soorten folders ontvangen van drukkerij Coenradi te Zwolle  

 1e nieuwsbrief van 2015 uitgebracht 

 Diaconale markt Adventskerk Zwolle-Zuid met kraam gestaan  

 Nieuwe facturatiemodule in 7x24.nl in gebruik genomen: werkt 

prima  

 

 

Maart  

 Jaarrekening 2014 opgeleverd: 100% kwaliteitscertificaat 

opnieuw afgegeven door Felix Accountants en Net-Account 

 Bouwgrond in Gambia aangekocht voor project Yoba! 

 Compost en flessenactie gevoerd door Friese kerken t.b.v. SOL 

Kenia  

 Begin van de reis van Sandra en Marion naar SOL in Kenia  

 

 

April 

 Omar terug uit Gambia, hij is daar geweest sinds eind 2014  

 Sandra en Marion weer terug uit Kenia  
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 Verkennend gesprek Jachim Serpenti van Merkmannen voor campagne t.b.v. NRC-charity award  

 Collecte in Adventskerk Zwolle-Zuid  

 Gesprek met Thijs Kwakernaak: verkennen mogelijkheden tot maken film/documentaire  

 In ontvangstneming in 2 Friese kerken van de opbrengst van de compostactie voor SOL: in beide 

kerken iets mogen vertellen over het project in Kenia  

 2e nieuwsbrief van 2015 uitgebracht 

 

 

Mei 

 Mark, de zoon van Paul en Rhoda Kitili, die samen met Sandra en Marion de initiatiefnemers zijn 

van SOL, is overleden aan een ernstige ziekte  

 Gesprek oud-directeur van grote landelijke stichting: plannen en koers toetsen HTW 

 

 

Juni 

 1e kennismaking met Stichting Bouwen Gambia: verkenning evt. 

samenwerking   

 Geboorte kleinzoon van Alex en Joke Weerheim 

 3e nieuwsbrief van 2015 uitgebracht 

 

  

Juli 

 HTW dingt mee naar NRC-Charity Award. Mogelijk gemaakt door 

Studio Serpenti in Kampen  

 Helaas geen nominatie NRC-Charity Award  

 Geboorte van Maud, dochter van Ilona Blonk 

 Collecte gemeente PKN kerk Marrum  

 

 

Augustus 

 Nieuwe vrijwilliger voor het maken van Jeany's  

 Fenny Hulleman-de Vries is wegens privéomstandigheden  

gestopt als bestuurslid binnen HTW         Wat je belooft moet je  

             doen....zie nieuwsbrief 22: 

              HTW nieuwsbrieven 

September             
 Opritverkoop in Friesland 

 Collecte PKN Hardenberg-Heemse doopdienst Maud  

 

 

Oktober 

 4e nieuwsbrief 2015 uitgebracht  

 Opslagruimte gevonden voor marktspullen bij Karin ter Horst 

 

http://www.helpteamwork.nl/blogs/nieuwsbrieven


 
 

11 Stichting HelpTeamWork, Van Zuijlenware 101, 8014 WR Zwolle 
 (06) 81780174, www.helpteamwork.nl, info@helpteamwork.nl 

 KvK nr. 53833503 IBAN-reknr.: NL50 RABO 0166 8955 12 

 

  

November 

 Els Drost brengt paar grote tassen met mooie nieuwe spullen t.b.v. Deltion kerstmarkt  

 Vrijwilligers heel druk bezig met maken producten t.b.v. Deltion kerstmarkt: houten etagères,  

cadeaupakketten enz.  

 bijdrage ZWO commissie PKN Hardenberg-Heemse 

 

 

 

December 

 De nieuwe Jeany's- labels zijn binnen  

 Geld t.b.v. verlenging huur grond oude locatie Yoba naar Gambia  

 5e nieuwsbrief 2015 uitgebracht 

 Prachtige en bijzondere donaties  

 Deelgenomen aan de Deltion kerstmarkt   
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          Publiciteit 

 

 
 

Publiciteit is belangrijk. Wij laten u graag zien wat HelpTeamWork in 2015 aan PR-activiteiten heeft 
ondernomen.   
 

Website 

De website www.helpteamwork.nl is ook in 2015 continu 
onderhouden, zodat er volledig inzicht is in alle activiteiten van 
HTW. 
 

Social Media 

Ons Twitteraccount, www.twitter.com/helpteamwork, kent rond de 305 volgers. Er is ook een account 
speciaal t.b.v. de Jeany’s, www.twitter.com/jeanysdenim, met 230 volgers. Op Facebook, Facebook 
HelpTeamWork, heeft HTW op dit moment 222 vrienden.   
 

Digitale nieuwsbrief, nieuwsbrief SoL, nieuwsberichten, jaarverslag 

De nieuwsbrief wordt per mail aan ruim 215 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 2015 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.  

 

Presentaties 

Dit jaar zijn er vier presentaties geweest in 4 verschillende kerken. Twee kerken in Broeksterwoude 

hadden in samenwerking een flessen- en 

compostactie gehouden, nl.  de PKN Kerk 

en de Chr. Geref. Kerk Petrusgemeente. Bij 

de in ontvangstneming van de cheque 

hiervan mochten we in beide kerken iets 

vertellen en laten zien van ons SoL-project.  

 

In de Adventskerk in Zwolle-Zuid hebben 

we tijdens een diaconale markt onze 3 

projecten gepresenteerd. En in de Matrix te 

Hardenberg, tijdens de doopdienst van 

Maud, dochter van Ilona Blonk, mochten we 

ook iets vertellen over Yoba en SoL.  
 

http://www.helpteamwork.nl/
http://www.twitter.com/helpteamwork
http://www.twitter.com/jeanysdenim
http://www.facebook.com/profile.php?id=100004139251973
http://www.facebook.com/profile.php?id=100004139251973
http://www.helpteamwork.nl/blogs/nieuwsbrieven
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Folders 

AiDA Communicatie heeft eind 2014, begin 2015 3 nieuwe folders voor ons gemaakt. Van het project 

Yoba Gambia is een spiksplinternieuwe folder gemaakt en daarnaast zijn de folders voor Chili en 

Mombasa geactualiseerd. De folders zijn tevens in een nieuw jasje gestoken en ze zijn alle drie weer 

kosteloos gedrukt bij drukkerij Coenradi Zwolle. We hebben de prachtige folders (in tegenstelling tot 

wat in het jaarverslag 2014 staat) begin 2015 in huis gekregen.  

 

NRC Charity Award 

Studio Serpenti uit Kampen heeft ook in 2015 weer voor HTW de advertentie ontwikkeld t.b.v. de NRC 

Charity Award: een landelijke 

campagne om aandacht te 

creëren voor alle goede 

doelen in Nederland.  

 

De advertentie die de meeste 

stemmen zou krijgen, zou 

kosteloos worden geplaatst in 

het NRC. 

 

Helaas is plaatsing niet gelukt, 

maar de campagne heeft HTW 

wel weer publiciteit 

opgeleverd.  
 

 

 

 

 

 

Jeany's, de wereld ligt aan je voeten!  

 

Stichting HelpTeamWork heeft in samenwerking met Reclamebureau 

Sproetjeswerk 'Jeany's' ontwikkeld. Jeany's zijn duurzame denim 

shoecovers, gemaakt van gedragen jeans. Het gaat hierbij om 

recycling, duurzaamheid, 100% voor het goede doel en samenwerking.  

 

Het project 'Jeany's ' is gestart in 2012 en ontwikkelt zich stevig. Onze 

Jeany's worden veel aangeschaft door kinderdagverblijven, maar ook 

hebben we geleverd aan sporthallen, scholen enz. Daarmee komt 

HelpTeamWork bij een breed publiek onder de aandacht.   

http://www.sproetjeswerk.nl/
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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 projectleider Jannie Eisen. 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  

 Ilona Blonk: Penningmeester 

 Nely Visser: Secretaris  

 

De stichting betaalt geen salaris en/of vergoeding 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 2016 

 

 
We kijken met gemengde gevoelens terug op 2015. Er waren verschillende persoonlijke tegenslagen 

binnen het team van HTW en het viel niet mee om het werk dat moest gebeuren toch te verzetten. 

Dankbaar en blij zijn we met de steun en het grote vertrouwen van velen, waardoor het voor onze 

projecten een heel goed jaar is geweest. En dat is natuurlijk helemaal geweldig en waar het om draait!   

 

Focus opnieuw op Gambia 

De focus voor 2016 zal opnieuw op Gambia liggen. Nu er grond is willen we heel graag tweede helft 

2016 starten met de bouw van het nieuwe leer-/werkbedrijf. In april 2017 moet er voor de jongens op 

de nieuwe locatie een goed onderkomen zijn omdat ze dan van hun oude plek weg moeten. Dit 

betekent dat het jaar 2016 (en meteen ook een deel van 2017) voor Gambia in het teken staat van 

fondsenwerving en bouw.  

Voor Kenia is het doel handhaving van de kindsponsoren en uitbreiding daarvan. We willen verder 

nadenken over een exit-strategie. Dit betekent dat we plannen gaan ontwikkelen om ervoor te zorgen 

dat het gezinshuis op de langere termijn financieel gezien onafhankelijk wordt. En uiteraard willen we 

dat het met de kinderen zo goed blijft gaan als in 2015. Sandra en Marion gaan net als in 2015 ook in 

2016 weer een bezoek brengen aan SoL.  

Wat betreft Chili, lijkt het erop dat Alex en Joke misschien zonder de steun van HTW, maar wel met de 

steun van hun eigen achterban die ze altijd al hadden, verder gaan. Er is nl. inmiddels een gebouw 

gerealiseerd en zoals Alex en Joke zelf al tussen neus en lippen aangaven is de focus van HTW op 

het project in Gambia veel meer nodig en dringender. Alex en Joke zouden daar best ruimte voor 

willen maken. We gaan hier verder over nadenken en evt. een beslissing in nemen.   

 

Waardevolle stappen  

We hopen in 2016 ook sámen weer goede en waardevolle stappen te mogen 

zetten. Oktober 2016 is de maand waarin we 5 jaar hopen te bestaan en we 

zouden dit graag samen vieren. Elkaar ontmoeten, saamhorigheid,  

gezelligheid, met als doel: sámen sterk voor de kinderen, jongeren en andere 

kansarmen van onze projecten. Dát is wat we voor 2016 voor ogen hebben. 

Ieder steentje is er één, en dat je dat sámen mag doen zodat anderen écht 

kansen in het leven krijgen, is een prachtig idee en erg inspirerend! 

  

 
 

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! 

 


