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Inleiding
HVO heeft dit redelijk goed gedraaid. De omzet zou voor het goed iets hoger mogen zijn, maar
is nog ruim voldoende om op de huidige voet door te gaan.
Dit jaar moesten we wel afscheid nemen van onze medewerkster Marian. Na een kort ziekbed is
ze overleden. Ze was iemand die van aanpakken wist en voor een goede sfeer binnen de vereniging
zorgde.
Dit jaar ging de discussie over ophangen van kleding, stickers op verkochte spullen en wat
weggegooid moet worden en wat niet. Waarschijnlijk hoort dit bij de HVO.
Namens het HVO-bestuur en de medewerkers wensen wij u veel leesplezier met dit jaarverslag.
Het bestuur.
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Doelstellingen

De in 1978 opgerichte vereniging Hergebruik Voor Ontwikkelingswerk, welke geheel uit
vrijwilligers bestaat, streeft de volgende doelen na:
1.

Te komen tot een verdeling van rijkdom (geld, goed en gedachten) in de gehele wereld,
die een menswaardig en vrij bestaan voor iedereen mogelijk maakt. Dit zowel economisch,
sociaal als cultureel.

2.

Het bevorderen van hergebruik en recycling van goederen om de verspilling in onze
consumptiemaatschappij tegen te gaan en om ons milieu te ontlasten.

Om deze doelen te verwezenlijken, ondernemen de HVO-medewerkers het volgende:
1.

Het verkopen van gratis beschikbaar gestelde goederen tegen prijzen welke in principe
door iedereen op te brengen zijn.

2.

Het financieel en op andere manieren steunen van ontwikkelingsprojecten in
landen waar dan ook ter wereld.

3.

Bewustwordingsactiviteiten: het verzamelen van informatie en het geven van
voorlichting over ontwikkelingsprojecten.

4.

Het leggen van contacten met en het steunen van organisaties die gelijksoortige
doelen nastreven.
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Organisatie & medewerkers

Organisatie
De organisatiestructuur van HVO ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.

Algemene vergadering
Bestuur
Projectgroep
Coördinatoren

1.

De algemene vergadering neemt de belangrijkste plaats in, binnen de organisatiestructuur.
De algemene vergadering neemt alle belangrijke beslissingen en ook vindt er het overleg
plaats.
De medewerkers kunnen op deze vergadering ideeën naar voren brengen en bespreken.
Elke medewerker heeft hierbinnen een gelijke stem. In het algemeen beslist de meerderheid.
De algemene vergadering wordt een keer per zes weken gehouden.

2. Voor spoedeisende zaken of geschillen binnen de HVO-structuur, beslist het bestuur.
3. De binnengekomen projecten bekijkt en bespreekt de projectgroep.
De projectgroep komt elke zes weken bij elkaar om projecten voor te bereiden die geschikt
zijn om in de algemene vergadering naar voren te brengen.
De projectgroep streeft nog steeds naar kleinschalige projecten, omdat daarmee de
contacten over en weer als heel prettig worden ervaren. Bewustwording, kennis,
betrokkenheid en controle zijn nog steeds belangrijke aspecten bij de keuze van projecten.
4. Voor de verkoopzaterdagen is een coördinator benoemd. Deze draagt zorg voor een goed
verloop van de verkoopdag, de verdeling van de werkzaamheden en dringende zaken.
Medewerkers
Bij HVO zijn plusminus twintig vrijwilligers werkzaam. Het zijn allemaal vrijwilligers die zich
inzetten om de HVO goed te laten draaien.
Nieuwe medewerkers:
Na aanmelding van de nieuwe medewerker bij HVO ontvangt de potentiële medewerker enige
informatie over HVO. Kort daarop volgt het intakegesprek waarin de potentiële kracht een en
ander wordt verteld over het reilen en zeilen binnen HVO. Naar aanleiding van dit gesprek wordt
besloten of de potentiële medewerker een aantal keren mee gaat draaien binnen HVO. Na een
periode van drie maanden wordt de potentiële kracht uitgenodigd voor een evaluatiegesprek. Van
beide kanten kunnen er dan op- en/of aanmerkingen gemaakt worden. Aan de hand van die
evaluatie wordt besloten of de potentiële medewerker vaste medewerker wordt.
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De projectvoorwaarden

Het steunen van ontwikkelingsprojecten:
De door HVO te steunen projecten moeten aan een aantal noodzakelijke voorwaarden voldoen.
Deze zijn.
1

De inhoud en de uitvoering van het project moeten door de ontvanger van de
projectgelden zelf worden bepaald.

2

Het project moet de onafhankelijkheid bevorderen en moet dus van structurele aard zijn.
Noodhulp wordt slechts in uitzonderingsgevallen verleend.

3

De ontvanger van de projectgelden moet bezig zijn met het verbeteren van de
levensomstandigheden van alle inwoners of betrokkenen.

4

Het project dient zo milieuvriendelijk mogelijk te worden uitgevoerd.

5

Zowel de bemiddelende als de uitvoerende organisatie moet evalueerbaar zijn.

Streefpunten:
Naast de noodzakelijke projectvoorwaarden onderscheidt HVO ook streefpunten. Het voldoen
aan de streefpunten maakt een project aantrekkelijker, doch is niet bepalend om voor steun in
aanmerking te komen.
1

Het project moet geweldloos zijn. Hierbij wordt niet alleen aan wapengeweld gedacht,
maar ook aan geestelijk geweld.

2

Het project moet de emancipatie van achtergestelde groepen binnen de samenleving
bevorderen.

3

De projectgelden moeten besteed worden in het land of in de regio waar het project
plaatsvindt. Materiaal, benodigd voor de uitvoering van het project, moet dus in principe
uit het land zelf komen.

4.

De inhoud van het project moet gericht zijn op het vervullen van verschillende behoeften
als: voedsel, huisvesting, medische zorg, onderwijs, werk, etc.
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Logboek

Enkel opmerkingen uit het logboek, soms erg cryptisch en voor meerdere uitleg vatbaar.
5 januari
Eerste week nieuwe jaar. Erg rustig.
21 januari
De man van een medewerkster heeft de kast en de laadjes bij de kleding gemaakt.
Klasse!.
9 februari
Aanrijding met auto tegen paaltje en alle briefjes waren weggewaaid. De
ophaaladressen weg, waarop sommige mensen belde waar we bleven.
11 februari
Huis leeggehaald. Er zat € 200,- in een doosje. Geld weer teruggegeven.
16 maart
Klant Daan, heeft op gevulde koeken getrakteerd.
13 april
Heel veel gebracht.
20 april
Rommelige dag. Via marktplaats vier vorken verkocht.
4 mei
Kregen koek en een fles drank. Fles drank is verdwenen. heeft een medewerker
per ongeluk meegenomen. Komt weer terug.
18 mei
Lekker gewerkt.
1 juni
Aanwezig vandaag, geen chauffeur.
15 juni
Weer heel erg stil.
22juni
Weer een rustige dag, ook mooi weer.
29 juni
Heel warm en weer erg rustig.
6 juli
Weer erg stil.
29 juli
Vandaag is onze lieve Marian overleden, we gaan haar erg missen.
10 augustus
Druk geweest, heel rommelig.
14 september Niet lekker gewerkt; voor het eerst en hopelijk voor het laatst.
26 september Hometrainer meegenomen.
2 oktober
Bus gebracht naar Co Borst voor schokbreker.
26 oktober
Druk, heel veel kleding gebracht.
2 november
Manuela heeft spullen via internet verkocht.
16 november Heel druk geweest, maar geen “bal” verkocht.
23 november Weer weinig ballen.
21 december De container van de Turkse moskee stond in de brand.
28 december Laatste dag van 2019 dat de HVO open is, erg rustig.
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2014

2015

Projectenoverzicht 2014 t/m 2018

Soedan
Tanzania
Ethiopië
Nederland
Afrika
Cambodja
Benin
Peru
Gambia
Ghana
Oeganda
India
Ghana
Burundi
Suriname
Sri lanka

Stichting Vrienden van Straatkinderen
Spot Tanzania
Stichting Wollega Ethiopië
Stichting Hensbroek kindervakanties
Stichting Oud in Afrika
Stichting Scholenproject Cambodja
Stichting Swanikrouna
Creating Waterfoundation
Boca Loko Foundation
Vrouwen werkgroep Ghana
Stichting Samaritaan
Stichting Actie Calcutta
Stichting Ghana Haarlem
Stichting De Morgenster
Stichting Nederland Suriname Child Welfare
Stichting Boerderij van Nambikay

€ 1.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 2.500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.212,00

India
Guinee-Bissau
Roemenië
Ghana
Oeganda
Rwanda
Tanzania
Nicaraqua
Kenia
Curaçao
Zuid-Afrika
Haïti
Tanzania
Burkina Faso
Ghana
Mali
Kameroen
Tanzania
Nigeria
Nepal
Guinee
Congo
Indonesië
Mozambique
India

Stichting Hulp aan Nuba
De Gevulde Waterkruik
Stichting Livada
Resource Link Foundation
Home Sweet Home
Stichting Fadhili
Stichting Step One
Stichting El Arbol
Samen voor Kenia
Missw I Q
Stichting Britt helpt
Haïti Contact Foundation
Malaika Kids
Stichting Pequenita
Stichting Woraea Care
Vrienden van de Sahel
Stichting Bifae Farming
SPOT Tanzania
Stichting Rucol Women Foundation
Stichting Nepalese Kinderen in Nood
Stichting Nimba
Stichting HHCCA
Stichting Sumbing Bibir
Stichting Vrienden van de Escola de Rua
Friends Indeed

€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 533,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€1.500,00
€ 500,00
€ 500,00
€1.000,00
€ 500,00
€1.000,00
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2016
Indonesië
Zuid-Afrika
Roemenië
Congo
Nepal
Ethiopië
Indonesië
Nepal
Kenia
India
Soedan
Ghana
Nederland
Nigeria
Mali
Burkina Faso

Stichting Bali Bundar
Stichting Rhiza
Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië
HHCCA
Stichting Nepal
Reach Another Foundation
Sjaki-Tari-0Us
Stichting Nepalese Kinderen In Nood
Stichting Force
Stichting Hulp aan Nubra
Stichting Educaided
Bokemei
Stichting Hensbroek
Stichting Dare2 Care
Stichting Walanta
Stichting Kinderhulp Burkina Faso-Nasigui

€ 500,00
€ 1.250,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.000,00

Oeganda
Centraal-Afrika
Ghana
Sri Lanka
Tanzania
Ghana
Nepal
Afrika
Cambodja
Guinee
Sri Lanka
Wereld
Nepal
Nepal
Ghana
Wereld
Indonesië
Kenia
Kenia
Burundi
Kenia
Senegal
Oeganda
Filipijnen
India
Congo
Rwanda

Stichting Karamoja Arts
HHCCA
Stichting Rhiza
CSNHA
SPOT Tanzania
Resource Link Foundation
Stichting Nepalese kinderen in Nood
Stichting Fadhili
Stichting Kinderhuis Cambodja
Stichting Nimba
Stichting Diya Dhara
Stichting Force
Stichting studenten en Musataproject
Stichting Nepalese kinderen in Nood
Stichting Ghana Haarlem
Stichting Internationale Kinderhulp
Stichting Meraih Bintang
Stichting Siaya
Stichting Muzunga 4Kenia
Claire Foundation
Stichting Pamoja Kenia
Stichting Support Yayeme
Stichting Amuria
Let’s Care
Stop Poverty
Hart en Handen in Actie
Stichting Geloof Hoop en Liefde

€ 500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 800,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 500,00

2017
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2018
Togo
Burundi
Nepal
Burundi
Tanzania
Nederland
Ghana
Burkina Faso
Sri Lanka
Haïti
Mali
Benin
Burkina Faso
Benin
India
Bali
Indonesië
Zuid-Afrika
Burundi
Nicaraqua
Gambia

Stichting Tomoka Support
Stichting Dusabikane
Nepalese Kinderen in nood
Stichting De Morgenster
SPOT Tanzania
Stichting Rolstoelbus Thijs
Stichting Bebo Bakery
Stichting Faso
Stichting Diya Dhara
Stichting Haïti Contact
Stichting Rondom Baba
Stichting Makatoo Espoir
Stichting Pequenita
Stichting GA in Nederland
Stichting hulp aan Nubra
Stichting Creatief Hart
Stichting Ibota
Stichting Eye for Others
Stichting Dusabikane
Stichting El Arbol
Waterproject Gambia

€ 1.000,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 700,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 2.350,00
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Tanzania
Kenia
Burundi
Ghana
Sri Lanka
Afrika
Ghana
Indonesië
Guinee
Senegal
India
Gambia
Nepal
Indonesië
Ghana
Kenia
Indonesië
Congo
Senegal
Afrika
Burundi

Overzicht gesteunde projecten 2019
Spot Tanzania
€ 500,00
Stichting Siaya
€ 500,00
Stichting Pygmee naar school
€ 500,00
Resource Link Foundation
€ 500,00
Stichting Diya Dhara
€ 1.000,00
Stichting Internationale Orde van Hospitaalbroeders€ 500,00
Stichting Worae Care
€ 1.000,00
Stichting Sumbing Bibir
€ 500,00
Stichting Nimba
€ 1.000,00
Stichting ONG Education
€ 500,00
BMG Social Service Centre Trust India
€ 600,00
Waterproject Gambia
€ 500,00
Ibota Cleanwater
€ 500,00
Stichting Help Flores
€ 500,00
Stichting Sint Elizabeth Hospital Ghana
€ 500,00
Stichting Be-Come
€ 500,00
Stichting Creatief Hart
€ 500,00
Stichting Hart en Handen in Actie
€ 500,00
Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal
€ 500,00
Stichting Vrienden Holten Bedanda
€ 500,00
Stichting Dusabikane
€ 500,00
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Korte toelichting gesteunde projecten 2019

Spot Tanzania
SPOT Tanzania en Chamavita werken nu al ruim 30 jaar aan de ontwikkeling van nieuwe
waterprojecten. Hiermee hebben wij meer dan 80.000 Tanzanianen aangesloten op schoon
drinkwater, en ieder jaar worden dit er meer.
Bijna al deze projecten liggen in de Usamabara Mountains, in het noordoosten van Tanzania
(kaartje). Door het bergachtige karakter van dit gebied, kunnen wij werken met
zogenoemde gravitatie-systemen. Boven in de bergen, in het oorspronkelijk bos wordt een bron
gezocht die voldoende water heeft voor het aantal inwoners van het betreffende
projectgebied. Vaak is het nodig om bronnen eerst uit te diepen of verschillende kleine
stroompjes aan elkaar te koppelen. De totale hoeveelheid beschikbaar water wordt opgevangen in
een reservoir achter een dam die gemetseld wordt met bakstenen en cement. Met buizen en
indien nodig met zogenoemde ‘break pressure-tanks‘ wordt het schone water naar beneden geleid
tot in grote opslagtanks in de dorpen. Vanuit deze tanks wordt het water met een buizenstelstel
verspreid naar tientallen dorpskranen in de dorpen. Bij de dorpskranen bouwen we ook wastafels,
zodat hier ook kleren gewassen kunnen worden.
Zodra een project is opgeleverd, ondersteunen wij de inwoners om ook te gaan betalen voor dit
schone drinkwater. De site is www.spottanzania.nl
Stichting Siaya
De werklocatie van de stichting is Ugunja in Kenia. Ze werken volgens een model. Hierbij spelen
de volgende zaken een rol. Zekerheid, leerlingen krijgen les met of zonder schoolgeld, leerlingen
eigen schoolgeld laten verdienen en inkomsten genereren uit moderne landbouw en veeteelt. De
donatie is voor een irrigatiesysteem.
Stichting Pygmee naar school
De stichting stelt zich primair ten doel scholen op te richten zodat de pygmee-kinderen
basisonderwijs kunnen volgen. Het pygmee-volk wordt gediscrimineerd op sociaal, economisch en
cultureel gebied, veroorzaakt door uiterlijke kenmerken en culturele afstand. Ze zijn
bijvoorbeeld duidelijk kleiner dan de gemiddelde bevolking van Burundi. Om de samenleving op
termijn beter met elkaar geïntegreerd te krijgen is goed onderwijs heel belangrijk. De pygmeeën
wonen als gevolg van discriminatie veelal in de bossen of bergen buiten de stad en hebben vaak
generaties lang geen onderwijs genoten, waardoor ze analfabeet zijn gebleven. Ze leven van de
landbouw en zijn dikwijls op de vlucht. De oogst mislukt regelmatig als gevolg van hevige regenval.
Hierdoor leven ze in grote armoede. De donatie is voor onderwijs spullen en een goed
toiletgebouw. www.pygmeenaarschool.nl
Resource Link Foundation
Resource Link Foundation Netherlands zet zich in voor een beter ontwikkeld Ghana. Dit doen wij
door middel van de ondersteuning van educatie, het creëren van sanitaire voorzieningen en het
bouwen van waterbronnen. Dit gebeurt allemaal lokaal, want we doen het samen. De donatie is
voor een waterinstallatie en een toiletgebouw. Zie www.rlfn.nl
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Stichting Diya Dhara
De hulpverlening is gericht op projecten in Sri Lanka met een grote diversiteit. Kern daarbij is
dat de hulp basaal is (bijvoorbeeld gericht op scholing of verkrijgen van inkomen) en dat het de
zelfredzaamheid van de mensen vergroot, zodat de hulp ook afgebouwd kan worden. Ook
proberen we de woonomstandigheden van de mensen te verbeteren. De dagelijkse controle op de
projecten vindt plaats door lokale contactpersonen. Vertegenwoordigers van de Stichting gaan
minimaal eenmaal per jaar voor een langere periode naar Sri Lanka om ook zelf de voortgang te
bewaken. De contactpersonen vertellen ons dat dit heel belangrijk is, zo voelen de mensen zich
heel verantwoordelijk voor de hulp die ze krijgen. Zowel reis- als verblijfskosten zijn daarbij
voor eigen rekening van de vertegenwoordiger. Zie www.diyadhara.nl
Stichting Internationale Orde van Hospitaalbroeders
HospitaalBroeders Nederland richt zich alleen op de 19 Afrikaanse ziekenhuizen die door
Afrikaanse broeders worden geleid. Onder het motto ‘Klein in Nederland, groots in Afrika’ voert
HospitaalBroeders kleinschalige succesvolle projecten uit in deze ziekenhuizen. Zorg is de core
business. Maar goede zorg kan alleen plaatsvinden binnen stevige gemeenschappen. Daarom
investeert Hospitaalbroeders ook in onderwijs, schoon water en voedselzekerheid. We hebben
een ANBI-beschikking. De site is: www.hospitaalbroeders.nl
Stichting Worae Care
De stichting geeft voorlichting in Ghana en in Nederland. De situatie in Ghana wat betreft de
ziekenhuizen ligt ver beneden niveau. 1 thermometer op 500 mensen, bijna geen verbandspullen
of apparatuur, geen koelkast en toch ruim 2000 patiënten per maand. Dat is dringend toe aan
verbetering, dit maatschappelijke project zorgt voor deze verbetering. Hier zetten alle
betrokkenen zich voor de volle 100% voor in en werken met elkaars steun aan de ontwikkeling van
de verbetering van de zorg in Ghana. Zie www.woraecare.nl
Stichting Sumbing Bibir
De Stichting Sumbing Bibir heeft als doel chirurgische behandeling mogelijk te maken van
kinderen die met een lipspleet en/of open gehemelte geboren worden op de Indonesische
eilanden. Bovendien streeft zij er naar kennis over te dragen aan Indonesische collega’s en
wetenschappelijk materiaal te verzamelen voor preventie en verbetering van behandelmethoden.
www.sumbingbibir.nl
Stichting Nimba
Stichting Nimba werd in 1994 opgericht om goede kleinschalige, directe hulp te verlenen aan
gehandicapten en de allerarmsten in de West-Afrikaanse republiek Guinee. We willen hen zo in
staat te stellen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Zie www.nimba.nl
Stichting ONG Education
Stichting Ong Education werkt op basis van nauwkeurig omschreven, door de Senegalezen
gekozen, projecten. Per project wordt de opdracht aan lokale aannemers gegund op basis van
gedetailleerde offertes. Zie www.ong-education.org
BGM Social; Service Centre Trust India
BGM is een charitatieve instelling in India. Ze probeert de zwakkeren in de samenleving, met
name vrouwen en kinderen te ondersteunen. BGM concentreert zich op de opleidingen voor
kinderen.
De site is www.bgmcharity.org
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Waterproject Gambia
In verband met ons veertig jarig bestaan hebben we dit project gesteund. De bevolking van
Gambia gaat met materialen uit de buurt een put aanleggen. Om het project goed af te ronden is
er nog € 500,- nodig. De HVO heeft dat bedrag gedoneerd
Stichting Ibota Cleanwater
De visie van de Stichting IBOTA (International Bridge Of Technical Assistance) is dat kansarme
mensen in ontwikkelingslanden de mogelijkheid te bieden om een technisch vak te leren en ze dit
te laten uitoefenen, om op deze wijze te kunnen voorzien in eigen middelen van bestaan. Het
verrichten van wat daarmee verband houdt of dat kan bevorderen in de meest uitgebreide zin.
HVO geeft € 500,- aan de stichting. Voor meer info zie www.ibota.org.
Stichting Help Flores
Stichting Help Flores helpt de arme mensen in de regio Sikka, op het eiland Flores in Indonesië.
Wij helpen met gezondheidszorg, sanitair, drinkwater, scholing, opvang e.d. Allemaal
projecten waarvan de prioriteit is vastgesteld door de bevolking zelf! Niet door ons als westerse
stichting. Ze doen dit op vrijwillige basis. HVO doneert € 500,- voor het opzetten van toiletten
en een wasunit. Zie www.helpflores.info.
Stichting Elizabeth Hospital Ghana
De stichting bouwt een Intensiv care centrum voor pasgeboren kinderen in Ghana. De HVO
doneert € 500,-.
Stichting Be-come
BE-COME is een stichting die zich richt op het zelfredzaam maken van mensen en hun
initiatieven in ontwikkelingslanden. Dit doen we door ze financieel te ondersteunen en ze te
adviseren bij de initiatieven en projecten die ze doen. Uiteindelijk willen we samen met hen
ervoor zorgen dat ze op eigen benen kunnen staan. Donatie van € 500,- is voor de installatie van
een waterpomp en irrigatiesysteem. Zie www.be-come.nl
Stichting Creatief Hart
De Stichting zet zich in voor kansarme kinderen in Indonesië die niet of moeilijk toegang hebben
tot het reguliere onderwijs vanwege hun fysieke, verstandelijke of geestelijke beperkingen. De
gift van € 500,- is bestemd voor het onderwijs aan deze kinderen. Zie
www.stichtingcreatiefhart.nl
Stichting Hart en Handen in Actie
Onze vereniging HHCCA verzamelen donaties van mensen van goede wil en van Nederlandse
filantropische organisaties om de armste gezinnen, en vooral de kinderen van onze weeshuizen ,in
Congo te helpen. Wanneer de kinderen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, bieden we
financiële steun om een klein bedrijfje (bijvoorbeeld een timmermanswerkplaats of naaiatelier)
op te zetten waarmee men zelf financiële middelen kan genereren voor het dagelijkse
levensonderhoud. De donatie van € 500,- is bestemd voor een schoon drinkwatersysteem. Zie
www.HHCCA.nl
Stichting Plattelandsontwikkeling Senegal
Het voornaamste doel van de stichting Plattelandsontwikkeling in Senegal is de verbetering van
de levensomstandigheden van de bevolking op het platteland. We richten ons vooral op vrouwen
en kinderen. Elk jaar ondersteunen wij er een aantal structurele projecten, die jaarlijks
terugkeren en een aantal kortlopende projecten die in een jaar worden afgerond. HVO geeft €
500,- voor de bouw van een watertoren. Zie www.spsenegal.nl
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Stichting Vrienden Holten Bedanda
De internationale verspreiding van de Calabash Cisterne zet door. Een Calabash Cisterne is een
zelfgemaakte watertank. In 10 Afrikaanse landen wordt onze Cisterne gebouwd.. Een nieuw
verschijnsel is dat Afrikaanse trainers door Afrika reizen om collega’s te trainen: trainers van
Guinea-Bissau, Congo en Kenya reizen naar Guinee-Conakry, Senegal, Tanzania en Malawi.
Onderlinge ontwikkeling! De Calabash Cisterne verkoopt zichzelf. HVO doneert € 500,- voor de
Calabash Cisterne. Zie www.degevuldewaterkuik.nl
Stichting Dusabikane
Voor kinderen uit kwetsbare gezinnen in Burundi is voortgezet onderwijs onbetaalbaar.
Wat moet er terechtkomen van deze generatie zonder hoop, zonder toekomstperspectief?
De stichting Dusabikane reikt hun de helpende hand met een eenvoudige vakopleiding. Een gift
van € 500,- voor herstel van de waterleidingen. Voor meer info zie www.dusabikane.org
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Hoofdstuk 8

Financieel

Hoofdstuk 9

Contactadressen en openingstijden

De omzet was iets lager dan vorig jaar. Vennootschapsbelasting behoeven we dit jaar hierdoor
niet te betalen.
Dit jaar is er voor € 12.300,- naar goede doelen gegaan. Ondanks alles staat HVO er financieel
goed voor.



Adresgegevens vereniging Hergebruik Voor Ontwikkelingswerk:
Van Teylingenlaan 3
1701 AA Heerhugowaard
Telefoon: 072-5714495



Openingstijden vereniging HVO:
Elke zaterdag open voor verkoop van 12.00 uur tot 15.00 uur
Inbreng goederen zaterdag van 9.30 tot 15.00 uur, maandag 10.00 tot 12.00 uur en
woensdag 9.00 tot 10.00 uur.



Aanmelden van goederen:
Per telefoon 072-5714495
De aangemelde goederen worden in principe de eerstvolgende zaterdag opgehaald.



Contactadres algemeen & projecten:
Bestuur H.V.O.
Van Teylingenlaan 3
1701 AA Heerhugowaard
J. Bakker Tel: 0226-411311
Voorzitter H.V.O.
Mevr. M. Mol 072-5714495
Secretaris HVO
J. Bakker Tel: 0226-411311
Penningmeester HVO
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