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Doelstelling
van de Haëlla Stichting
Het steunen van kleinschalige initiatieven op het ge-
bied van Geloof en Samenleving, Vrede en Mensen-
rechten, Milieu en Achterstand in Nederland. Wij
hebben het aandachtsgebied Ontwikkelingssamen-
werking ondergebracht in de thema’s Geloof en
Samenleving, Vrede en Mensenrechten en Milieu. Dit
om voor de aanvragers duidelijk aan te geven naar
welke projecten ons hart uit gaat.

Kleine projecten
gericht op de ondersteuning
van de rechten van de mens
In Nederland onderschrijven wij de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals vastge-
steld door de Verenigde Naties. Maar betekent dit dat
in ons land die rechten altijd worden gerespecteerd?

Eleanor Roosevelt, een van de grondleggers
van de verklaring, zei in 1958: “De rechten
van de mens beginnen op kleine plaatsen,
dicht bij huis - zo dichtbij en zo klein dat ze
op geen enkele kaart van de wereld gezien
kunnen worden.”

De Haëlla Stichting ondersteunt met name de kleine
initiatieven die betrekking hebben op het respecteren
van de rechten van de mens. Niet alleen in het bui-
tenland, maar zeker ook in ons eigen land. Die rech-
ten zijn lang niet altijd voor iedereen duidelijk. Niet
alles speelt zich immers binnen ons gezichtsveld af.
Vele vrijwilligers zetten zich in om misstanden onder
de aandacht te brengen en mensen op te vangen en
te steunen die aan de rand van de samenleving ba-
lanceren. De Haëlla Stichting gaat er vanuit dat elk
mens een menswaardig bestaan zou moeten hebben
en vanuit die optiek bekijken wij onze projectaanvra-
gen. De projecten spelen zich op verschillende ni-
veaus af, van het bieden van praktische hulp tot de
lobby die een verandering teweeg wil brengen. Wij
willen een aantal van deze waardevolle projecten aan
u voorstellen.

Voorwoord
Het jaar 2008 begon met de viering van het 40 jarig
jubileum van de Haëlla Stichting op 25 april in
Utrecht. Deze viering stond in het teken van vrede en
mensenrechten en heeft plaats gevonden bij
Stichting Vredeseducatie in Fort De Bilt.

In dit jaarverslag 2008-2010 gaan we graag nader in
op mensenrechten in Nederland, als vervolg op het
jaarverslag 2005-2007, waarin wij aandacht hebben
besteed aan het thema Vrede en Mensenrechten.
Zo zijn er begin 2011 in Den Haag ruim 20.000 onge-
documenteerden, mensen zonder papieren, die vaak
hun rechten niet kennen en/of niet krijgen. Dit geeft
voor ons aan dat mensenrechten in Nederland helaas
nog niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend zijn.

Afscheid
In 2008 hebben de bestuursleden Ursula van Hecke-
de Boode en Irene Dankelman afscheid genomen van
het bestuur. Daarnaast hebben we in februari 2009
afscheid genomen van onze directeur Marian van den
Steenhoven-Key, die met man en macht de Haëlla
Stichting op de kaart heeft weten te zetten. Wij zijn
haar daar erg dankbaar voor en hebben dit tijdens
haar afscheid op een kleurrijke manier laten blijken.
In de zomer van 2010 hebben we ook afscheid geno-
men van onze bureaumedewerker Hermance Collot
d’Escury en onze penningmeester Huub Lems.
Een ieder zijn we bijzonder dankbaar voor de inzet
voor de Haëlla Stichting!

In 2010 overleed ons oud-bestuurslid Sophie
Noordzij-Sassen. Zij heeft zich vele jaren voor de
Haëlla Stichting ingezet en bleef ook na bestuurspe-
riode zeer betrokken. Wij denken met grote dank-
baarheid aan haar terug.



Praktische hulp
Mensen in Nederland die aan de rand van de
samenleving balanceren hebben soms direc-
te en heel praktische hulp nodig. Het zijn
groepen mensen die door de overheid niet, of
onvoldoende gesteund worden. Wat gebeurt
er met mensen die op straat rondzwerven en
hulp behoeven? Soms zijn zij afgeschreven
of bestaan ze niet op papier. Gelukkig zijn er
(vrijwilligers)organisaties die zich met hart
en ziel voor deze onzichtbaren inzetten, om-
dat zij leven in de overtuiging dat ieder mens
een waardig bestaan verdient. Zij bieden de
praktische steun die nodig is om te overleven.

Stichting B3 Positive
Een voorbeeld van zo’n hulporganisatie is Stichting
B3 Positive, die tijdelijke ondersteuning biedt aan
mensen met een illegale status en vluchtelingen die
in Nederland wonen of verblijven en leven met
HIV/AIDS (geïnfecteerd of betrokken).
De ondersteuning wordt geboden in situaties waarin
geen beroep kan worden gedaan op andere hulpfond-
sen, dan wel in situaties waarin de door derden gebo-
den hulp onvoldoende blijkt te zijn.
Door de koppelingswet kunnen deze vluchtelingen
voor medische hulp in levensbedreigende situaties
wel terecht bij ziekenhuizen, maar er bestaat geen
reguliere instantie die hen hulp biedt om verder te
overleven. B3Positive werd opgericht door een groep
mensen die zich professioneel met Aids bezighoudt
en zich het lot van deze vluchtelingen aantrekt. De
stichting probeert met laagdrempelige hulp een
vangnet te vormen en werkt met contactpersonen als
maatschappelijk werkers, HIV consulenten in zieken-
huizen en pastores, die hen op het spoor van hulp-
zoekenden kunnen brengen.
De hulp betreft de allereerste levensbehoeften voor
mensen die nergens meer terecht kunnen, maar ook
steunt men patiënten die zich niet adequaat hebben
kunnen verzekeren of een bijdrage nodig hebben in
de legeskosten voor legalisering.

Een voorbeeld: in 2007 werd, in overleg met maat-
schappelijk werkers en HIV-consulenten, besloten de
‘Babydoos’ in het leven te roepen om kinderen van
HIV-positieve moeders zonder geldige verblijfsver-
gunning een iets betere start in het leven te geven.
Het is een uitgebreid kraampakket, samengesteld
door verpleegkundigen.
2009: € 5.000,-

Stichting Leergeld Rotterdam
Schoolgaande kinderen uit minima-gezinnen kunnen
niet altijd deelnemen aan het sociaal-maatschappe-
lijk leven op- en rond de school. Door middel van het
project ‘Alle kinderen mogen meedoen’ wordt uitslui-
ting voorkomen. De aanvragen zijn gevarieerd. Van
deelname aan een club of vereniging tot aansluiting
bij een huiswerkcursus, aanschaf van een fiets, een
computer of sportbenodigdheden. Naast het feit dat
het kind geholpen wordt is er ook een positief effect
op het hele gezin, omdat daar het gevoel wordt weg-
genomen dat men tekort schiet. Stichting Leergeld
wil naast die praktische hulp ook een signaalfunctie
vervullen, door de overheid te wijzen op de problema-
tiek die leeft op bovengenoemd gebied.

In 2009 ondersteunden wij het ‘Fietsplan’. Fietsen is
gezond, het maakt kinderen zelfstandiger en mobie-
ler en het drukt de kosten van openbaar vervoer. Het
project is erop gericht gelden in te zamelen om kin-
deren een bruikbare tweedehands fiets met een goed
slot te bezorgen.
2008: € 4.000,-; 2009: € 1.700,-.



Stichting
de Burcht-Armenzorg
Deze Utrechtse organisatie biedt met haar project
‘een stap verder’ praktische steun aan mensen die,
om uiteenlopende redenen, weinig of geen inkomen
hebben. Er wordt gezorgd voor gratis gezonde maal-
tijden, maar ook bieden de medewerkers hulp bij het
oplossen van problemen rond financiën, praktische
zaken en/of sociale problemen. Dit alles in een po-
ging om de vicieuze cirkel te doorbreken.
De stichting organiseert straatwerk, gevangenisbe-
zoeken, ambulante hulp, maaltijdverstrekking en
houdt een rehabilitatiecentrum en een kringloopwin-
kel in stand in het hart van de stad. Bij dit alles
draait het om de individuele mens en zijn persoonlij-
ke groei.
In 2007 startte de stichting het project Joy4you, een
restaurant waar mensen met weinig inkomen, eenza-
men, dak- en thuislozen een aantal avonden per
week gratis een gezonde maaltijd kunnen krijgen.
Indien de bezoekers dit wensen worden zij geholpen
worden bij het oplossen van praktische en sociale
problemen. Voor de een zal dit een taalcursus zijn,
hulp bij het zoeken naar werk of het op orde brengen
van zijn of haar financiën. Voor de ander kan dit bij-
voorbeeld een gezinscoach zijn. Voorop staat dat de
mensen leren om op eigen benen te staan.
2008: € 3.500,-

OuderAlleen
Dit forum biedt alleenstaande ouders de mogelijkheid
contact te krijgen met lotgenoten. Via de website
www.ouderalleen.nl kunnen de leden relevante infor-
matie krijgen over vele aspecten van ouderschap, op-
voeding en wet- en regelgeving.
In 2010 steunden wij de Sinterklaasactie die door
vrijwilligers van de organisatie werd opgezet om zo-
veel mogelijk kinderen waarvan de ouders op bij-
standsniveau leven een gezellige Sint Nicolaas te be-
zorgen. Ouders konden tot 5 november hun kinderen
aanmelden. Voor de kleintjes tot 8 jaar werd een ca-
deautje verzorgd, kinderen in de leeftijd van 9 tot 12
jaar kregen een cadeaubon waarmee zij zelf iets uit
konden zoeken en ook voor oudere kinderen werd een
verrassing georganiseerd.
2010: € 250,-.

In dit verslag treft u
een beperkte selectie
van foto’s aan, dit om
de privacy van de doel-
groep te respecteren.



Bewustwording en
verandering
Naast praktische steun zijn er ook organisa-
ties die willen laten zien dat iedereen een
bijdrage kan leveren aan maatschappelijke
verandering, zolang men zich van de nood-
zaak bewust is. Uitsluiting komt meer voor
dan we vermoeden en het is belangrijk de
aandacht hierop te vestigen om ook klein ver-
driet te voorkomen. Door bewustwording en
stapjes in gedragsverandering werken zij zo
aan een positieve impuls in de maatschappij.

Stichting SamenVooruit (SaVo)
In Amsterdam Zuidoost hebben een aantal Hindoe-
staanse vrouwen die zelf uit de spiraal van huiselijk
geweld zijn gekomen een stichting opgericht om dit
onderwerp bespreekbaar te maken en handvaten te
bieden aan andere vrouwen om hiermee om te gaan.
De samenleving ontwikkelt zich steeds sneller en dit
heeft consequenties die niet altijd positief zijn.
Veranderende normen en waarden veroorzaken span-
ning tussen jongeren en ouderen en ook het leven in
twee culturen zorgt vaak voor problemen. In de
Hindoestaanse cultuur is het niet gebruikelijk te pra-
ten over gevoelens en op huiselijk geweld rust een
zwaar taboe. Status en familie eer zijn belangrijk.
Stichting SaVo wil mensen helpen bij het bespreekbaar
maken van hun problemen en het oplossen daarvan.
Hiertoe zijn een aantal trajecten ontwikkeld, zowel voor
vrouwen als voor mannen, met medewerking van des-
kundigen op het gebied van huiselijk geweld. Zo zijn er
dialoog- en spiegelbijeenkomsten waarin tevens ge-
sprekken gevoerd worden met gasten die een religieuze
of spirituele achtergrond hebben. Door middel van ca-
sussen geeft men inzicht in de gevolgen van geweld en
hoe de negatieve spiraal doorbroken kan worden.
Voor mannen en vrouwen zijn er praatgroepen om te
leren, ervaring te delen en angst te overwinnen. Ook
organiseer SaVo trainingen om vaders en moeders be-
wust te maken van hun positie in het gezin en via een
radioprogramma kunnen moeilijke thema’s op een
laagdrempelige manier besproken worden.
2010: € 6.000,-.

Stichting Ya Ya Dande
Ouderen worden meer en meer in een negatief dag-
licht gesteld. Politici en de media kunnen niet genoeg
benadrukken wat de kosten zijn die de ‘vergrijzing’
met zich meebrengt. Gelukkig zijn er ook organisaties
die zich het lot van senioren aantrekken en inzien dat
de ouder wordende mens aandacht en zorg nodig
heeft. Dat ouderen een positieve rol kunnen spelen in
de samenleving, maar dat het gevaar bestaat dat ou-
deren vereenzamen in een maatschappij die zich zo
hard, negatief en individualistisch opstelt.
Stichting Ya Ya Dande wil ouderen steunen bij het
doorbreken van hun isolement en hen adequate voor-
lichting geven over bestaande voorzieningen, zodat
daar optimaal gebruik van wordt gemaakt. De stich-
ting organiseert ook activiteiten zodat senioren uit
verschillende culturen elkaar kunnen ontmoeten, zo-
als de Bigi Sma Dey die wij in 2008 en 2009 onder-
steunden.
Deze feestelijk voorlichtingsdag werd voor het eerst in
1995 georganiseerd voor ouderen van Afro-Suri-
naamse afkomst, maar wordt inmiddels ook bezocht
door senioren met een Marokkaanse, Hindoestaanse,
Chinese, Javaans, Turkse en Nederlandse achtergrond.
De bezoekers kunnen in een informele sfeer kennis
maken met elkaar en met andere culturen. Vrijwilligers
zorgen voor eetkraampjes en voor culturele activitei-
ten, maar het belangrijkste is dat relevante informatie
wordt verschaft. In 2009 was het hoofdthema bijvoor-
beeld de ‘Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en
Gehandicapten, een onderdeel van de WMO wet. De
Bigi Sma Dey is inmiddels een begrip in Den Haag;
een dag waarop de ouderdom gevierd wordt.
2008: € 1.000,-; 2009: € 1.500,-.

Stichting Ya Ya Dande



"When the Eagle
Learns to Fly"
Zet zich in voor ex-gedetineerden, ex-verslaafden.
Het gaat erom kwetsbare mensen te stimuleren om
een verandering aan te brengen in hun eigen leven.
When the Eagle Learns to Fly helpt door middel van
persoonlijke gesprekken een zichtbare verbetering te
realiseren in het functioneren van de doelgroep. De
interventie richt zich op wonen, werken, inkomen, in-
dividuele begeleiding en schuldhulpverlening, alles
met het doel recidive te voorkomen. Vervolgens wordt
met de mensen die zich tot de organisatie wenden
gekeken hoe het individuele niveau overstegen kan
worden; hoe de betrokkenheid naar de omgeving en
de samenleving gestimuleerd kan worden en hoe vol-
waardig kan worden deelgenomen aan de maatschap-
pij.
De organisatie heeft heel bewust gekozen voor klein-
schaligheid. Er zijn 7 vrijwillige medewerkers, allen
ervaringsdeskundig, en op jaarbasis helpt men tus-
sen de 15 en 20 personen.
2010: € 2.000,-

Stichting Lancelot
Stichting Lancelot stelt zich ten doel uitdrukking te
geven aan mensenrechten door middel van kunst en
cultuur en al datgene dat hiermee verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn. In samenwerking met
Centrum 16.22 organiseerde de stichting het project
‘Jongerenrechten=Mensenrechten’, in het kader van
de Internationale Dag van de Kinderrechten in novem-
ber 2008. Op een interactieve manier konden kinde-
ren in Den Haag kennis maken met jongerenrechten in
Nederland en in ontwikkelingslanden, in de hoop ze
aan te sporen om in actie te komen om het geweld te-
gen jongeren wereldwijd tegen te gaan. Het project
betrof onder andere een scholenprogramma en een
wijkprogramma.
2008: € 1.000,-.

Stichting Lancelot



Lobby
Een flink aantal organisaties zet zich in om
aspecten van mensenrechten blijvend onder
de aandacht te brengen. Dit kan op kleine
schaal zijn, maar ook komt het voor dat kleine
organisaties de krachten bundelen en lande-
lijk of internationaal te werk gaan. Deze lobby
is belangrijk aangezien men samen sterker
staat en niet steeds het wiel opnieuw uit
hoeft te vinden. Samen kan men een krachti-
ger stem hebben en signalen af geven naar de
overheid.

Stichting Landelijk
Ongedocumenteerden
Steunpunt (LOS)
Medewerkers van organisaties die humanitaire hulp
bieden aan ongedocumenteerden zijn niet altijd goed
op de hoogte van de bestaande juridische mogelijk-
heden en oplossingen. Ook zouden veel Nederlandse
hulporganisaties baat hebben bij het samenwerken
met in Nederland gevestigde migranten die hun ge-
strande landgenoten opvangen en over relevante ken-
nis beschikken.
In 2003 werd daarom Stichting LOS in het leven ge-
roepen. LOS verzamelt informatie en maakt deze toe-
gankelijk; stimuleert stedelijk en regionaal overleg en
zet de lobby naar de overheid op poten. Steun aan
ongedocumenteerden is in ons land geen populair
onderwerp en het bleek dan ook moeilijk de finan-
ciën voor het steunpunt rond te krijgen De Haëlla
Stichting besloot, bij wijze van uitzondering, LOS

voor een periode van drie jaar te helpen met €
10.000,- per jaar. De bijdrage was met name be-
stemd voor twee onderzoeksprojecten om het lobby-
werk te ondersteunen.

Het ‘Onderzoek pardonregeling in Utrecht’ betrof de
leefsituatie van uitgeprocedeerde asielzoekers die op
grond van de pardonregeling een verblijfsvergunning
hadden aangevraagd, maar die hiervoor in de illegali-
teit in Utrecht overleefden. Doel van het onderzoek
was om de leefsituatie van deze groep in kaart te
brengen en de problemen en ongewenste situaties
voor zowel de asielzoekers als de Gemeente Utrecht
te signaleren, om hier vervolgens een oplossing voor
aan te dragen.
Het tweede onderzoek betrof ‘Landgenoten van men-
sen zonder verblijfsvergunning’. Ongedocumenteerden
zijn zeer afhankelijk van vrienden en landgenoten.
Enerzijds voor liefdadigheid in de vorm van direct
hulp, een gratis logeeradres, voedsel en zakgeld, an-
derzijds zijn vrienden en landgenoten ook cruciaal bij
het vinden van woonruimte en werk in het grijze cir-
cuit. Deze landgenotenhulp speelt zich voor een groot
gedeelte af in het verborgene. De problemen die de
hulp voor de verleners en voor hun naasten oplevert
dragen zij met zich mee, zonder hiervoor een oplos-
sing te hebben. Men weet vaak niet welke mogelijkhe-
den de Nederlandse wet biedt en is bang om te praten
uit angst om verraden te worden. Deze angst is niet
ongegrond. Humanitaire hulp wordt in sommige ge-
vallen gezien als crimineel. LOS wil zich met dit on-
derzoek richten op de ondersteuning van de landgeno-
ten op verschillende niveaus.
2008: €10.000,-; 2009; €10.000,-



Stichting Migrante Europe
In ons land nemen vele migrantenarbeiders voor kor-
te of langere tijd deel aan het arbeidsproces. Hun
rechten zijn niet altijd voldoende gedefinieerd, maar
ook komt het voor dat de werkgevers creatief met
de(mensen)rechten van hun personeel omgaan.
Stichting Migrante Europe is een kleine zelforganisa-
tie die zich inzet om de rechten en het welzijn van
arbeiders, voornamelijk au pairs, uit de Filippijnen in
de Nederlandse samenleving te bevorderen. Wij
steunden in 2008 het project ‘Advocacy and Lobby
on Filippina Au Pair Rights and Welfare’. Niet ieder-
een die een au pair in huis neemt respecteert het feit
dat ook zij rechten hebben. In de praktijk blijkt nogal
eens dat de meisjes, aangenomen om voor de kinde-
ren te zorgen, ook zwaar huishoudelijk werk moeten
verrichten en veel te lange uren maken zonder hier
enige compensatie voor te krijgen. Helaas komt het
ook voor dat de au pairs fysiek mishandeld en mis-
bruikt worden. Ook moeten zij maandelijks een flinke
som geld afdragen aan hun Filippijnse uitzendbureau
en aan verschillende Filippijnse overheidsorganisaties
die hen van geldige documenten moeten voorzien.
Om op Europees niveau de rechten van Filippijnse au
pairs onder de aandacht te brengen en te zorgen dat
zij ook zelf op de hoogte zijn van de wettelijke ver-
plichtingen van hun werkgevers en de organisaties in
hun thuisland, werd door Migrante Europe de boven-
genoemde lobby opgezet.
In 2009 ondersteunden wij het bezoek van een dele-
gatie Filippijnse migrantenarbeiders aan de 4e ECO-
FIL conferentie voor 'Filippino migrant workers' in
Athene en in 2010 de deelname aan de ‘Internatio-
nal Assembly of Migrants and Refugees’ in Mexico.
Dit in de overtuiging dat de ruim veertigjarige erva-
ring van de medewerkers van Migrante Europe uit
Amsterdam ook op deze wereldwijde conferenties
een zinvolle bijdrage zou kunnen betekenen.
2008: €500,-; 2009: €1.000,-; 2010: €1.000,-.

Minderheden
Het komt niet zelden voor dat minderheden
in onze samenleving zelf initiatief nemen
om zich te profileren. Zij willen laten zien
dat zij bestaansrecht hebben, hun proble-
men onder de aandacht brengen en hun po-
sitieve inbreng aantonen. Deze initiatieven
worden graag door ons gesteund.

Landelijke Roma Stichting
"Roma Emancipatie"
In 2009 steunden wij een aanvraag van de Landelijk
ROMA Stichting, die haar 10-jarig bestaan wilde vie-
ren met een tweedaags symposium om de participa-
tie van de Roma in de Nederlandse samenleving te
bespreken en zichtbaar te maken. Uit het projectver-
slag blijkt dat veel Roma (en Sinti) vinden dat er
meer activiteit uit de eigen gelederen moet komen.
Meer inzet dwingt ook meer respect af en men moet
onderlinge verschillen als land van herkomst, stam
en/of religie trachten te overbruggen om een eenheid
te kunnen vormen. De deelnemers aan de discussie
waren het eens over het feit dat Roma en Sinti ook in
Nederland gediscrimineerd worden, maar ook daar
werd de hand in eigen boezem gestoken. Als Roma
en Sinti niet deelnemen aan de (lokale) politiek dan
is het geen wonder dat men daar niet voldoende op
de hoogte is van de problemen die men als minder-
heid ondervindt. Bovendien concludeerde men dat
Roma onderling ook niet vreemd zijn van discrimina-
tie. Men ziet de media als een probleem. Negatieve
gebeurtenissen worden aan de orde gesteld, maar
een positief geluid is niet te horen. Daar valt nog veel
werk te verrichten, zowel voor de Roma zelf om hun
participatie te benadrukken als voor de media die
graag een negatief beeld van deze groep laat zien.
2009: €1.250,-.

Stichting Christho
Stichting Christho wil homoseksuelen en biseksuelen
met een Christelijke achtergrond ondersteunen in de
problemen die zij tegenkomen in hun leefomgeving.
Daarnaast wil men een informatieverstrekkende rol



spelen binnen de kerken en de maatschappij. Stich-
ting Christho heeft een een 24-uurs hulplijn (zowel
telefonisch als per email) om mensen die vragen heb-
ben te ondersteunen. Indien hierom gevraagd wordt
gaan de vrijwillige medewerkers op huisbezoek voor
pastorale gesprekken.
Wij ondersteunden de organisatie met een bijdrage voor
de aanschaf van een laptop, onder andere om de pre-
sentaties op informatieavonden inzichtelijk te maken.
2010: € 350,-

Samenwerking met
aangesloten stichtingen
en particulieren
De Haëlla stichting werkt graag samen met an-
dere fondsen die dezelfde doelen nastreven.
De aangesloten stichtingen beschikken over
betrokken bestuursleden die actief meedenken
en meebeslissen. In overleg met het bureau
van de Haëlla Stichting wordt bepaald wat de
meest effectieve manier van samenwerken is.
Sommige besturen kiezen er voor parallel met
het bestuur van de Haëlla Stichting mee te ver-
gaderen en alle projectvoorstellen te ontvan-
gen. Andere kiezen ervoor een paar maal per
jaar te vergaderen en een selectie van aanvra-
gen te ontvangen. De medewerkers van de
Haëlla Stichting zorgen voor het contact met
de aanvragers, de administratieve kant van het
werk en het projectonderzoek.

Voor de aanvragers is het prettig dat zij éénmaal de pro-
cedure doorlopen en zo onder de aandacht worden ge-
bracht bij meerdere fondsen tegelijkertijd. Aan de andere
kant is het prettig voor de Haëlla Stichting om op deze
manier meer projecten van de aanvragers te kunnen ho-
noreren door de krachten van de fondsen te bundelen.

Ook komt het voor dat particulieren graag kleinscha-
lige projecten ondersteunen en kiezen voor een perio-
dieke schenking, waarbij men aangeeft naar welke
projecten de voorkeur uitgaat.
De Haëlla Stichting zorgt ervoor dat de schenkingen
onverkort bij de projecten aankomen.

Toekomst perspectief
De afgelopen jaren heeft de Haëlla Stichting
weer het genoegen gehad om bevlogen men-
sen te ontmoeten die zich met hart en ziel in-
zetten om de wereld een beetje mooier te ma-
ken. Het werk van menig vrijwilliger, nieuwe
ideeën die tot bloei komen en het voortzetten
van prachtige initiatieven hebben wij mogen
steunen. De komende jaren gaat de Haëlla
Stichting door met hulp aan kleinschalige pro-
jecten, waarbij onze betrokkenheid verder
gaat dan financiële ondersteuning. Er zal aan-
dacht worden besteed aan capaciteitsopbouw
van de organisaties, of het vormen van een
klankbord voor het concretiseren van dromen.
De thema’s Geloof en Samenleving, Vrede en
Mensenrechten, Milieu en Achterstand in
Nederland zullen op onze agenda blijven
staan.

Graag bundelen wij onze krachten met de aangeslo-
ten stichtingen en particulieren om onze aanvragers
de kans te bieden hun wensen voor de toekomst te
realiseren. Wij zullen ons de komende tijd toeleggen
op het aangaan van nieuwe samenwerkingsverban-
den om zo onze slagkracht verder te vergroten.

Op onze website (www.haella.nl) zijn alle projecten
die wij het afgelopen jaar hebben gesteund te vin-
den. Daarnaast zal er vanaf 2011 jaarlijks via inter-
net verslag worden gedaan van de werkzaamheden
van de stichting en zullen wij de website voorzien van
meer informatie om de transparantie te bevorderen.

De stichting onderschrijft de gedragscode van het
FIN (www.verenigingvanfondsen.nl) en werkt graag
samen met andere vermogensfondsen. Wij zijn onder
andere actief in het landelijk fondsen overleg en het
Haags fondsenoverleg.



Financieel
verslag
In de afgelopen 3 jaar
zijn er 2452 aanvra-
gen op het kantoor
binnengekomen, hier-
van zijn er 780 onder-
steund met een ge-
middelde bijdrage van
€2270. Vanaf de jaar-
rekening 2009 zijn wij
overgestapt van Van
Schagen Lensen & van
Krieken Accountants
naar Maas Accoun-
tants. Voor de jaarre-
kening is een goedkeu-
rende verklaring ont-
vangen.

Verkorte balans (bedragen in €1.000)

Activa 2010 2009 2008

Vorderingen:
Overige vorderingen 96 113 144
Overlopende activa 9 25 20
Liquide middelen 388 417 520

Totaal activa 493 555 684

Verkorte staat van baten en lasten (bedragen in €1.000)

2010 2009 2008

Baten
Bijdragen van stichtingen 741 770 737
en particulieren
Overige baten -2 73 5

Totaal baten 739 843 742

Lasten
Schenkingen aan projecten 582 607 583
Personeelskosten 137 123 134
Overige kantoorkosten 44 78 88

Totaal lasten 763 808 805

R E S U L T A A T 24 35 -63

Passiva 2010 2009 2008

Eigen vermogen:
Vermogen Haëlla stichting 250 272 174
Beheerd vermogen Vronestein 98 99 101
Beheerd vermogen Helena Lako 71 71 80
Bestemmingsreserves 0 0 52
Voorzieningen 3 3 3
Schenkingen 49 71 166
Overigen 22 39 108

Totaal passiva 493 555 684
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