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Wij presenteren met veel plezier het meerjarenverslag van 
de werkzaamheden van de Haëlla Stichting over de periode 
2011-2013 waarbij we dit keer wat uitgebreider de schen-
kingen toelichten die gedaan zijn aan Nederlandse projec-
ten. 

Inmiddels is de stichting meer dan 45 jaar actief. De be-
hoefte die de familie Dake voelde om op een kleinscha-
lige manier een krachtige bijdrage te leveren aan de maat-
schappij, vormen als altijd de belangrijkste leidraad voor 
het huidige bestuur en bureau om projecten te steunen. 
Daarbij concentreert de stichting zich op de thema’s Geloof 
en Samenleving, Mensenrechten en Vrede, Milieu en Ach-
terstand in Nederland. Het bestuur en het bureau blijven 
daarbij in gesprek over het op een adequate manier inhaken 
op een steeds veranderende maatschappij en de behoeftes 
die daardoor ontstaan.

Over de afgelopen 3 jaren kwamen ruim 1900 aanvragen 
binnen bij de Haëlla Stichting (674 + 647 + 616) waarvan 
757 (220 + 277 + 260) werden gesteund. Met een klein 
aantal projecten ging de Haëlla Stichting een meerjaren 
verplichting aan. 

In 2014 gaat de Haëlla Stichting van start met een nieuwe 
website waarop aanvragers alle informatie kunnen vinden 
die nodig is om een gedegen aanvraag te doen. Online kan 
een Quickscan gedaan worden zodat direct duidelijk is of 
de aanvrager bij de Haëlla Stichting op z’n plek is. Bij een 
positief doorlopen van de scan kan online meteen een aan-
vraagformulier ingevuld worden. 

Het honoreren van aanvragen is niet de enige taak waarvoor 
de Haëlla Stichting zich sterk maakt. Met intervisie, advies 
en ondersteuning aan derden helpt de Haëlla stichting or-
ganisaties om ideeën om te zetten in een plan of bij het 
vinden van de juiste organisatiestructuur. 

Afscheid
Op 3 november 2013 nam de Haëlla Stichting in Utrecht 
afscheid van Mevrouw Heleen Dake, als bestuurslid van de 
stichting Haëlla Vermogensbeheer, en van de voorzitter van 
de Haëlla Stichting Jan Eikelboom. Het bestuur en het bu-
reau keek, samen met genodigden, naar de voorstelling As 
I left My Fathers House van New Dutch Connections waarna 
samen werd gegeten.

Mevrouw Heleen Dake nam afscheid als bestuurslid van 
de Stichting Haëlla Vermogens Beheer. Sinds de oprich-

Voorwoord

ting is Mevrouw Dake, dochter van de oprichters, betrok-
ken bij de Haëlla Stichting. Eerst als bestuurslid, later ook 
als bestuurslid van de Stichting Haëlla Vermogens Beheer. 
Mevrouw Heleen Dake staat bekend als een scherp obser-
vator met uitgesproken voeling met en inzicht in de doel-
stellingen van de Haëlla Stichting zoals vervat door haar 
ouders bij de oprichting. Haar betrokkenheid en genereu-
siteit bleven in al die tijd aanhoudend groot. Wij zijn haar 
heel dankbaar voor al haar bijdragen en weten zeker dat 
zij, door middel van het bij haar afscheid opgerichte Hel-
een Dake Fonds voor Training en Toerusting, betrokken zal 
blijven meekijken.

Na acht jaar voorzitterschap van het bestuur van de Haëlla 
Stichting nam Jan Eikelboom eind 2013 afscheid van het 
bestuur. Hij was een zeer betrokken en warme voorzitter en 
heeft met volle inzet kleur gegeven aan zijn voorzitterschap. 
Wij danken hem daar hartelijk voor.
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Het bestuur nam ook afscheid van:
- Dhr H.C. (Huub) Slegtenhorst (2011), opgevolgd 
door Dhr J.A.J.W. (Jan Willem) Nieuwenhuys als algemeen 
bestuurslid met een brugfunctie naar de Haëlla Vermogens-
beheer Stichting
- Dhr J.W. (Jan Willem) Schuller (2011) (penning-
meester), opgevolgd door Dhr A.J. (Adriaan) Peijnenburg
- Dhr J. (Jan) Heemskerk, opgevolgd door Dhr. L. 
(Leendert) Verzijden

Wij zijn allen bijzonder dankbaar voor hun inzet.

Het bureau nam afscheid van Mieksje de Bont-Hofstee, met 
dankzegging aan haar inspanningen voor de renovatie van 
het pand en het exploreren van verdere samenwerking met 
aangesloten stichtingen.

August den Hollander 
Nieuwe voorzitter
‘Ik heb mij kandidaat gesteld voor het voor-

zitterschap van de Haëlla Stichting om daar-

mee invulling te geven aan de wens om mij 

buiten mijn werk zinvol in te zetten voor de 

samenleving. De waarden waarvoor de Haëlla 

Stichting staat en de maatschappelijke terrei-

nen waarop zij actief is, sluiten sterk aan bij 

mijn persoonlijke overtuigingen. 

Samenwerking
Samenwerking zit in de genen van de Haëlla Stichting. 
De Haëlla Stichting beschikt over een groot netwerk in de 
fondsenwereld en ontvangt veel steunwaardige projectaan-
vragen, die zij ook graag bij anderen onder de aandacht 
brengt. De afgelopen jaren hebben vermogende particulie-
ren en andere vermogensfondsen onze stichting weten te 
vinden en staan wij open voor nieuwe vormen van duur-
zame samenwerking.

De aangesloten stichtingen hebben via hun betrokken be-
sturen een actieve rol in de besluitvorming en denken mee 
over het tot stand komen van de meest effectieve samen-
werkingsvorm. De samenwerkende fondsen houden daarbij 
hun duidelijke eigen identiteit. De Haëlla Stichting verzorgt 
het contact met de aanvrager. Aanvragers kunnen op deze 
wijze door één deur naar binnen en krijgen aandacht van 
meerdere fondsen tegelijk. Door het bundelen van krachten 
en gelden van verschillende fondsen is het voor de Haëlla 
Stichting mogelijk om zo meer projecten te kunnen hono-
reren. 

Stichting Dété en het J.S.W. Mijerfonds zijn ook een samen-
werking aangegaan met de Haëlla Stichting. De komende 
jaren worden de gelden uitgegeven volgens de afspraken 
met de betreffende fondsen. 

Daarnaast werkt de Haëlla Stichting samen met diverse 
fondsen in Nederland. Zo had de Haëlla Stichting, als lid 
van het FIN (de koepelorganisatie van de vermogensfond-
sen), zitting in de transparantie werkgroep en is zij aan-
gesloten bij het Haags Fondsenoverleg en het Landelijke 
Fondsenoverleg.

De Haëlla Stichting werkt ook samen met particulieren. 
Een aantal particulieren ondersteunt via onze stichting 
kleinschalige projecten door middel van een periodieke 
ondersteuning. De Haëlla Stichting neemt de kosten van 
het bureau op zich, waardoor de bijdragen van de aange-
sloten stichtingen of particulieren geheel ten goede komen 
aan de gesteunde initiatieven.

De Haëlla Stichting staat geregistreerd als een Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI) en onderschrijft de ge-
dragscode van het FIN.

August den Hollander studeerde theologie aan de VU in 
Amsterdam en promoveerde in 1997. In 2012 volgde hij 
een masterclass Professionalisering Charitatief Bestuur 
aan de Erasmus Universiteit. Na diverse wetenschappe-
lijke onderzoeken werd hij oa. tot Hoogleraar benoemd bij 
de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universi-
teit van Amsterdam. Op dit moment is August den Hollan-
der Hoogleraar voor de geschiedenis van de spiritualiteit 
in de Nederlanden tot ca. 1750, Ruusbroecgenootschap, 
aan de Universiteit Antwerpen. Van 1999 - 2013 was hij 
voorzitter van het bestuur Protestantse Diakonie in Am-
sterdam. Hij is lid van diverse besturen en commissies 
waaronder de adviescommissie NWO-Geestesweten-
schappen, de Instituutsraad Ruusbroecgenootschap, het 
management Comité COST ACTION IS-1301 en redactie 
lid van Ons Geestlijke Erf.

Ik kijk er naar uit om 

samen met de andere 

bestuursleden en de 

medewerkers in de 

komende jaren ac-

tief bezig te zijn met 

de activiteiten van de 

stichting.’
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De Haëlla Stichting in Nederland
Een meerjarenverslag geeft ons de gelegenheid om een be-
paald Haëlla thema naar voren te schuiven en wat meer 
toe te lichten. Dit keer geven we meer aandacht aan de 
diversiteit van steun die de Haëlla Stichting kan geven in 
Nederland of aan in Nederland gevestigde aanvragers.

Door de economische crisis geven Nederlan-
ders minder geld uit aan goede doelen. Dat is 
gebleken uit het onderzoek Geven in Nederland 
(2013) dat, in opdracht van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie, door de Vrije Universiteit 
Amsterdam werd gedaan. De afgelopen 17 jaar 
onderzocht de Vrije Universiteit het geefgedrag 
van Nederlandse burgers en bedrijven. De uit-
komst werd onderdeel van het convenant dat de 
overheid in 2011 afsloot met de Samenwerkende 
Brancheorganisatie Filantropische instellingen 
(SBF) om meer samenwerking en transparantie 
te bewerkstellingen. Uit het onderzoek blijkt dat 
de steun zich voornamelijk richt op het gebied 
van kerk en levensbeschouwing, gezondheid en 
internationale hulp. Bedrijven steunen voorna-
melijk doelen die zich bezighouden met sport en 
recreatie. 

Ondanks dat de conclusie van een dergelijke onderzoek te 
betreuren valt, ziet de Haëlla Stichting hierin ook meteen 
haar kracht. De globale recessie heeft bijgedragen tot nog 
grotere tekorten en noden in een wereld waarin het geefge-
drag verminderd. Projecten voor kleine kwetsbare groepen 
komen daarbij vaker in het gedrang. Juist daarin zit de bij-
drage die de Haëlla Stichting kan geven. Het steunen van 
kleinschalige projecten voor kwetsbare groepen. De Haëlla 
Stichting helpt enerzijds in de startfase van projecten en 
helpt anderzijds projecten gedurende meerjaren trajecten. 
In beide gevallen is het de bedoeling dat een project op 
den duur zijn eigen kracht zal vinden. 

Hoewel er regelmatig internationale aanvragers projecten 
indienen bij de Haëlla Stichting en ook worden gehono-
reerd, vindt het bestuur dat het voor een in Nederland ge-
vestigde stichting belangrijk is om zich duidelijk te richten 
op Nederlandse aanvragers. De, bij de Haëlla Stichting, 
aangesloten stichtingen maken daarin hun eigen keuze.

Geloof en Samenleving
Projecten die op zoek zijn naar vernieuwing vanuit bezinning 
op de bronnen uit de Christelijke traditie en de boodschap 
die daaruit spreekt. Met een open houding en respect naar 
andersdenkenden en waarbij de aandacht zich ook richt op 
interreligieuze dialoog en uitdagingen van een multiculturele 
samenleving. De aanvragen moeten gericht zijn op de toe-
komst, op openheid, dialoog, communicatie en verzoening.

Vrede en Mensenrechten
Projecten gericht op vrede en een betere verstandhouding 
tussen de volkeren met naleving van de Universele Verkla-
ring van de Rechten van de mens. Aanvragen die schen-
dingen van de mensenrechten aan de orde stellen en tegen 
gaan. Projecten op het gebied van voorlichting en bewust-
wording.

Milieu
Aanvragers die zich richten op het behoud van de schep-
ping, op een schoner milieu en op verstandig beheer van 
energie en grondstoffen. Projecten, zowel in Nederland als 
in het buitenland, die gericht zijn op een gedragsverande-
ring en die aandacht vragen voor een leefbare aarde voor 
toekomstige generaties.

Achterstand in Nederland
Aanvragen ten behoeve van mensen in Nederland die op 
een of andere manier in de knel zijn geraakt (waarbij het 
niet gaat om individuele hulp). Onze aandacht gaat uit naar 
vrouwen in probleemsituaties, vluchtelingen, asielzoekers, 
minderheden, daklozen, werklozen, (ex-) gedetineerden, 
(ex-) verslaafden, ouderen en jongeren. De projecten zijn 
gericht op een rechtvaardige samenleving, waarin mensen 
invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leven.
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Stichting De Goede Herder

2011: €5.000,-  
2012: €1.500,-

www.degoedeherder.org 

Stichting De Goede Herder is een non-profit organisatie die probeert met laagdrempelige hulp de leefomstandighe-
den van daklozen en verslaafden te verbeteren en daardoor bij te dragen aan een betere en veiligere samenleving. De 
stichting heeft als uitgangspunt; ‘Heb uw naasten lief als uzelf en God boven alles’. Met twee meerjaren projecten, 
Er Op Uit en Een Nieuw Begin, concentreert de stichting zich op zwervers en verslaafden rondom station Rotterdam 
Centraal. Het project Er Op Uit zorgt ervoor dat deze doelgroep even uit zijn sociale isolement wordt gehaald door te 
wandelen, een museum te bezoeken of te kamperen. Het aangaan van een gesprek is daarbij belangrijk. Het project 
Een Nieuw Begin helpt verslaafden hun leven te veranderen als ze bereid zijn en de wil hebben om een nieuwe start 
te maken. Ze bemiddelen bij evangelische instellingen die hen kunnen begeleiden en blijven betrokken bij het hele 
proces tot iemand weer volledig deel uitmaakt van de maatschappij.

Stichting De Nieuwe Akker

2011: €1.000,-
 
www.denieuweakker.nl 

Stichting De Nieuwe Akker houdt zich sinds 2009 bezig met 
verantwoord verbouwen, bewustwording over duurzaamheid 
en het daarbij betrekken van stadsmensen. Zij doet dit door 
het biologisch-dynamisch telen van groente zo dicht mogelijk 
bij mensen in de buurt te realiseren, waarbij duurzaamheid 
en betaalbaarheid belangrijk zijn. Door de betrokkenheid 
bij het telen van mensen te vergroten wordt de verbinding 
met de natuur hersteld en werkt het als goed tegenwicht 
van onze moderne leefwijze. Stadsmensen zijn samen met 
de tuinder verantwoordelijk voor de tuinderij en voelen daar-
om verbondenheid en levensvreugde. Ook biedt de stichting 
werkplekken aan mensen die buiten het arbeidsproces zijn 
geraakt of door een beperking daar niet meer aan deel kun-
nen nemen. Het project ‘Moestuin Leyduin’ is ontstaan uit 
het samenwerkingsverband met Landschap Noord-Holland 
waarbij een tuinder van De Nieuwe Akker de oude moestuin 
van Landgoed Leyduin in ere mag herstellen. De moestuin 
wordt opgezet volgens de doelstellingen van de stichting; 
kleinschalig, duurzaam, sociaal en volgens het Pergola mo-
del. De aanvraag betreft de aanloopkosten die gepaard gaan 
met het herstel van de moestuin. De grond moet gescheurd, 
omgeploegd, gefreesd en geëgaliseerd alvorens met groente-
teelt begonnen kan worden. Ook moet de moestuin voorzien 
worden van een hek. Aan 80 tot 100 deelnemers wordt de 
mogelijkheid geboden om groente te telen.
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Stichting Gevangenenzorg Nederland ondersteunt gevangenen en 
hun families tijdens de detentie en de periode van re-integratie 
daarna. Vanuit een Christelijke identiteit helpt men zoeken naar 
nieuwe zingeving en levensstijl om recidive te voorkomen. De 
zorg die geboden wordt is voor iedereen, zonder onderscheid van 
ras, cultuur, godsdienst of levensstijl waarbij men geen daden 
goed praat maar er wel van overtuigd is dat iedereen een nieuwe 
kans verdient. Deze aanvraag richt zich voornamelijk op het iso-
lement van ex-gevangenen bij terugkomst in de maatschappij en 
de zorg om resocialisatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Een 
groep van ruim 500 vrijwilligers bezoekt gedetineerden, praat 
met hen over de toekomst, helpt bij het vinden van woonruimte 
en opvang en praat met familieleden. Voor TBS gestelden is een 
speciaal hulpprogramma. Voor de nieuwe instroom aan vrijwilli-
gers is deskundigheidsbevordering door trainingen, het organise-
ren van toerustingavonden en begeleiding door een maatschap-
pelijk werker nodig. De Haëlla Stichting steunde in de afgelopen 
jaren verschillende projecten van Stichting Gevangenenzorg.

Gevangenenzorg Nederland

2011: €7.500,-  
2012: €2.000,-/€5.000,-

www.gevangenenzorg.nl 

ASKV

2011: €3.000,-/€3.000,-
2012: €4.000,-
2013: €5.000,-

www.askv.nl/moo 

Het Amsterdams Steunpunt Vluchtelingen is een organisatie die 
zich inzet voor de belangen van asielzoekers en uitgeprocedeer-
den in Nederland. Ze steunt en begeleidt afgewezen asielzoekers 
die niet terug kunnen naar hun land van herkomst. In de zorg 
voor deze groep mensen is duidelijk geworden dat er een tekort is 
aan psychische zorg. Deze groep kampt met ernstige psychische 
problemen en is genoodzaakt op straat te overleven omdat er geen 
opvang is. Het doel van ‘Het medisch opvangproject ongedocu-
menteerden’ (MOO) is om structurele verbetering te bieden op 
zowel landelijk als gemeentelijke niveau waar het opvang betreft. 
Deze ongedocumenteerden, die vanwege ernstige psychische pro-
blemen een verblijfsvergunning aanvragen op medische gronden, 
krijgen tijdelijk opvang, begeleiding en juridische steun. Ook is 
het 3-jarige project een voorbeeldproject om de problematiek in 
kaart te brengen en ervoor te zorgen dat de verschillende instan-
ties (zoals GGD, Gemeente, opvang) hun verantwoordelijkheid op-
pakken.
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Stichting Samenlevings-
opbouw Solidair

2011: €3.500,-  
2012: €4.000,-

www.ssos.nl 

Stichting Samenlevingsopbouw Solidair stelt zich ten doel om minder daadkrachtigen in de samenleving, zowel au-
tochtonen als allochtonen, met een maatschappelijk advies en integratieproject te helpen op het gebied van educatie 
maar ook door laagdrempelige hulp op het gebied van opvang, voeding en kleding. Ze houdt zich bezig met armoede-
bestrijding in Den Haag. Het huiskamerproject ‘Samen Verder’ richt zich op zwerfjongeren die het huis zijn ontvlucht 
om verschillende redenen. Daarbij gaat het vaak om tienermoeders, vluchtelingen en slachtoffers van loverboys. Ze 
zijn welkom ongeacht hun afkomst of religie. Elke avond heeft men ongeveer 10 jongeren te gast die samen met vrij-
willigers koken, een spelletje spelen of in noodgevallen een slaapplaats krijgen aangeboden. De vrijwilligers proberen 
de jongeren aan werk te helpen en bieden hulp bij het omgaan met officiële instanties en opleidingen. Het project 
voorziet in een belangrijke behoefte en biedt laagdrempelige hulp aan jongeren die in de knel zitten.

Stichting Stoere Vrouwen

2012: €2.500,-

www.stoerevrouwen.nl

Stichting Stoere Vrouwen is een organisatie die in-
vloed wil uit oefenen op de houding en het gedrag 
van publiek ten opzichte van verschillende maat-
schappelijke thema’s. Deze thema’s variëren van 
milieuproblematiek, sociale instellingen, armoede 
tot discriminatie. Het project ‘Stoere vrouwen ver-
duurzamen Nederland’ wil duurzaam consumeren 
(bewust shoppen) stimuleren en bedrijven aanzet-
ten duurzaam te werken. De organisatie bestaat uit 
ZZP-ers en vrijwilligers die acties organiseren die 
gericht zijn op consumenten en winkelketens. Deze 
acties moeten onder andere het imago van duur-
zaamheid veranderen bij het grote publiek. Consu-
menten kunnen bewuster worden doordat ze weten 
onder welke omstandigheden producten tot stand 
komen. Deze bewustwording stimuleert bedrijven 
vervolgens tot betere keuzes. De Stichting Stoere 
Vrouwen is ook zelf het gesprek aangegaan met 
Lidl, Bart Smit, C&A, H&M en andere bedrijven. 
Ook op het gebied van bewust eten is deze organi-
satie actief. In 2012 organiseerden zij op 30 loca-
ties acties en activiteiten voor de lokale groepen van 
Stoere Vrouwen. Daarnaast willen ze door 2 centrale 
bijeenkomsten vrouwen enthousiasmeren om actief 
te worden in hun eigen plaats.
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Stichting Mooi Land

2012: €1.250,-

www.mooilandlimburg.nl

Stichting Mooi Land houdt zich bezig met het overdragen, beheren en ontwikkelen van kennis over landbouw, natuur 
en milieu. Uitgangspunt is het behoud en ontwikkelen van een duurzame ecologische verantwoorde leefomgeving. Men 
richt zich daarbij in het bijzonder op Noord-Limburg en Oostelijk Noord-Brabant. Door de oprichting en in standhouding 
van een kennis- en educatiecentrum, het verzamelen van bestaande en recente kennis op het gebied van landbouw, 
natuur en milieu en de ontwikkeling van projecten op diezelfde gebieden hoopt met de doelstellingen te kunnen ver-
wezenlijken. Het project ‘Waterpad’ is gericht op kinderen van de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van 
de middelbare school.  Deze kinderen worden meegenomen op een kanotocht op de Molenbeek en Loobeek om met 
eigen ogen te zien en te beleven welke invloed landbouw, industrie en bevolking hebben op milieu en biodiversiteit in 
het buitengebied. Kinderen leren graag al doende. Dit project zou dan ook kunnen uitbreiden naar andere gemeenten 
en doelgroepen. De ontwikkelde aanpak, methodiek en lesmateriaal kan ook overgedragen worden naar andere regio’s 
in Nederland.

Stichting The Hague Spiritual Forum

2012: €2.400,-

www.thehaguespiritualforum.nl

Stichting The Hague Spiritual Forum is een initiatief van de 
Haagse binnenkerken en wil een netwerkorganisatie zijn met 
als doel de politieke en bestuurlijke arena te verbinden met 
de wereld van levensbeschouwing en religie. Om dit te berei-
ken organiseert en stimuleert ze debat en dialoog tussen de 
leden uit het hele politieke spectrum. ‘Verdieping van het open-
bare politieke debat leidt tot versterking van de democratie’ 
is daarbij de achterliggende gedachte. Politieke helderheid en 
geloofwaardigheid wordt gestimuleerd door het formuleren van 
standpunten vanuit een eigen dieper liggend gedachtegoed in 
plaats van alleen een gelijkvormig gedachtegoed na te streven 
of te handelen naar de belangen van een ‘zwevende’ achterban. 
Onder andere met de steun van de Haëlla Stichting kon de 
Stichting The Hague Spiritual Forum opstarten en beginnen 
met de organisatie van twee programmaonderdelen waarmee 
de stichting zichzelf presenteert. Het project ‘Geestgrond’ is 
het lanceerproject waarbij via PR middelen meer bekendheid 
aan de stichting zal worden gegeven richting doelgroep en pers. 
‘Geestgrond, over wat een politicus beweegt’ is het volgende 
programmaonderdeel en lijkt in opzet veel op het programma 
Zomergasten. Twee maal per jaar wordt een prominente (ex-)
politicus uitgenodigd en gevraagd naar zijn of haar drijfveren. 
Als publiek worden met nadruk ook collega politici uitgenodigd. 
Het forum moet een open netwerk zijn waar iedereen welkom is 
en waar politiek en publiek elkaar kunnen ontmoeten.
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De Stichting Net Niet Genoeg richt zich op bewoners van Schie-
dam die ‘net niet genoeg’ hebben. De mensen in deze doelgroep 
zijn sociale minima en vaak klanten van de Voedselbank en heb-
ben nooit iets extra’s. Er wordt twee keer per jaar een Net Niet 
Genoeg Dag georganiseerd waarbij de medewerkers van de stich-
ting een luisterend oor hebben voor problemen en er voor de 
kinderen iets speciaals georganiseerd wordt zoals bijvoorbeeld 
Sinterklaas. Voor deze groep mensen zijn deze kleine extra’s heel 
belangrijk. Het idee is om blijdschap en dankbaarheid weer te-
rug te brengen bij hen die dagelijks moeten vechten om rond te 
komen. Mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank of daar 
net niet voor in aanmerking komen, verdienen een steuntje in 
de rug. Deze aanvraag was bestemd voor één van de te organise-
ren dagen waarbij de gasten tweedehands kleding en speelgoed 
en kleine huishoudelijke artikelen werd aangeboden. Er stonden 
teams klaar om te knippen, haarstylen, manicuren en gezichts-
behandelingen te geven. Voor de kinderen waren er knutsel- en 
speelactiviteiten en een springkussen. Omdat het een Novem-
berdag betrof kwam Sinterklaas ook mèt kadootjes.

Stichting Net Niet Genoeg

2013: €1.000,-

www.netnietgenoeg.nl

De Stichting GetOud wil een positievere beeldvorming over 
ouderen en ouderdom bevorderen en verbindingen leg-
gen tussen ouderen en jongeren om zo bij te dragen aan 
het welzijn van ouderen. Voor de stichting is het de inzet 
om dit te doen op een creatieve en ludieke manier. Bij 
het project ‘Huis vol Stijl’ bouwen ouderen een band op 
met vrijwilligers doordat gezamenlijk wordt gewerkt aan 
een mooier en gezelliger verzorgingshuis. De sfeer in deze 
ruimtes is vaak schraal en onpersoonlijk en mist bijna al-
tijd warmte. Het draagt niet bij tot een positiever gevoel 
over verzorgingshuizen en ouder worden. De mensen die er 
wonen zouden zich prettig moeten voelen en gezamenlijk 
gebruik moeten willen maken van een ruimte die daarvoor 
bedoeld is. Bij het project ‘Huis vol Stijl’ in Den Haag 
gaan bewoners met vrijwilligers aan de slag om de ruimte 
te restylen. Veel ouderen zijn bedreven in verschillende 
vaardigheden en hobby’s, zoals van breien, haken, bordu-
ren tot meubels opknappen, schilderen, fotograferen en 
fotobewerking. Vrijwilligers en bewoners ontmoeten elkaar 
hiervoor op regelmatige basis en een ontwikkelen een band 
door samen iets moois te maken. Het project start in drie 
verzorgingshuizen en over de ontwikkelingen wordt verslag 
gedaan op de site www.huisvolstijl.nl zodat andere verzor-
gingshuizen daardoor geënthousiasmeerd worden om ook 
aan de slag te gaan. 

Stichting GetOud

2013: €1.500,-

www.getoud.nl
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EUG Oekumenische Studentengemeente

2013: €1.800,-

www.eug-janskerk.nl

Omdat de EUG haar wortels heeft in het stu-
dentenpastoraat heeft zij een tweeledige focus; 
op oecumene in de stad en op de wereld van 
universiteit en hogeschool. De EUG richt zich 
dan ook op eigen leden van alle leeftijden, op 
inwoners van Utrecht en daarbuiten die op zoek 
zijn naar een open geloofsgemeenschap en op 
studenten en oud-studenten. De Oekumenische 
Studentengemeente is open in geloofszaken en 
in tolerantie voor verscheidenheid in leefvormen 
en leefstijlen. Het project Roze Zondag 2013 is 
een roze viering ingebed in de cyclus ‘Vriend-
schap, liefde en seksualiteit’. Door een roze bril 
wordt gekeken naar teksten in de bijbel. Ook 
wordt samen gepraat en gediscussieerd over de 
centrale vraag: wat doet de roze bril met ons? 
Jaarlijks zal deze dag gevierd en beleefd wor-
den. Ook zal men buiten Utrecht bekendheid 
geven aan deze dag.

Het Platform Stop Racisme en Uitsluiting richt zich te-
gen iedere vorm van racisme zoals antisemitisme, islamo-
fobie, homofobie en andere vormen van discriminatie en 
vreemdelingenhaat. Het heeft als doel om zowel lokaal als 
landelijk een stem te geven aan al die mensen die tegen 
iedere vorm van racisme zijn. Een positief geloof in een sa-
menleving waarin iedereen vreedzaam naast elkaar kan le-
ven, ongeacht afkomst, religie of geaardheid. Het Platform 
vroeg om een bijdrage voor de ontwikkeling van informa-
tiemateriaal zoals een algemene folder, een jaarverslag en 
standmateriaal. Omdat Het Platform regelmatig betrokken 
is bij activiteiten ontbrak het tot dan toe aan aantrekkelijk 
presentatie materiaal. 

Platform Stop Racisme en Uitsluiting

2013: € 500,-

www.stopracisme.nu
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Een stukje verder kijken
Het bestuur en bureau kijken zeer tevreden terug op 
de afgelopen jaren. De projecten die zijn bezocht, 
hebben ons inspiratie en informatie gegeven over 
de rol van de Haëlla Stichting. Het bestuur heeft in 
een aantal bijeenkomsten gesproken over het beleid 
en besloten in de toekomst de werkwijze iets aan 
te passen. Naast dat wij van aanvragers projecten 
ontvangen, zullen wij ook actief op zoek gaan naar 
geschikte organisaties die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Ook geven wij de komende jaren 
prioriteit aan de groep Ongedocumenteerden in de 
Nederlandse samenleving. In 2014 zal er besloten 
worden in welke vorm en hoedanigheid dit zal gaan 
gebeuren.

Ook stimuleren we graag de kracht van de doelgroep 
zelf en de potentie van de eigen achterban. Mede 
hierom hebben we tijd en geld geïnvesteerd in het 
opzetten van het crowdfundingplatfom Geloofinje-
project dat in 2014 gelanceerd zal gaan worden. 
Door het betrekken van de eigen achterban bij klei-
ne concrete projecten, zal het meer zichtbaar zijn 
welk werk er vanuit een levensbeschouwelijke inslag 
zoal wordt gedaan. De ondernemersgeest van de 
aanvragers wordt aangewakkerd en voor de Haëlla 
Stichting een mooi medium om te zien met welke 
aanvragers zij gebruikelijk niet in contact komt en 
wel zou willen komen. Dit neemt niet weg dat er in 
de categorie Geloof en Samenleving altijd projec-
ten zullen blijven ontstaan, die niet via dit platform 
financiering zullen vinden en die wij de komende 
jaren zullen blijven ondersteunen.

Verder is er in samenwerking met een aantal “Vrou-
wen in de frontlinie” van Den Haag gekeken naar 
wat deze vrouwen nodig hebben om hun inzet voor 
de maatschappij vol te houden. Het initiatief van 
Louk Burgers (Sportbank) is gebaseerd op zijn ont-
moeting met een aantal dappere vrouwen, die veel 
hooi op hun vork nemen en zich soms ten koste van 
zichzelf inzetten voor de samenleving. Zij lopen te-
gen dingen aan waardoor hun werk stagneert. Zoals 
Florence samenvatte “Someone to serve me, so I 
can serve others”. De Haëlla Stichting heeft het ini-

Samenstelling van het bestuur 
op 31 december 2013

Dhr A.A. den Hollander, voorzitter
Dhr A.J. Peijnenburg, penningmeester
Mevrouw M-J.H. Tiemstra – van Berckel, 
secretaris
Dhr J.A.J.W. Nieuwenhuys, bestuurslid
Mevrouw A.P. Plantenga, bestuurslid
Dhr L. Verzijden, bestuurslid
Mevrouw J.S. Visser, bestuurslid

Samenstelling van het bureau 
op 31 december 2013

Mevrouw Geeske Zanen 
directeur
Mevrouw Frouke Flieringa 
bureaumedewerker
Mevrouw Elly Dekker-der Weduwe 
bureaumedewerker

tiatief omarmd om te kijken wat deze groep 
vrouwen nodig heeft en hoe hier verder vorm 
aan kan worden gegeven. In 2013 resulteerde 
dat in een twee bijeenkomsten met de doel-
groep en de ondersteuners van deze doel-
groep. Deze samenwerking zal verder vorm 
krijgen in 2014.

Met een nieuwe website, die begin 2014 on-
line is gegaan, hopen we de drempel naar het 
doen van een aanvraag nog verder te verlagen.



Vanaf 2014 zal er, in het kader van de aange-
scherpte ANBI eisen, jaarlijks een verslag op 
de website gepubliceerd worden.
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De jaarrekeningen zijn opgesteld in overeen-
stemming met in Nederland algemeen aanvaar-
de grondslagen voor financiële verslaggeving, 
in het bijzonder Richtlijn 640 voor organisaties 
zonder winststreven. Deze balans betreft ech-
ter een korter overzicht. De accountant heeft 
de volgende verklaring afgegeven:

Activa 2013 2012 2011
Vaste Activa:

Bedrijfsinventaris 26 10 0

Langlopende renteloze leningen 7 0 0

Vlottende Activa:

Overige vorderingen 97 78 151

Overlopende activa 3 10 9

Liquide middelen 542 618 346

Totaal Activa 675 716 506

2013 2012 2011
Baten:

Bijdragen van stichtingen/particulieren 840 760 760

Overige baten (o.a. rente) 19 17 8

Totaal Baten 859 777 768

Lasten:

Schenkingen aan projecten 730 509 549

Personeelskosten 134 111 140

Overige kantoorkosten 59 54 50

Totaal lasten 923 674 739

RESULTAAT -64 103 29

Verkorte balans (bedragen in € 1.000)

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

FINANCIEEL VERSLAG
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Activa 2013 2012 2011
Vaste Activa:

Bedrijfsinventaris 26 10 0

Langlopende renteloze leningen 7 0 0

Vlottende Activa:

Overige vorderingen 97 78 151

Overlopende activa 3 10 9

Liquide middelen 542 618 346

Totaal Activa 675 716 506

2013 2012 2011
Baten:

Bijdragen van stichtingen/particulieren 840 760 760

Overige baten (o.a. rente) 19 17 8

Totaal Baten 859 777 768

Lasten:

Schenkingen aan projecten 730 509 549

Personeelskosten 134 111 140

Overige kantoorkosten 59 54 50

Totaal lasten 923 674 739

RESULTAAT -64 103 29

Passiva 2013 2012 2011
Eigen vermogen:

Vermogen Haëlla stichting 273 232 168

Beheerd vermogen Vronestein 53 65 79

Beheerd vermogen Helena Lako 42 51 58

Beheerd vermogen HTD 0 72 0

Beheerd vermogen Dété 117 130 141

Voorzieningen 3 3 3

Schenkingen 174 104 35

Overige passiva 13 59 22

Totaal passiva 675 716 506

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