
 
 
 

Jaarverslag 2016 
 
 

 
 
 
 
 

Stichting InterHelp 
(Sinds 1997) 

 
 

“Wat jij voor de minste van mijn broeders doet heb je voor mij gedaan”. 
 
 
 
 
 
 
 
Jaarverslag 2016 
Stichting Interhelp  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Inleiding ......................................................................................................................... 3  
1.1.  Bestuur verslag .............................................................................................................. 3  
1.2.  Statuten .......................................................................................................................... 3  
1.3.  ANBI-instelling ................................................................................................................ 4  
1.4.  Doelstelling ..................................................................................................................... 4  
1.5. Jaaroverzicht ................................................................................................................... 5  
1.6.  Bestuurssamenstelling .................................................................................................... 5  
2.  Jaarrekening 2016 ........................................................................................................... 6  
2.1.  Grondslagen voor de financiële verslaggeving ................................................................ 6  
2.2.  Balans per 31 december 2016 ......................................................................................... 7  
2.3.  Mutatieoverzicht en toelichting op de balans ................................................................. 7  
3.  Prognose 2017 ............................................................................................................... 11  
3.1.  Verwachtingen voor 2017 .............................................................................................. 11  
4.  Goedkeuring jaarrekening .............................................................................................. 12  
4.1.  Accountantsverklaring bij de jaarrekening ….................................................................. 12  
 
Bijlagen 
 
 
 



1. INLEIDING  
 
1.1. BESTUURSVERSLAG  
Interhelp Nederland wil met haar partners in het buitenland een brug slaan tussen verschillende 
culturen en religies. Enerzijds de christelijke westerse wereld en anderzijds bijvoorbeeld de 
oosterse islamitische wereld. 
 
We leven in een tijd waarin we meer en meer lezen over radicalisering en oordelen over en 
weer. Door de gezamenlijke projecten en activiteiten willen we het accent leggen op de zaken 
waarin we gelijk zijn en minder op de zaken waarin we verschillen. Zo stimuleren we de 
bewustwording in Nederland en andere landen, dat mensen van verschillende rassen, culturen 
en religies, vanuit wederzijds respect en door elkaar aan te vullen tot grote ontwikkelingen in 
staat zijn. 
 
Voor landen waarin Interhelp actief is zoals Afghanistan, Cambodja, Senegal, Curaçao etc. 
gelden dezelfde uitgangspunten. Samenwerken, respect, gelijke rechten en oprechte 
naastenliefde zijn hierbij de kernbegrippen. 
 
1.2. STATUTEN  
Stichting Interhelp is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 18 juni 1997. De 
Stichting is statutair gevestigd in de gemeente Woerden. 
De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Herbenoeming kan aan het 
einde van de periode plaatsvinden. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 leden.  
 
1.3. ANBI-INSTELLING  
ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling. Een ANBI is een kerkelijke, 
levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling 
die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut.  
Wanneer aan de door de belastingdienst gestelde voorwaarden wordt voldaan kan een 
organisatie als een ANBI worden aangemerkt en geregistreerd worden.  
Stichting Interhelp voldoet aan de gestelde voorwaarden en is daarom sinds 1 januari 2009 
ingeschreven als een ANBI waardoor donateurs hun bijdrage/donatie fiscaal als aftrekpost 
kunnen opvoeren (mits ook aan de overige voorwaarden wordt voldaan).  
 
1.4. DOELSTELLING  
Volgens statuten 18 juni 1997;  
De medemens, waar ook ter wereld, ongeacht ras, huidskleur of godsdienst te helpen als betoon 
van christelijke naastenliefde en barmhartigheid; en voorts al hetgeen met één en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 
des woords. 
 



In de praktijk betekent dit… het helpen van de meest kansarmen in de wereld ongeacht ras, 
huidskleur of geloof vanuit christelijke naastenliefde. Ons motto komt uit de Bijbel waarin Jezus 
zegt: “Wat jij voor de minste van mijn broeders doet heb je voor mij gedaan”. 
 
Stichting InterHelp helpt waar het nodig is en het kans van slagen heeft. Wij geven geen vis 
geven als mensen honger hebben maar leren ze vissen. Wij geven geen zwemband als mensen 
dreigen te verdrinken maar leren ze zwemmen. Stichting InterHelp wil bruggen bouwen met 
pijlers van begrip, vertrouwen en echte bereidheid om elkaar te helpen. 
 
1.5. JAAROVERZICHT  
Ten opzichte van voorgaande jaren was 2016 een jaar van nieuwe ontwikkelingen, het 
uitproberen van innovatieve ideeën en het gelijker tijd volhouden van de traditionele hulp 
zoals het bouwen en exploiteren van schooltjes.  De bijna mondiale verandering van 
ontwikkelingshulp van meer traditioneel helpen naar verbindingen zoeken met bijvoorbeeld 
economische ontwikkelingen hebben het bestuur, de vrijwilligers en de partners geprikkeld om 
nieuwe en soms onontgonnen wegen te vinden en te betreden. 
 
Eén van de nieuwe leidende principes daarbij is dat bij projecten en initiatieven gekeken 
worden naar de ‘strategie en visie achter het People Planet Profit principe. Dit wordt ook wel 
de drie P’s genoemd en is een term uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie 
elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst), die op 
harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden. Wanneer de combinatie niet 
harmonieus is, zullen de andere elementen hieronder lijden, zo is de gedachte. Wanneer 
bijvoorbeeld winst te veel prioriteit krijgt, zullen mens en milieu hiervan de dupe worden, 
bijvoorbeeld door slechte arbeidsomstandigheid of vernietiging van de natuur. Andersom ziet 
dit denkbeeld ook het winstkenmerk als essentieel onderdeel van ontwikkeling dat niet 
verwaarloosd dient te worden. 
 
De drie P's worden door steeds meer stichtingen, organisaties en ondernemingen geadopteerd 
als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor de wereldtop over duurzame 
ontwikkeling te Johannesburg in 2002 werd de p van profit veranderd in prosperity (welvaart), 
om naast economische winst ook de maatschappelijke winst in de afwegingen te betrekken. Het 
dieperliggende gedachtegoed achter de drie P’s sluit volgens het bestuur goed aan bij de visie 
en missie van stichting Interhelp.  
 
Naast deze ontwikkeling heeft stichting Interhelp in 2016 ook veel energie gezet op het 
ontwikkelen van het concept ‘vriendenlegioen’. Het initiatief komt voort uit de relatief nieuwe 
theorie van de positieve criminologie.  
 
Ik doe er niet toe! Ik hoor er niet bij.‘ Hoeveel mensen hebben dit gevoel? Hoeveel van dit soort 
groepen bestaan er eigenlijk? Kansloze jongeren, ouderen, vluchtelingen of moderne dropouts. 
Ze horen er niet meer bij en doen er niet meer toe. Tenminste, dat denken ze. Eenzaamheid, 
geen vrienden, verveling, veel negatieve feedback, gepest worden, onderpresteren en angst om 
te falen. Een rijke voedingsbodem voor radicalisering, terrorisme en criminaliteit. 



Het vriendenlegioen maakt korte metten met deze stelling. Het legioen biedt deze groep en 
iedereen die de guts heeft erbij te horen, een stevige training! Het doel hiervan is dat de 
legionairs hierna deelnemen aan een vredeskorps. Omdenken! Niet wegzakken in angst voor 
terrorisme, angst voor vluchtelingen, angst voor criminaliteit maar bouwen op talenten, 
bouwen op relaties, bouwen op een nieuw fundament van echte vriendschappen. 
vriendenlegioen als wapen in het voorkomen van radicalisering, daderschap en 
slachtofferschap. Een gewaagd avontuur om kansarme jongeren, dropouts en vluchtelingen een 
alternatief te bieden. Een vriendenlegioen dat meewerkt aan het herstel van de vrede en de 
opbouw dichtbij of ver weg. 
 
Met deze focus heeft stichting Interhelp in 2016 geparticipeerd in tal van zelfstandige projecten 
maar veelal ook in gezamenlijke projecten met andere organisaties en bedrijven. Vaak ging het 
daarbij om rechtstreekste geldstromen van partners naar projecten waarbij stichting Interhelp 
expertise leverde en was vaak betrokken bij de realisatie van projecten.  Waar mogelijk en 
zinvol vragen we samenwerkingspartners ook vaak donaties direct over te maken naar de 
partners die het project uitvoeren.  
 
Hieronder geven we een paar voorbeelden van de gedraaide projecten en initiatieven in 2016. 
Meer details, informatie en foto’s over de projecten zijn te vinden op de website 
www.stichtinginterhelp.nl ,  www.operation-boost.com en www.vruiendelegioen.nl . Een paar 
projecten worden in de bijlagen verder uitgewerkt. 
 
Operation Boost 
Operation Boost is feitelijk een verandering in de visie van ons handelen als stichting InterHelp. Op de 

achtergrond zijn daarbij de principes van de drie P’s leidend in de keuzes die we maken. Waar we tot nu 

toe vaak traditionele hulp gaven in de vorm van het bouwen van schooltjes, noodhulp etc. proberen we 

te veranderen naar hulp die meer aansluit bij de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen om ons 

heen. Social Franchising is daarbij de drager waarbij we vanuit een ideële visie proberen semi 

commerciële initiatieven te ontplooien. Dit alles met als doel het ontsnappen aan armoede, het creëren 

van werk en inkomen, onderwijs en het creatief bestrijden van milieuverontreiniging.  De vijf 

strategische uitgangspunten waarop we binnen Operation Boost sturen zijn: 

1. Job Training 

   2.Plastic Recycling 

   3.Eco Transporting 

   4.Green Innovation 

   5.Adventure, survival & awareness  

We hebben nagenoeg nog geen projectbegroting(en) geformuleerd omdat dit meer gaat om het 
op gang brengen van een beweging en minder over het daadwerkelijk investeren in een project. 
Daar waar deelprojecten om financiering vragen zal dit benoemd worden bij het bewuste Social 
Franchise Project. Een voorbeeld waarin wel geïnvesteerd is door stichting Interhelp is de bouw/ 
inrichting van een Fair Trade Knowledge Center dat zich meer expliciet richt op het voorkomen 
van kinderarbeid. Dit is een samenwerkingsverband met de bedrijven Dutch Distribution 
Company BV en Viscolloids Pvt Ltd in Pakistan (www.viscolloids.com)  

http://www.stichtinginterhelp.nl/
http://www.operation-boost.com/
http://www.vruiendelegioen.nl/
http://www.viscolloids.com/


Beveiliging schooltjes 
In de afgelopen jaren werd Pakistan diverse keren opgeschrikt door aanslagen op scholen. Dit 
leidde in één geval zelfs tot de dood van 145 mensen waarvan het merendeel kinderen. Voor de 
overheid was dit aanleiding om iedere school te verplichten minimale veiligheidsvoorzieningen 
te organiseren zoals het aanleggen van een (camera) beveiligingssysteem, het fysiek beveiligen 
van de school door bewapende beveiliger(s) en toegangscontrole met behulp van scanners. De 
schooltjes die in het verleden met behulp van stichting Interhelp zijn gebouwd zijn voor een 
deel geholpen met het financieren van deze voorzieningen. In deze projecten is nauw 
samengewerkt met stichting Jars of Clay en FGA Bilbe School, Lahore Pakistan. 
www.stichtinginterhelp.nl  
 
Bouw en renovatie Primary / secondary school Pakistan 
 
De regering in Pakistan bevorderd de privatisering van onderwijs. Dit resulteert in een hoog 
bedrag aan schoolgeld voor de ouders. Hierdoor is het voor de lage inkomensgroepen zeer 
moeilijk om hun kinderen naar een basisschool te laten gaan. Het aantal openbare basisscholen 
die bekostigd worden door de regering is beperkt en staat niet in verhouding tot de behoeften 
van de armste bevolkingslaag. Tevens is de kwaliteit van deze scholen vaak ondermaats. 
 
Regelmatig ontmoeten we idealisten die een basisschool starten in de sloppenwijken van grote 
steden. Er wordt lesgegeven aan een kleine groep kinderen uit de minderheden in Pakistan. 
Vaak blijkt dit succesvol te werken en groeit het aantal kinderen snel. In veel gevallen is dit de 
situatie waar InterHelp bij het project betrokken raakt. Wij helpen de school door te voorzien in 
de kosten voor het bouwen van een multifunctioneel schoolgebouw. Multifunctioneel, omdat 
het regelmatig ook dienstdoet als kerk of ziekenhuis en woning voor de hoofdonderwijzer. 
Onder de kinderen die les krijgen wordt geen onderscheid gemaakt tussen ras, religie of 
afkomst. InterHelp voorziet alleen in de kosten voor het gebouw. De exploitatie wordt door de 
school zelf geregeld. Op deze manier hebben we al verschillende scholen gebouwd die succesvol 
functioneren. Gemiddeld zitten er zo’n 150 leerlingen op de school. 
 
‘Meer met Minder’ helpt bij de bouw van de low budget scholen. Het is een eenvoudig 
programma dat bestaat uit het bouwen van schoolgebouwen waar het initiatief al door de 
lokale bevolking is genomen. Voor niet meer dan € 16.000,- bouwen we een basisschool waar 
100 tot 150 kinderen dagelijks les kunnen krijgen. Afhankelijk van de plaats en de lokale 
initiatieven is er behoefte aan een multifunctioneel gebouw dat kan variëren van een 
school/EHBO-post, school/kerk, basis/volwassenenonderwijs etcetera. 
www.stichtinginterhelp.nl  
 
 
Dovenschool 
In een extreem gevaarlijk en moeilijk gebied dat geplaagd wordt door terroristische aanslagen 
en waar ruim een miljoen mensen op de vlucht zijn voor geweld is een dovenschool gebouwd. 
Het is het gevoel dat het een project ‘tegen de stroom in’ is. De bouw is gerealiseerd en op dit 

http://www.stichtinginterhelp.nl/
http://www.stichtinginterhelp.nl/


moment wordt onderzocht hoe de exploitatie in gang gezet kan worden in de context van alle 
dreiging en geweld ter plaatse. www.stichtinginterhelp.nl  
 
De-radicalization project 
 
Pakistan is één van de brandhaarden in de wereld. In dit land runt een ex-collega van de politie 
Amsterdam al jaren aan diverse projecten op gebied van educatie, noodhulp en nu een nieuw 
initiatief dat radicalisering en criminalisering moet voorkomen. Met als thuishaven een 
Recovery Knowledge Center worden kinderen en jongeren bewust gemaakt van de mooie 
kanten van hun volk, land, cultuur en natuur. Daarnaast leren ze als komende generatie hun 
talenten te herkennen en gebruiken. Geen rekrutering en radicalisering maar bouwen aan een 
nieuwe generatie als recovery corps in eigen land. 
 
Het is het concept van een vriendenlegioen als wapen in het voorkomen van radicalisering, 
daderschap en slachtofferschap. Een gewaagd avontuur om geradicaliseerde jongeren een 
alternatief te bieden. Een vriendenlegioen dat meewerkt aan het herstel van de vrede en de 
opbouw van hun land. Tijdens de activiteiten worden ze op een speelse manier getraind voor 
hun toekomstige taak en vak. Ze doen er kennis op om aan missies voor wederopbouw van hun 
eigen land mee te werken. Met trainingstechnieken afkomstig uit de wereld van outdoor en 
survival wordt jongeren geleerd te functioneren onder moeilijke omstandigheden. Nieuwe en 
innovatieve technieken en methodes voor wederopbouw worden verzameld en uitgeleerd op 
een manier die past bij het land of de omgeving waar de jongeren ingezet gaan worden. Voor 
geradicaliseerde jongeren is het contact maken met andere mensen vaak een probleem. Door 
gebruik te maken van dieren kan een deel van de spanning die direct contact met mensen geeft, 
worden weggenomen. Dieren helpen daarnaast jongeren hun verhaal te vertellen, helpen bij 
het maken van nieuw contacten, helpen bij het overwinnen van emoties en bewerkstelligen 
gedragsveranderingen. De dieren worden gebruikt als co-therapeut. Structuur, duidelijkheid, 
voorspelbaarheid, rust en ruimte zijn aspecten die in het werken met dieren onder andere aan 
de orde komen (Ferwerda, Rommers, Oosting, 2008). 
 
De principes van het vriendenlegioen zijn in dit project omarmt en bieden kinderen en jongeren 
een alternatief op drie terreinen: 
(1)  Hij vindt er nieuwe vriendschappen, hij bouwt er zijn netwerk op en hij leeft in solidariteit 
met zijn groepsgenoten; 
(2)  Hij vindt er praktische voordelen, zoals mogelijkheden en kansen die hij nergens anders 
krijgt, het gebruik van faciliteiten, voertuigen, dieren en andere materiële voordelen; 
(3) Hij levert een bijdrage aan de strijd voor zijn idealen. 
 
Het proces van de-radicalisering valt uiteen in vier fases. 1. Werving en intake; 2. Training; 3. 
Begeleiding; 4. Inzet. Dit project richt zich op de eerste twee fases van de-radicalisering waarbij 
jongeren door beroepstraining, job creation en fair trade begeleid worden naar een nieuwe 
toekomst. 
 

http://www.stichtinginterhelp.nl/


Het knowledge center wordt gebouwd op een geweldige plek midden in de overweldigende 
natuur in de provincie Punjab waar radicalisering snel toeneemt. Het bouwen, inrichten en de 
eerste kosten voor exploitatie is begroot op circa 40.000 euro. In december 2016 heeft het 
Ministerie van Buitenlandse zaken besloten dit project samen met stichting Enjoy to Pay te 
financieren. Stichting Interhelp heeft zich ook aan dit project verbonden. Met de bouw is 
inmiddels gestart en in de 2e helft van 2017 hopen we dat het project draait conform de 
plannen. www.stichtinginterhelp.nl  
 
 
1.6. BESTUURSSAMENSTELLING  
 
Eind 2016 was het Bestuur van de Stichting als volgt samengesteld:  
 
Naam:  Tamerus, Johannes (John) 
Geboortedatum en -plaats: 27-04-1959, Waddinxveen 
Datum in functie: 18-06-1997 
Titel: Voorzitter 
 
Naam: Tamerus – Verbree, Cornelia (Corrie) 
Geboortedatum en -plaats: 27-07-1958, Waddinxveen 
Datum in functie: 18-06-1997 
Titel: Secretaris 
 
Naam: de Wit, Johannes (Hans) 
Geboortedatum en -plaats: 16-10-1987, Gouda 
Datum in functie: 02-01-2007 
Titel: Penningmeester 
 
Naam: Bakker, Neeltje (Nel) 
Geboortedatum en -plaats: 07-08-1957, Lekkerkerk 
Datum in functie: 01-03-2004 
 
Naam: de Wit, Adrianus Kundert (Kundert) 
Geboortedatum en -plaats: 01-07-1986, Gouda 
Datum in functie: 02-01-2007 

http://www.stichtinginterhelp.nl/


2. JAARREKENING 2016 
 
Voor de jaarrekening 2016 zijn, ondanks het feit de Stichting Interhelp geen Stichting is met een 
CBF keurmerk (Centraal Bureau Fondsverwerving) wel de Richtlijn Fondsenwervende Daar waar 
dit mogelijk was en zinvol leek is gestimuleerd om fondsverstrekkers en partners hun donaties 
rechtstreeks over te laten maken naar de uitvoeringsorganisaties waarmee we samenwerken. 
Instellingen voor zover dit mogelijk en toepasbaar was, gevolgd.  
Alle bedragen zijn in euro aangegeven.  
 
2.1. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING  
Een organisatie en dus ook onze Stichting kent in principe 2 geldstromen te weten:  
 
Inkomende geldstroom van vaste en incidentele donaties  

• Incidentele stortingen van donateurs  

• Incidentele inkomsten uit acties en projecten  

• Incidentele stortingen van bevriende organisaties 
 
Uitgaande geldstroom naar meerdere doelgroepen / partners in voornamelijk Pakistan  

• Interhelp Pakistan 

• Ashraf Medical Complex (AMC) Pakistan 

• Full Gospel Assemblies Bible School (FGA) Pakistan  
 
Projecten werden gedraaid in samenwerkingsverbanden met landen – organisaties en 
bedrijven. Denk als voorbeeld aan het initiëren en adviseren rondom een plastic recycling 
project in Egypte. In dergelijke gevallen werd er uitsluitend bemiddeld, geadviseerd of geholpen 
waarbij er geen sprake was van geldstromen via stichting Interhelp. Voorbeelden hiervan zijn te 
vinden op een door stichting Interhelp opgezette kennis website www.operation-boost.com  
 
Gelet op deze beperkte in- en uitgaande geldstroom, is ervoor gekozen de financiële 
administratie beperkt te voeren. Er is daarom dan ook geen baten/lasten administratie 
ingericht, maar een beperkt kasadministratie waarbij de inkomsten en uitgaven gelijk zijn aan de 
kosten en opbrengsten. De Stichting kent geen bezittingen en schulden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.operation-boost.com/


Financieel jaarverslag 2016 
 

Inkomsten    

onbenoemde giften bij  0  € 850,00  

Heny en Liaqat beveiliging schoolboeken en 
motor project 18  € -    

Fairtrade knowledge centre project 19  € -    

schooltje faislabad project 20  € -    

School Niagara Town Pastor Saleem Sadiq project 21  € 1.800,00  

School Arif Ashiq Lahore project 22  € 7.000,00  

Issaac Education Centre project 23  € 4.650,00  

Windmolen Asia project 24  € 3.500,00  

    

    

    

    

    

totaal aan giften    € 17.800,00  

totaal op de bank 1 januari 2016   € 3.222,94  

totaal op de bank 31 december 2016   € 1.195,44  

waarvan lening    € -    

    

totaal beschikbaar    € 1.195,44  

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Financieel jaarverslag 2016 
 

Uitgaven    

overhead kosten  0  € 127,50  

Heny en Liaqat beveiliging schoolboeken en 
motor project 18  € -    

Fairtrade knowledge centre project 19  € -    

schooltje faislabad project 20  € 2.750,00  

School Niagara Town Pastor Saleem Sadiq project 21  € 1.800,00  

School Arif Ashiq Lahore project 22  € 7.000,00  

Issaac Education Centre project 23  € 4.650,00  

Windmolen Asia project 24  € 3.500,00  

    

    

    

    

    

totaal aan uitgaven    € 19.827,50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



3. PROGNOSE 2017  
 
3.1. VERWACHTINGEN VOOR 2016 
Het bestuur heeft voor het jaar 2017 het voornemen de nieuwe koers verder door te trekken. 
Zonder op ook maar enige wijze afbreuk te doen aan de doelstelling zoals geformuleerd in de 
statuten ziet het bestuur de ‘strategie en visie achter het People Planet Profit principe en het 
‘vriendenlegioen’ als een moderne invulling van deze doelstelling. 
 
Dit vraagt om herijking van bestaande initiatieven en belangrijker nog het doordenken van 

nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden. Eén van de voorbeelden is het hierboven 

genoemde initiatief van Operation Boost. Feitelijk een verandering in de visie van ons handelen 

als stichting InterHelp met op de achtergrond de principes van de drie P’s. 

Het op gang brengen van een beweging is daarbij soms belangrijker dan het expliciet jagen op 

tastbare projecten. Daar waar hulpvragen of nood vraagt om concrete projecten zullen we zeker 

ook onze verantwoordelijkheid samen met partners zeker pakken.  

Ook in 2016 zal deze ontwikkeling doorgezet worden met als doel het ontsnappen aan 

armoede, het voorkomen van dader en slachtofferschap van criminaliteit en terrorisme, het 

stimuleren van Fairtrade, het creëren van werk en inkomen, onderwijs en het creatief 

bestrijden van milieuverontreiniging.  Daarbij gunnen we het onszelf om vanuit proberen en 

innoveren te leren.  

Verder zal het Bestuur de werkzaamheden, zoals gedurende de afgelopen jaren uitgevoerd, 
zoveel als mogelijk continueren!  
 
 
Het Bestuur Jaarverslag 2016  
Stichting Interhelp  
 



4. GOEDKEURING JAARREKENING  
 
De jaarrekening 2016 werd goedgekeurd op de algemene vergadering van 25 mei 2017.  
 
 
4.1. ACCOUNTANTSVERKLARING BIJ DE JAARREKENING  
 
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Interhelp gecontroleerd.  
 
Deze jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van de 
stichting.  
Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te 
verstrekken.  
 
Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot 
controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden uitgevoerd, 
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden 
van materieel belang bevat.  
 
Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. Onze 
controle heeft onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie 
ter onderbouwing van de gegevens in de jaarrekening omvat. Tevens heeft onze controle een 
beoordeling omvat van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de 
jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de penningmeester daarbij heeft 
gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.  
 
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening 2016 van Stichting Interhelp een juiste weergave is van 
de behaalde resultaten en de financiële positie per 31 december 2016. Wij hebben 
geconstateerd dat de continuïteit van de Stichting Interhelp geen gevaar loopt.  
 
 
Woerden, 25 mei 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 1 
(Voorbeeld Beveiliging lowbudget schooltjes naar aanleiding van aanslagen) 
 
Het voorkomen van dader en slachtofferschap van criminaliteit en terrorisme is één van de 
zaken die vaak terugkomen in de hulpvragen. Het is ook één van onze prioriteiten om daar waar 
mogelijk op dit vlak te helpen. Hieronder een voorbeeld van de vraag en een voorbeeld van het 
antwoord dat samen met stichting Jars of Clay werd geformuleerd. 
 

Zeker negentien doden bij aanval op 
Pakistaanse universiteit 
20 januari 2016. De aanslag is opgeëist door de 
Taliban, die in 2014 ook al een bloedbad aanrichtte 
op een Pakistaanse school. 
Minstens vier gewapende mannen hebben 
woensdagochtend een universiteit in de noordelijke 
Pakistaanse stad Charsada bestormd en het vuur 
geopend op studenten en docenten. Daarbij zouden 
volgens Reuters negentien doden zijn gevallen. AP 
meldt 20 doden, AFP spreekt van 21 slachtoffers. 
Gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog op zal 
lopen. 
 
De terreurdaad is opgeëist door de Pakistaanse 

Talibaan, die in 2014 eenzelfde soort aanslag pleegden op een school. Er zouden vijftig mensen 
gewond zijn geraakt, van wie vijf ernstig. Onder de doden zouden er studenten, bewakers, 
agenten en een professor zijn. Mogelijk loopt het dodental nog op tot veertig.  
 
Voorbeeld hulpvraag & geboden oplossing 
 
Dit was in 2016 weer één van de vele gruwelijke berichten vanuit Pakistan. We worden met 

regelmaat gevraagd te helpen bij de beveiliging van scholen. Het gaat dan veelal om één van de 

scholen die we zelf hebben gebouwd of gerenoveerd. De Pakistaanse  regering heeft na de vele 

aanslagen op scholen besloten dat elek school meer veiligheidsmaatregelen moest nemen. 

Zoals een hogere muur, met prikkeldraad erop, CCTV-camera’s en een getrainde bewaker met 

een geweer.  Niet alle scholen hebben dat nog kunnen doen, omdat ze er geen geld voor 

hebben. 

Met de hulp van stichting Jars of Clay hebben we meerdere scholen kunnen beveiligen en 

daarmee voorkomen dat ze moesten sluiten. Hieronder een voorbeeld reactie van een gelukkige 

pastor/ hoofdonderwijzer met daarbij een aantal foto’s van de (minimale) beveiliging waarmee 

we hebben kunnen helpen.  



Bijlage 2  

(Voorbeeld helpen met minimale voorzieningen Lowbudget school) 

Als stichting hebben we in de afgelopen jaren meer tien lowbudget schooltjes helpen bouwen. Vaak 

begint dit met het steunen van projectjes waarbij iemand al jarenlang met minimale faciliteiten 

kinderen onderwijs geeft. Dit is soms letterlijk onder een boom aan de rand van het dorp en soms in 

half afgebouwde schooltjes of in soms levensgevaarlijke krotten die op instorten staan. Daar waar 

nodig en mogelijk helpen we om te komen tot minimale faciliteiten. Soms is dat helpen met een 

degelijk schoolgebouw en soms is dat helpen met minimale voorzieningen zovals een kist om boeken 

op te bergen, een waterpot om water koel te houden. Hieronder een voorbeeld van de vraag om 

stoeltjes en minimale inrichting van de klaslokalen waarbij we als stichting helpen met realisatie van 

deze voorzieningen. 

 

 

  

 

 

 

  

 



Bijlage 3 

(Voorbeeld renovatie ‘lowbudget school Faislabad’) 

Als stichting hebben we in de afgelopen jaren meer dat tien scholen gebouwd in onder andere 

Pakistan. Meestal gaat het om het volledig bouwen van een nieuwe school. Soms helpen we 

echter ook bij het renoveren of uitbreiden van een bestaande school. In de meeste gevallen 

gaat het om zogeheten ´Primary schools / Secondary Schools´. 

In dit voorbeeld gaat het om bouw van klaslokalen en minimale inrichting ervan. De foto’s laten 

het proces van verbouwen zien in een sfeer van ‘de school blijft open tijdens de verbouwing’.  

 

 

 

 



Bijlage  4 

(Voorbeeld helpen met schoolboeken) 

Als stichting hebben we in de afgelopen jaren 

meer dat tien scholen gebouwd in onder 

andere Pakistan. Een veelvoud helpen we met 

kleine en grote zaken waaronder bijvoorbeeld 

schoolboeken. Helpen genereert over het 

algemeen gelijk een nieuwe hulpvraag.  

 

 

We proberen te stimuleren dat scholen ‘self supporting’ kunnen draaien maar daar waar dat 

niet lukt helpen we waar dat mogelijk is. Hieronder een voorbeeld van een school waar we het 

afgelopen jaar hebben kunnen helpen met de schoolboeken en waar in de reactie te zien is dat 

de nieuwe hulpvraag alweer geboren is.  

 

 

  



Bijlage 5 

(Voorbeeld helpen met Fairtrade) 

Fairtrade is eigenlijk een gedachtengoed. Een 

ideaal waarbij mensen zich inzetten om 

kinderarbeid te bestrijden en te voorkomen. 

Fairtrade coöperaties en plantages moeten 

zich aan de Fairtrade standaarden over 

kinderarbeid houden. Wereldwijd zijn er 168 

miljoen kinderen die werken en niet naar 

school gaan. Dat is 11% van alle kinderen in 

de wereld.  

Meer dan de helft van deze kinderen doet erg risicovol werk, bijvoorbeeld in de prostitutie, 

fysiek zeer zwaar werk of werk met giftige stoffen. In Azië, en zeker ook Pakistan, komt 

kinderarbeid nog heel veel voor. De meeste kinderabeiders werken in de landbouw (59%), 32% 

werkt in de dienstverlening. Bijna 70% verricht onbetaald kinderarbeid en werkt mee met de 

familie.  

In één van de moeilijkste gebieden van Pakistan, Khyber Pakhtunwa en inmiddels ook in de 

Punjab province is stichting Interhelp betrokken geraakt bij een groot project rondom bio 

industrie. (Guar teelt / Guar Gumproductie). De voorwaarde van participatie is dat wij ons 

intensief richten op Fairtrade met een focus op bestrijding kinderarbeid in de landbouw en in de 

fabriek.  In samenwerking met stichting Jars of Clay en de bedrijven Viscolloids Pvt Ltd & 

Windmolen Asia Security Group is één Fairtrade Knowledge Center gerealiseerd in Khyber 

Pakthunwa en wordt er druk gebouwd aan een tweede in de Punjab Province.  

Met een Fairtrade Expertise Centre maken we 

ouders, boeren, kinderen en de maatschappij 

bewust van de gevaren van kinderarbeid en 

zorgen we voor onderwijs. Het ligt in de lijn van 

de bedoeling om in het verlengde van deze 

awareness onder ouders, boeren, kinderen en 

lokale gemeenschappen schooltjes te bouwen 

om zo de kinderen van het land te halen en op 

school te krijgen.  

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWtLPOyc3PAhWBnhQKHSj8BQ4QjRwIBw&url=http://www.rediff.com/money/report/slide-show-1-worst-forms-of-child-labour-in-asia/20121122.htm&psig=AFQjCNEPqwR61BiwNiEJTbpTpFkNf8Sfuw&ust=1476097255884353


Bijlage 6 

(Voorbeeld helpen met Dovenschool) 

De jarenlange strijd tegen terrorisme in het ontoegankelijke gebied tussen 
Pakistan en Afghanistan heeft ertoe geleid dat meer dan een miljoen mensen 
op de vlucht zijn. Huizen, scholen, bedrijven en ziekenhuizen zijn met de grond 
gelijk gemaakt. 

Tegen de stroom in proberen wij samen met een aantal lokale partners 
gezondheidszorg en educatie terug te brengen in een gebied waar niemand 
meer gelooft dat er ooit vrede en rust zal zijn. Tot vier keer toe hebben we een 
hospitaal helpen bouwen in de tribale gebieden tussen Pakistan en Afghanistan. 
Tot vier keer toe werden de hospitaaltjes door aanslagen en bombardementen 
vernietigd. Dit project gaat over de bouw van een dovenschool aan de rand van 
dit moeilijke gebied. Om veiligheidsredenen noemen wij niet de exacte naam 
en locatie van deze projecten. 

In dit project werken we samen met stichting Jars of Clay en lokale partners. 
De gebouwen staan inmiddels en op dit moment wordt er veel energie 
gestoken in de exploitatie.  Door de bijzonder onrustige situatie in het gebied is 
het nog niet gelukt de dovenschool draaiende te krijgen. In 2017 zullen we dit 
blijven proberen.  

  

 
 
  

http://www.jarsofclay.nl/

