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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 of is geweest zoals Pakistan, Afghanistan, Cambodja,
Senegal, Curaçao, Kenia 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 2020 een bijzonder jaar waarin het coronavirus het
nieuws domineerde. Toch was het ook een jaar van volhouden van de traditionele hulp zoals
het bouwen en exploiteren van schooltjes en het helpen op dit plaatsen waar dat hard nodig
bleek. 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.
Los van de reguliere inkomsten en uitgaven, was er in 2020 geen sprake van bijzondere kosten
of opbrengsten. Onze jaarrekening lijkt soms mager maar dat komt ook doordat we daar waar
mogelijk sponsoren soms financieel rechtstreeks verbinden aan de projecten waardoor er wel
activiteiten zijn maar geen finaciele stromen die via Interhelp verlopen.
Hieronder geven we een paar voorbeelden van de gedraaide projecten en initiatieven in 2020.
Meer details, informatie en foto’s over de projecten zijn te vinden op de website
www.stichtinginterhelp.nl

Leermiddelen en renovaties schooltjes Pakistan
In de afgelopen 23 jaar zijn we betrokken geweest bij de bouw, renovatie en exploitatie van
circa 30 scholen met meer dan 2.500 kinderen en ruim 150 leraren/ personeel. In 2020 hebben
we met name hulp gevraagd en ook gekregen voor het aanschaffen van leermiddelen voor circa
24 scholen en het verbeteren van faciliteiten op een aantal schooltjes.
Bij verbetering van faciliteiten ging het vaak om zaken als renovatie van het dak, het aanleggen
van goede toiletruimtes voor de kinderen, het uitbreiden van klaslokalen, het aanschaffen van
meubilair en het zorgen voor schoon drinkwater. Onze partner in deze projecten is de Jars of
Clay foundation.
Nieuw school en waterput
In de Thar woestijn in het zuid-oosten van Pakistan hebben we een nieuwe school gebouwd en
een waterput geslagen. De Thar woestijn beslaat meer dan 175.000 vierkante kilometer en
bestrijkt grote delen van Pakistan. In de Thar-woestijn is het extreem warm en het waterpeil is
zeer laag waardoor overleven voor de lokale bevolking bijzonder moeilijk is. Volgens recent
onderzoek sterven er 8 baby’s per dag door gebrek aan gezond water. De armoede is zo groot
dat de mensen maar één keer per dag eten. Er zijn geen scholen en duizenden kinderen spelen
gewoon met het zand zonder enige andere activiteit.
Met hulp van aannemingsbedrijf v.d Grift is een grote stap gezet om voor de kinderen in dit
gebied het verschil te gaan maken. Pastor Morris, een zendeling van de FGA Bilble school heeft
een stuk grond kunnen kopen in het dorp waar nu de school voor een groot deel is gebouwd.
Zijn partner Vinraj is al begonnen met lesgeven aan kinderen waarvoor onderwijs normaliter
onbereikbaar zou blijven.
Het bijzondere verhaal achter het slaan van een waterput is dat er extreem diep gegravengeboord moest worden, 300 voet (ongeveer 91 meter). Nu ze bij water zijn laten ze telkens een
man naar beneden zakken om een emmer met water te vullen. Daarna trekt een kameel hem
met een touw omhoog. We hopen het komende jaar een pomp op zonne-energie aan te kunnen
schaffen die het water omhoog pompt in een betonnen bak.
Auto voor zendingsechtpaar
Een voor ons wat andersoortig project in het afgelopen jaar was de vraag om te helpen met
fondswerving voor een auto die gebruikt zou gaan worden voor zendings- en ontwikkelingswerk
in Kenia. Met dank aan onze sponsors een prachtige auto voor het zendingsechtpaar Julius
en Rianne Mutua in Mombassa, Kenia.

1.6. BESTUURSSAMENSTELLING
Eind 2020 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

2. JAARREKENING 2020
Voor de jaarrekening 2020 zijn, ondanks het feit de Stichting Interhelp geen Stichting is met een
CBF keurmerk (Centraal Bureau Fondsverwerving) wel de Richtlijn Fondsenwervende
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. In sommige gevallen werd er uitsluitend bemiddeld, geadviseerd of geholpen waarbij
er geen sprake was van geldstromen via stichting Interhelp.
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.

3. PROGNOSE 2021
3.1. VERWACHTINGEN VOOR 2021
Het bestuur heeft voor het jaar 2021 het voornemen de koers verder aan te passen. 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 als een moderne
invulling van deze doelstelling.
Dit vraagt om het consolideren en steunen van bestaande initiatieven maar zeker ook het
doordenken van nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden. Feitelijk een verrijking van de
visie van ons handelen als stichting InterHelp.
Ook in 2021 zal deze ontwikkeling doorgezet worden met als doel het ontsnappen aan
armoede, het creëren van werk en inkomen en onderwijs. 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 2021
Stichting Interhelp

4. GOEDKEURING JAARREKENING
De jaarrekening 2020 werd goedgekeurd op de algemene vergadering van 2021.
Het voltallige bestuur heeft de jaarrekening 2020 van Stichting Interhelp gecontroleerd.
Deze jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van de
stichting.
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 2020 van Stichting Interhelp een juiste weergave is van
de behaalde resultaten en de financiële positie per 31 december 2020. Wij hebben
geconstateerd dat de continuïteit van de Stichting Interhelp geen gevaar loopt.
Woerden
Het bestuur stichting Interhelp

