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TOELICHTING
Algemeen
Stichting Hulpverlening Zuid Oost Azië is opgericht in 1998 en
zetelt te Amstelveen. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 33302558 .
Statutaire Doelstelling van de Stichting:
- Het ondersteunen van kraamklinieken en/of projecten op medisch
en humanitair gebied in ontwikkelingslanden, met name op het
gebied van de kraamzorg, de zuigelingenzorg en de zorg voor
weeskinderen.
-

Het verrichten van verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de
levering van hulpmiddelen en het delen van kennis en ervaring.
Aanvulling doelstellingen:
Door de voortschrijdende sociale, economische en politieke
ontwikkelingen in de ontwikkelingslanden in ZuidOost Azie zijn de
doelstellingen –niet statutair- uitgebreid met onder andere:
armoedebestrijding, microkredietprogramma’s, donaties -ter
ondersteuning van door derden begeleide projecten in
achterstandsgebieden.
ANBI:
De belastingdienst heeft de stichting in 1998 de ANBI-status
toegekend.
(onder nummer 8069.64.753)
Boekjaar
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Bestuur:
Per 31 december 2019 bestaat het bestuur van de stichting uit;
Mevrouw M.E.T.Werker-Schuren,
Mevrouw W.J.M. Dings-Geraads
Mevrouw C.H.J. Vlug
Mevrouw R.R. van Putten
Toegetreden 2 januari 2020
Mevrouw M.M.C.Smiers
Werkzaamheden:
Om de diverse activiteiten te kunnen uitvoeren wordt het bestuur
ondersteund door vrijwilligers zowel in Nederland als in de
projectlanden aldaar.
Vermogenspositie:
Het eigen vermogen per ultimo boekjaar (31 december 2019)
positieve stand van
€ 97.464 aan.
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geeft een

Grondslagen van waardering:
De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet of bij de
toelichting op de afzonderlijke balansposten opgenomen. Voor zover
niet anders vermeld zijn de activa, de voorzieningen en schulden
opgenomen tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat:
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de
opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere
lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben.
De resultaten op prestaties worden verantwoord in het jaar waarin
deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar
waarin zij voorzienbaar zijn.
Exploitatieresultaat:
Het exploitatieresultaat over het boekjaar wordt toegevoegd aan de
Algemene Reserve
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TOELICHTING
Algemeen
Stichting Hulpverlening Zuid Oost Azië is een particuliere stichting
en is opgericht in 1998.
De stichting kenmerkt zich door haar kleinschaligheid en
rechtstreekse ondersteuning. Dit houdt in dat de beschikbare
financiële middelen uitsluitend worden aangewend t.b.v. hulpgoederen
en de financiering van kleinschalige projecten in Hoi An en
omgeving. Stichting Hulpverlening Zuid Oost Azië stelt zich ten doel
bij te dragen aan de verbetering van de leef – en leeromstandigheden
van bevolkingsgroepen in een achterstandspositie in Vietnam. De
ondersteuning heeft zich uitgebreid naar bevolkingsgroepen in het
Tây Giang district in de provincie Quang Nam, in de provincie Ben
Tre, Binh Dai district en sinds 2019 in Huong Hoa in de provincie
Quang Tri.
De stichting blijft deze projecten nauwgezet volgen en voor de
komende 2-3 jaar ondersteunen. De nieuwsbrief 2019 is verschenen in
december 2019 en is na te lezen op de website.
TERUGBLIK 2019
Programma voor de BRU-van Kieu pubermeisjes in het Huong Hoa
district, provincie Quang Tri
De BRU-van Kieu, een van de etnische minderheidsgroepen, woont
voornamelijk in de bergachtige gebieden van de centrale provincie
Quang Tri. Oorspronkelijk was deze groep woonachtig in het centrale
deel van Laos en verhuisde naar Vietnam gedurende historische
veranderingen. De groep vestigde zich in het bosachtige gebied rond
de berg Kieu en werd later vernoemd naar deze berg.
Huong Hoa is een van de armste districten van de provincie Quang
Tri. In deze gemeente leven mensen voornamelijk van vee, cassave en
rijstteelt voor eigen consumptie. Cassave en de noten van de Tungbomen zijn de belangrijkste bron van inkomsten. De noten worden
gepeld en verkocht aan lokale verzamelbedrijven. Uit de noten wordt
de Tung-olie gewonnen voor o.a. houtolie, die gebruikt wordt in de
meubelindustrie. Door de enorme prijsdruk van de handelaren is het
inkomen voor deze gemeenschap zeer laag.
De pubermeisjes van de BRU-van Kieu Minority worden geconfronteerd
met ernstige en langdurige problemen, zoals het vroegtijdig verlaten
van school, zwangerschappen en een gebrek aan inkomen. Deze
problemen doen zich voor als gevolg van sociale, economische,
culturele en geografische beperkingen.
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Dit heeft een langdurige impact op het leven en op de toekomst van
deze meisjes. Het Medisch Comité Nederland Vietnam heeft een aantal
gerichte projecten ontwikkeld:
-

Het opleiden in vaardigheden en kennis
Seksuele voorlichting op scholen en in de gemeenschap
Bewustwording van gemeenschappen over onderwijs en
kindhuwelijken
Het creëren van banen voor jongeren met name voor de
pubermeisjes

Hulza heeft in 2019 de BRU-van Kieu Minority bezocht. Om meer voor
deze gemeenschap te kunnen betekenen ondersteunt de stichting dit
project en werkt hierin samen met het MCNV.
Een eerste aanzet is gedaan:
-

-

Vijf jongeren zijn opgeleid, zij hebben een baan binnen en
buiten de gemeenschappen
Vijftig huishoudens profiteren van banen d.m.v. het produceren
van bamboe producten en de Tung Oil. Er zijn o.a. machines
aangeschaft voor het pellen van de zaden en snijmachines voor
het produceren van bamboeproducten, zoals bamboerietjes,
opbergbamboebuisjes en kaarsenhouders. Bamboe wordt veel
gebruikt voor huisvesting, maar is ook een milieuvriendelijke
en duurzame grondstof en kan dus ook ingezet worden ter
vervanging van kunststof producten.
Een werkplaats is gebouwd voor o.a. het drogen van bamboe en
Tung-noten. Daar worden ook trainingen gegeven voor het
produceren van bamboeproducten.
HOME / PARTNERS: https://mcnv.org/

Programma voor kinderen met HIV/AIDS
Sinds 2017 ondersteunt de stichting het programma voor kinderen met
HIV/AIDS, dit in samenwerking met Mr. Tran Duy van het Viet Nam
Health Improvement Project (VNHIP) in Danang. Veel kinderen die aan
HIV/AIDS-ziekte lijden zijn vaak wees/halfwees, aangezien zij een of
beide ouders verloren hebben aan dezelfde ziekte. Deze kinderen
wonen merendeel bij familieleden of in een opvanghuis. In Vietnam
bestaat er nog steeds veel angst/misverstand en onbegrip over
HIV/AIDS. De kinderen die getroffen zijn door deze ziekte worden
veelal verstoten door hun gemeenschap, met als gevolg dat zij hun
vertrouwde omgeving moeten verlaten om elders onderdak te vinden,
dit vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Hierdoor ontwikkelen
deze kinderen weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld en weten
ze niet om te gaan met hun situatie en hun omgeving.
Om deze kinderen te helpen, ze weerbaarder te maken en een
positiever toekomstbeeld te geven, ondersteunt de stichting het
VNHIP financieel op het gebied van training en ontwikkeling.
Publicatie van HULZA kunt u vinden op de website van VNHIP onder het
kopje:
HOME / OUR PARTNERS, http://www.vnhip.org/ en OUR STORIES /
HIGHLIGHT, http://www.vnhip.org/highlight.html
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Schoolbezoek in het Tây Giang district
In het Tây Giang district in de provincie Quang Nam heeft de
stichting de kinderen van zeven kleuterscholen voorzien van jasjes.
Helaas was er geen gelegenheid om deze keer de scholen te bezoeken,
maar de contactpersoon aldaar heeft dit project georganiseerd en
gerealiseerd.
Microkrediet programma ‘Vrouwen in Beweging’
Sinds 2016 is een start gemaakt met het microkrediet programma
‘Vrouwen in Beweging’ voor de hulpbehoevende vrouwen in de provincie
Ben Tre, Binh Dai district, in het Zuiden van Vietnam (de Thoi Lai
Commune). De stichting werkt hierin samen met het Medisch Comité
Nederland Vietnam (MCNV). Wegens de expertise van het MCNV wordt de
technische ondersteuning, logistiek en begeleiding door hen
uitgevoerd. Naast de armoede in dit gebied is er een extra groot
probleem “ het te zoute water”. Door te weinig regenval is de
waterstand in de rivieren veel te laag met als gevolg “zout/brak
water” wegens het zeewater dat in de delta opdringt. Dit water kan
dus niet gebruikt worden als drinkwater voor de bevolking en verdere
gevolgen zijn de dood van dieren en gewassen. D.m.v. het
microkrediet hebben de vrouwen in de Thoi Lai Commune kunnen
investeren in o.a. zeer grote volumineuze watercontainers om het
regenwater op te vangen, hetgeen heel hard nodig is.
In tweede en derde cyclus van leningen hebben vrouwen geïnvesteerd
in bedrijfjes, zoals een veehouderij, maar ook bedrijfjes in
groenten en fruit en kleine ateliers. Een aantal vrouwen heeft met
een lening toiletten aangelegd voor meer hygiëne en een verbetering
om het milieu schoon te houden. Ook hebben vrouwen een lening
aangevraagd om een vrijwillige ziektekostenverzekering te kopen om
zichzelf en hun gezin te beschermen tegen gezondheidsrisico’s.
Tijdens de maandelijkse groepsbijeenkomsten krijgen de vrouwen
trainingen om financieel sterker te worden. Aan het eind van elke
meeting wordt het maandelijkse schuldbedrag betaald. Er blijft een
grote behoefte voor arme vrouwen om deel te nemen aan deze
financiële dienstverlening en gemeenschapsontwikkeling.
Publicatie van HULZA op de website van MCNV kunt u vinden onder het
kopje NEWS-LATEST van juli 2019, https://mcnv.org/news-latest/newsthe-hulza-delegation-visited-the-microfinance-project-in-ben-tre/
De stichting streeft ernaar jaarlijks een bezoek te brengen aan haar
projecten in Vietnam. Tevens worden projecten die in het verleden
zijn uitgevoerd bezocht, dit is feitelijk een voortgangscontrole
waarbij nagegaan wordt in hoeverre het project voldaan heeft aan de
verwachting van de stichting. De vaste contacten in Vietnam bezoeken
de lopende projecten op halfjaarbasis, of indien nodig frequenter en
doen verslag via mailverkeer aan het bestuur van de stichting.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
St.Hulpverl.Zuid Oost Azië
31.12.2019

ACTIVA
Vlottende activa:
Vorderingen:
Overige vorderingen
en overlopende activa

Liquide middelen:
---------------ABN-AMRO Bank
ABN-AMRO Bank Spaar
Vietcom Bank

Euro

31.12.2018

Euro

1.793
------

1.793

95.537
2
132
-------

95.671

------97.464
=======

Totaal Activa
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1.038
------

71.228
2
6.541
------

1.038

77.771

------78.809
=======

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
St.Hulpverl.Zuid Oost Azië
31.12.2019
PASSIVA

Euro

31.12.2018
Euro

Vermogen:
-------Algemene reserve
Exploitatie resultaat

78.809
18.655
-------

97.464

76.274
2.535
------

Kortlopende schulden:
-------------------Vrijwilligersvergoedingen

-

-

Overige transitoria
en overlopend passiva

-

-

------

-

------97.464
=======

Totaal Passiva
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------

78.809

-

------78.809
=======

EXPLOITATIE-OVERZICHT over 31 DECEMBER 2019
St.Hulpverl.Zuid Oost Azië

BATEN:
----Ontvangen donaties

2019

2018

Euro

Euro
41.159

Vrijwilligersvergoedingen

( 1.500)
-----39.659

sub totaal
LASTEN:
-----Verstrekte goederen en
overige projectkosten

5.690
( 1.500)
-----4.190

19.247

-

Web-kosten

149

141

Reiskosten

65

-

Portikosten

6

-

1.048

-

Assurantiekosten

151

821

Publiciteit

140

212

Bankkosten

198

161

-

320

------

------

Kantoorkosten

Koersverschillen
Rentebaten/lasten
Totaal kosten
Exploitatiesaldo
Bijzondere baten/lasten
Exploitatiesaldo
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21.004
-----18.655

1.655
-----2.535

-----18.655
======

-----2.535
======

SPECIFICATIE BALANS EN EXPLOITATIEREKENING PER 31 DECEMBER 2019
St.Hulpverl.Zuid Oost Azië

Exploitatieresultaat:
Het exploitatieresultaat ad positief € 18.655 over het boekjaar
wordt ten gunste gebracht van de Algemene Reserve.
Donaties:
Ontvangen donaties en legaten in 2019 in Euro’s:
41 donaties totaal
Totaal

41.159
-----41.159
======

(2018: 57 donaties Euro 5.690)

Het Bestuur:

M.E.T. Schuren
W.J.M. Dings-Geraads
R.R. van Putten
CH.J. Vlug
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