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1. Voorwoord

Op vele plekken in de wereld staat de wereld in brand. Vluchtelingenstromen, onrusten en

recent oorlogen teisteren de wereld. Ook is er nood op andere plekken die misschien niet zo

direct in het oog springen. HAMIN ondersteund met name NGO’s die lokaal verschil weten te

maken en er zijn voor de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om de

kwaliteit van leven te verbeteren en waar nodig weer hoop te brengen.

HAMIN heeft in de Corona periode niet erg actief aan fondsenwerving gedaan voor deze

doelen. Toch hebben we een aantal mooie projecten weten te ondersteunen die verschil

gemaakt hebben. Het gaat niet om de massa maar het verschil wat we uiteindelijk voor een

individu kunnen maken.

2.    Algemene gegevens

Stichting HAMIN geeft Hulp Aan Mensen In Nood. Dat wil zeggen dat hulp geboden wordt

aan de allerarmsten en meest kwetsbare en verworpen mensen in de samenleving in arme

landen. De stichting HAMIN is op dit moment actief voor de projecten die uitgevoerd

worden in Thailand en Liberia en Ghana.

HAMIN is een ANBI stichting, een algemeen nut beogende instelling.
HAMIN contact en adresgegevens:
Stichting Hamin, Mozartdreef 27, 3845 BH, Harderwijk
www.hamin.eu info@hamin.eu

Bank : NL86RABO0314551077 t.n.v Stichting HAMIN
KvK : 41193781
RSIN : 800476177

3.    Grondslag en doelstelling van HAMIN

Stichting HAMIN geeft Hulp Aan Mensen In Nood. Dat wil zeggen dat hulp geboden wordt
aan de allerarmsten en meest kwetsbare en verworpen mensen in de samenleving in arme
landen. HAMIN wil de mensen helpen in alle aspecten van hun “zijn”, lichamelijk,

http://www.hamin.eu/siam-care/projecten/
http://www.hamin.eu/liberia/projecten/
http://www.hamin.eu
mailto:info@hamin.eu


emotioneel, verstandelijk maar ook geestelijk. Geestelijk wil zeggen dat alle mensen het
recht hebben om minimaal één maal echt te horen en zien wat de liefde van Jezus inhoudt.
Kortom, het gaat om de totale mens.

Stichting HAMIN zet zich in voor fondsenwerving voor projecten in verschillende landen. We

begonnen met een werk in Thailand, dat werd uitgebreid naar Liberia en in 2020 kwam ook

werk in Ghana erbij.

Doelgroep:De allerarmsten, meest kwetsbare en verworpen mensen in de samenleving.

4.    Bestuur

Het bestuur bleef onveranderd in 2021, de bestuurssamenstelling van HAMIN:
Voorzitter: Gijsbert van Kampen
Penningmeester: Ewout Schouten
Secretariaat: Adrienne Blomberg
Algemene Leden: Frieda van de Vis en Renee Kunnen

5.    Beleidsplan.

Het beleidsplan van stichting HAMIN bestaat uit het werven van fondsen voor de

verschillende projecten. Het werk bestaat uit het in Nederland financieel verwerken van de

fondsen die voor de buitenlandse projecten zijn of worden geworven. Doelfondsen worden,

na aftrek van eventuele administratieve kosten, direct doorgezet naar de juiste organisaties.

Het eigen vermogen van HAMIN is hierdoor nihil.

De inkomsten voor de verschillende projecten in het buitenland worden voornamelijk door

de medewerkers van de genoemde projecten en hun contacten in Nederland geworven. Het

HAMIN bestuur kan helpen met de werving met specifieke fondswervende activiteiten.

Het beheer en het bestede vermogen van stichting HAMIN

6.    Onze uitgeoefende activiteit

HAMIN werkt samen met betrouwbare mensen en organisaties die, net als HAMIN, geen

winstoogmerk hebben. We investeren daarom op dit moment in Liberia, Ghana en Thailand.

In Liberia werkt HAMIN samen met DUCHASC (Duport Community HIV/AIDS Support & Care)

in Ghana werken we met CTIW Foundation (Children & Teens In Worship) en in Thailand met

Siam Care.



Liberia DUCHASC https://www.facebook.com/profile.php?id=100004811327144)

Projecten Activiteiten Omschrijving

Vak school

Vocational training

DUCHASC organiseerde gratis lessen voor HIV positive en/of misbruikte vrouwen,
jongeren/wezen, weduwe en alleenstaande moeder, het eerste half jaar van 2021. In
Juli was er een officiële diploma uitreiking voor iedereen die mee had gedaan. Hoewel
er nog steeds vraag naar training is moesten de lessen worden stopgezet omdat er
een minimum bijdrage gevraagd wordt van nieuwe studenten om kosten te dekken
voor de leraren en materialen. In totaal hebben zo’n 500 vrouwen cursus gehad in het
maken van zeep, de vrouwen kwamen uit 2 provincies; Bong en Montserrado.
De maandelijkse bijeenkomsten voor vrouwen in het nieuwe trainings gebouw wat op
31 Juli 2021 officieel in gebruik genomen werd, gaan nog wel door.

DUCHASC ran a free tuition vocational program for widows, victims of SGBV, orphans,
youth, especially of AIDS, and single mothers. The program ended in July of 2021
when we had our graduation for the last group of students. We could not continue
the program, though student were available because we were now asking for a
minimum fees from the new student but they could not afford to pay and we could
not afford to continue paying the instructors because we didn’t have a project to do
the extra cost for training materials and facilitator’s salary. However, we are still
running our monthly SGBV Support Group meeting at our newly constructed office
and training center which was officially dedicated and open on July 31, 2021. We
conducted one month soap training for 500 women from 10 communities in
Montserrado and Bong counties.

Lening stelsel

Loan scheme or

VSLA (Village

Saving Loan

Association)

DUCHASC begon een leenstelsel voor bovengenoemde vrouwen, zodat ze de kans
kregen een lening te nemen, een klein werk te beginnen en langzaam, met rente,
terug te betalen. Helaas moest dit gestopt worden omdat de vrouwen niet terug
betaalden en anderen dus geen lening konden krijgen. Er werd toen besloten om het
systeem te veranderen in een spaar systeem. Vrouwen kunnen geld inzetten om te
sparen en het opnemen wanneer nodig. Dit gebeurd meestal voor ziekte, schoolgeld,
bevallingen, overlijden van familie. Een klein deel van het geld wordt gebruikt om
samen iets mee te doen, een jaarlijkse bijeenkomst waar behalve samen een maaltijd
en feest wordt gedeeld, elke vrouw haar deel van het spaargeld terug krijgt. Dit
systeem werkt goed, iedereen ziet, weet en krijgt haar geld uiteindelijk weer terug, en
er is geen onderlinge nijd omdat iemand niet terug betaald.

We started a loan program where DUCHASC provided some funds in the program for
the women in the SGBV Group to borrow and pay back with a small interest which
could to grow the money to benefit more women, but this could not continue
because most of the women borrowed fund and they did not paid back, so we
decided to change the strategy from loan to village saving program where women
now put in share based on their ability into the group village bank and a minimum
fund that each woman contributes for social development purpose. This social
development fund is usually used as a grant for any member in time of urgent need

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004811327144


such as childbirth, graduations, sickness, death, etc. we also used part of the money
to have fun at the end of the cycle which is usually an annual event. At this event,
each woman receives the share they have been saving in the village bank through the
year. This program works better because it is no more about the organizations money
but everyone’s money and everyone is involve if a member refused to pay money
borrow as all member money is in the bank even if the a donor is supporting with
extra funds to the program.

Aankoop van Land

en verbouwing

Land purchased

project and farm

project

In 2019 werd begonnen met de aankoop van 2 hectaren land voor multifunctionele
doeleinden. De plannen bestaan uit het opzetten van een retraite plek voor
vrouwen/meisjes en kinderen, jeugd groepen en studenten. Een ander plan was om
het land te bewerken. Het land ligt in Margibi provincy, in 2021 werd het land volledig
afbetaald en is nu eigendom van DUSHASC, alleen moet het nog geregistreerd worden
bij de ‘Land Commission Office’. We is al veel gaande op het land, de struiken en
bomen zijn verwijderd en het land is klaargemaakt om op te zaaien.

In 2019 we embarked on purchasing two acres of land that we intend to use in
multipurpose ways including a retreat center for women, girls, children, and camp for
youth, students and some portion for Agriculture activities. The property is located in
Cinta town, District # 5, Margibi County, we were able to complete payment of the
land, but we still have to register and probate the property with the land commission
office. However; we have begun activities on the property. We hope to begin our first
building project this year if funds are available. We have had several meetings with
the women and clearing the land for agriculture activities has been completed. See
attached few of the previous photos.

Kinder

bescherming

Child protection

Awareness in

schools

DUCHASC werkt samen met LUMINOS die de ‘tweede kans scholen’ heeft voor
oudere leerlingen die om wat voor reden dan ook niet meer op school zitten.
DUCHASC geeft les over aan deze kinderen die meestal erg kwetsbaar zijn over voor
kidnapping, mishandeling en rituele moorden. De lessen leren de kinderen waar ze
alert op moeten zijn, hoe ze volwassenen kunnen waarschuwen, waar ze kunnen
rapporteren, en allemaal krijgen ze het telefoonnummer van DUSCHASC voor
noodgevallen.

Under this program I visit Luminous second chance classes and talk with children
about children protection issues in our country because children are the most
vulnerable. On a daily basis children are been knapped raped, kill etc. We help to be
careful, they should never follow without tell their parents or an adult. They should
report all violence they experience or see. We also encourage them to call my phone
to report.

Kantoor gebouw
DUCHASC begon 17 jaar geleden in een klein gebouwtje op het land van de Baptisten
kerk. Enkele jaren geleden konden ze een eigen stuk land in de Rehab gemeenschap
komen, daar werd stukje bij beetje een kantoor met training centrum op gebouwd.
Het project werd afgerond in 2021, op 31 Juli was de feestelijke opening.
DUCHASC had been located in Baptist church compound for over seventeen years and
we were opportune acquire one lot of land space in Rehab area to construct a



Office building

project

building to host our head office, the project was completed in 2021. The office was
officially opened on July 31, 2021.

Ghana CTIW (https://ctiwfoundation.com)

Projecten Activiteiten Omschrijving
1. CTIW TV Het hart van de stichting is kind- en tiener-evangelisatie (Children in Worship TV &

Teens in Worship TV, een evangelisatie uitzendprogramma uitgezonden in
West-Afrika, Oost-Afrika en Zuidelijk-Afrika).
Children In Worship TV is dagelijks op de Ghanese televisie te vinden zijn en
daarnaast ook elk weekend op DSTV Africa, Afrika's grootste satellietservice met een
bereik over het gehele continent (West, Oost- en Zuidelijk -Afrika).
In 2021 hebben we 10.680 minuten aan evangelisatie inhoud geproduceerd en
uitgezonden en bereiken wekelijks ongeveer 1,1 miljoen kinderen en tieners.
Vanwege beperkte toegang en hoge kosten van het internet, is de televisie een
belangrijk medium op het Afrikaanse continent, vooral in landelijke gebieden waar er
weinig vermaak is en gezamenlijk tv kijken een traditie is. Verschillende families
komen samen om tv te kijken, omdat ze niet allemaal een eigen tv kunnen
veroorloven.
Het uitzendprogramma bemoedigd en geeft vertrouwen aan kinderen en tieners door
het delen van het Goede Nieuws van Jezus Christus, inspireert hoop en liefde en
toont de onvoorwaardelijke liefde van God aan de kijkers. Kinderen en tieners krijgen
een beter perspectief op God's liefde die toegankelijk is voor iedereen en de kinderen
en tieners leren hoe ze deze boodschap kunnen overdragen aan hun leeftijdsgenoten.
Verder geeft het ze hoop en vertrouwen te midden van hun problemen en
economische frustraties. Daarnaast helpt het programma ze ook om over
hedendaagse educatieve onderwerpen en lessen na te denken en deze te bespreken
met hun familie en leeftijdsgenoten.

2. School Support
Programme

Het School Support Programme bied hulp aan kansarme scholen in achtergestelde
gebieden in Ghana door gebruikte spullen uit Nederland te doneren. Hierdoor kan er
aan deze kinderen en tieners onderwijs van hogere kwaliteit aangeboden worden.
We hebben in 2021 ongeveer 1100 schooltafels en stoelen, 40 computers, 8
digiboards en whiteboards, andere lesmaterialen, naar Ghana mogen verschepen om
zo de kwaliteit van het onderwijs te kunnen verbeteren.

3.School Transport
Programme

Het School Transport Project helpt schoolgaande kinderen die wonen in afgelegen en
arme gebieden in Ghana en die lange afstanden moeten afleggen om naar school te
kunnen gaan. Het uitlenen van de fietsen aan de leerlingen dienen als middel om de
jongere generatie te bemoedigen om elke dag naar school te komen, goed hun best
te doen op school en goede cijfers te halen, door te kunnen leren, en zo aan de
toekomst van zichzelf en van hun families te werken. Onder leiding van de stichting
zullen de scholen de fietsen onderhouden en managen we het project op lokaal
niveau.
In 2021 hebben we ongeveer 100 fietsen mogen verschepen naar Ghana.

https://ctiwfoundation.com


4. School Fees
Support
Programme

Het School Fees Support Programme helpt families met het schoolgeld voor kinderen
en tieners in arme gemeenschappen voor hun basisonderwijs en/ of middelbare
school. Bij de meeste families werd 50% van het schoolgeld door de stichting betaald
en de andere helft door de familie zelf, zodat de families zelf ook
verantwoordelijkheid houden voor het dragen van de schoolkosten en niet volledig
afhankelijk worden van hulp die ze aangeboden werd.
We hebben in 2021 13 kinderen / tieners in Accra mogen helpen onder dit
programma.

5. Family Support
Programme

We hebben verder in 2021 vele families mogen helpen onder het Family Support
Programme. Dit is gebeurd in de vorm van donaties van kleding, baby spullen,
beddegoed en handdoeken, keuken spullen zoals glazen, pannen, bestek, etc. Dit is
gebeurd in samenwerking met 5 partners zoals kerken en andere NGOs waarmee we
samenwerken.

Thailand: Siam-Care (www.siamcare.org)
Projecten Activiteiten Omschrijving
1. Gevangenis
programma

De leefomstandigheden in Thaise gevangenissen zijn dramatisch. Er is weinig tot geen
morele support, en vaak niet of nauwelijks medische zorg. Siam-Care bezoekt
gevangen, biedt morele support, een luisterend oor en informatie over hun rechten.
Soms, op verzoek van de gevangene zelf, bezoeken we de familie van een gevangene
en regelen tegemoetkoming voor schoolkosten van kinderen.
Normaal gesproken worden er 10 gevangenissen bezocht, met name
jeugdgevangenissen. Gemiddeld ongeveer 80 bezoeken per jaar, maar door Covid was
dit niet mogelijk.

2. Educatief
sponsorings
programma

Kinderen hebben recht op onderwijs. Als ze niet naar school kunnen missen ze de
basis om een stabiele toekomst op te bouwen. Helaas hebben families niet altijd
voldoende geld om hun kinderen naar school te sturen. Bijvoorbeeld omdat ouders
zijn overleden en opa en/of oma te weinig verdienen. Kinderen moeten dan
noodgedwongen jong beginnen met werken, om hun families financieel te
ondersteunen.
Kinderen in ons sponsor programma kunnen dankzij onze financiële support naar
school. Ook worden ze door ons personeel gecoacht. We volgen schoolprestaties,
nodigen ze uit voor kinderkampen. In 2021 hebben 153 kinderen onderwijs support
ontvangen. In Bangkok: 9, PhangNga: 46, en in Mukdahan: 98 kinderen
Kleuterschool: 5 kinderen
Lagere school: 59 leerlingen
Middelbare school: 67 leerlingen
Beroepsonderwijs: 10 studenten
Universiteit: 12 studenten

3.Familiezorg-
programma

Zorgen voor een Hiv-geïnfecteerd familielid, gezond voedsel eten, budgetteren, goed
medicatiegebruik en opvoeding van de kinderen, een stabiel inkomen genereren: het
zijn allemaal basisvoorwaarden voor een stabiel leven voor de families die Siam-Care
ondersteunt. Daarom traint en coach Siam-Care haar families op deze en andere
terreinen en geven we steun wanneer nodig zoals een luisterend oor, bemiddelen in
het verkregen van een verzekering en goede medische zorg, geven specifieke
job-trainingen, begeleiden bij medicatiegebruik, soms financiële ondersteuning

http://www.siamcare.org


wanneer er eten, reiskosten of ziekenhuis kosten betaald moeten worden. Siam-Care
helpt af en toe eenmalig met bv een lekkend dak of toilet wanneer nodig.
In Thailand rust helaas nog altijd een stigma op HIV/aids. Het is iets waar mensen
liever niet over praten en zich vaak voor schamen. Siam-Care onderhoudt nauwe
relaties met ziekenhuizen, maatschappelijke instanties, scholen en ander non profit
organisaties. Zij verwijzen regelmatig de gezinnen naar ons door naar ons. Want zelf
om hulp vragen, is in de praktijk niet eenvoudig.

4. Preventie In Thailand praten ouders en docenten liever niet over seks, terwijl één op de 20
meisjes tussen de 15-19 ongewenst zwanger raakt en HIV zich nog steeds verspreidt,
met name onder jongeren. Siam-Care heeft daarom een voorlichtingsprogramma,
bestaande uit:
-Seksuele voorlichting op middelbare scholen: We informeren tieners over de gevaren
van (onveilige) seks Daarnaast gaan we in gesprek over respect voor je eigen lichaam
en dat van hun leeftijdsgenoten. In Mukdahan, aan de grens van Laos, is de
voorlichting ook gericht op het voorkomen van mensenhandel.
-Training van docenten: Leraren verbeteren hun kennis over HIV en leren
vaardigheden om dit in de klas ter sprake te brengen.
-training van kerkleiders: We delen kennis en leren vaardigheden zodat leiders hun
gemeenteleden kunnen trainen en informeren.

7.    Beloningsbeleid

Volgens de statuten van HAMIN mogen de bestuursleden niet beloond worden; er worden

enkel directe kosten vergoedt.



8.    Inkomsten HAMIN



9.    Toelichting inkomsten

We zien dat we dit jaar helaas nog een verdere daling in inkomsten. Enkel de
sponsorinkomsten voor Siam Care Ook zijn in 2021 toegenomen, de inkomsten voor overige
projecten liepen terug.

In de twee grafieken ziet u een verdeling per inkomsten groep en ziet u dit jaar een kleine
achteruitgang van het totale bedrag, onderling verschuift het iets ten opzichte van het vorige
jaar.

10    Uitgaven HAMIN 2021

11. Vooruitblik 2022

Ondanks de wereldwijde Covid-19 crisis bleven de inkomsten voor de projected toch mooi
doorlopen. Helaas is in 2021 de dalende trend van de inkomsten nog niet gekeerd. Ondanks
dat zijn de ontvangen Sponsorgelden voor Siam Care toegenomen. HAMIN hoopt het
komende jaar, 2022, de inkomsten zullen stabiliseren en weer toenemen zodat meer
kwetsbare mensen geholpen kunnen worden.



12.    Slotwoord

Ondanks het feit dat wij een kleine stichting zijn leveren wij toch een bijdrage om verschil te

maken in het leven van de allerarmsten en mensen die in verdrukking of moeilijke

omstandigheden leven. Onze visie om iedereen te zien met de ogen van Jezus, dat is en

blijft onze opdracht en motivatie.



13.    Bijlage 1 – Winst en Verliesrekening Balans Stichting HAMIN


