STICHTING EEN HELPENDE HAND
Berkstraat 21 2565 MR Den Haag Nederland
NL03 ASNB 0854 6928 43 - NL76 INGB 0006 8919 57
Telefoon 070-365 6168 Telefax 070-365 2311
E-mail: info@sehh.nl Web: www.sehh.nl

Nieuwsbrief nummer 28, december 2016
2016 is het jaar van de verandering. De stichting gaat nieuwe vormen van samenwerking aan en qua
hulp verzetten we ook onze bakens: we investeren minder in stenen en nóg meer in mensen. In deze
Nieuwsbrief een toelichting op de ontwikkeling die SEHH doormaakt.

Sierra Leone
In mei 2016 brachten we een bezoek aan dit land. Het verslag daarvan hebben wij u in juni
toegezonden. De ebola-epidemie is bedwongen en er kan weer gewerkt worden aan de opbouw van
het land. Zo hebben we met onze twee middelbare scholen afgesproken het programma voor
studiebeurzen voort te zetten. Ook geven we geld voor sportattributen, lesboeken en opleidingen
voor leraren. Voor de school in Yele helpen we een waterleiding aan te leggen.
Dit jaar hebben wij na een lange samenwerking afscheid genomen van Abdul en Samira Fofana. Wij
zijn hen zeer erkentelijk voor hun werk als steunpilaar in Sierra Leone en als begeleider van onze
projecten. SEHH zet de steun aan ‘onze’ scholen voort via rechtstreekse contacten. Dat is momenteel
met internet ook daar goed mogelijk.
We zijn in gesprek met de Nederlandse Lion Heart Foundation over meer samenwerking. Deze
organisatie exploiteert een klein ziekenhuis in Yele, dezelfde plaats waar wij al acht jaar een grote
school (800 leerlingen) hulp verlenen. Het zou mooi zijn als we samen het gezondheidsonderwijs op
een hoger plan kunnen brengen. Ook willen we de school een kweekvijver laten zijn voor nieuwe
medische krachten. Er wordt nu gewerkt aan een gezamenlijk projectplan.
Sri Lanka
SEHH blijft de Carmel-zusters, pater Marius, Sunethra, de monniken Pannindrya Thero in Colombo
en Saranakhara Thero in Kandy ondersteunen bij hun sociale werk. Bij Saranankhara Thero heeft
Piet Houtenbos in augustus het startsein mogen geven aan de speciale klas voor Engelse lessen en
het in gebruik nemen van de computer en beamer voor ondersteuning bij deze lessen.
De aanschaf van schoolmaterialen voor kinderen uit arme gezinnen in Hakmana, in maart door Sita
uitgereikt, zullen we ook het komend jaar weer mogelijk maken.

Maart: bezoek aan de school in Hakmana

Augustus: startsein Engelse lessen

Nieuw in Sri Lanka is het werk van Carmelzuster Therese Ranee in een klein dorp aan de westkust.
Daar leven veel gezinnen onder de armoedegrens en er heerst een schrijnende sociale
problematiek. De zuster is begonnen het onderwijs en het moreel te verbeteren. Zij heeft een
beroep op ons gedaan om bijlessen voor 72 kinderen mogelijk te maken, evenals het verzorgen van
een goede dagelijkse maaltijd.

Van onze penningmeester
In 2015 ontvingen wij in totaal €43.080,- aan giften van donateurs en via bijzondere acties, waaronder:
- Samen aan tafel voor het goede doel/Nazomermarkt Maasland
€1.601,- Bijdragen Phyllis Krystal-groep
€730,- Statiegeldactie, giften Kniphoek
€310,- Giften n.a.v. jubilea
€788,- Extra giften bestrijding ebola-epidemie
€1.375,We konden in 2015 voor in totaal €34.127,- de volgende projecten ondersteunen:
- Tehuizen en scholen Sunethra/Hakmana (onderhoud, salarissen, schoolmateriaal)
- Monniken Pannindriya en Saranankara (sociaal werk en schoolgeld 20 kinderen)
- Carmel meisjesinternaat Bandarawela (extra lessen en voeding voor 21 meisjes)
- Pater Marius (sociaal werk) en keukeninventaris Carmel convent Sarikalmunay
- Onderwijs Sierra Leone (studiebeurzen, schoolvoorzieningen)
- Hulp na ebola-crisis Sierra Leone
- Isolatie-afdeling Lion Heart Medical Centre

€11.229,€3.012,€4.800,€781,€10.995,€12.776,€2.500,-

-

In 2015 is daarnaast een bedrag van €14.495,- ontvangen voor donateursprojecten in
Sri Lanka en Sumatra en €30.425,- voor deze doelen uitgegeven. Donateursprojecten
betreffen goede doelen waarvoor via SEHH specifiek wordt gedoneerd.
- Administratiekosten (notaris, website, nieuwsbrief, secretariaat, bankkosten)

€428,-

U kunt een uitgebreider financieel jaarverslag 2015 van de stichting opvragen bij de penningmeester.

Het bestuur dankt u voor uw steun en wenst alle donateurs een hartverwarmende
Kerst en een voorspoedig 2017,
Piet Houtenbos (voorzitter), Tineke van Blijswijk (penningmeester), Gerard Beuger en
Sita Schadee (leden)
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