Jaarverslag 2021
Voorwoord van de voorzitter
Stichting Help Elkaar is officieel opgericht op 31 oktober 2016 met als doel het ondersteunen,
in de ruimste zin van het woord, van mensen / gezinnen die rond de armoedegrens leven in
de gemeente West Betuwe en omgeving.
De stichting is een non-profit organisatie met een ANBI status.
Het jaar 2021 gaat wederom de boeken in als een zeer bijzonder jaar. De wereldwijde COVID19 pandemie was nog niet klaar met ons en heeft wederom duidelijk gemaakt dat een
inclusieve samenleving, waarin iedereen naar wens en vermogen mee kan doen, nog niet zo
vanzelfsprekend is.
Improviseren en roeien met de riemen die we hadden qua mogelijkheden om onze doelgroep
zoveel mogelijk te bereiken en bij te staan waren aan de orde van de dag. Wederom miste we
vaak de wekelijkse koffie-uurtjes, wat voor veel van onze mensen, alsmede het team, niet
altijd even makkelijk was. Als we uiteindelijk terugkijken op hetgeen we toch nog hebben
kunnen realiseren, al dan niet in samenwerking met andere organisaties en particulieren,
kunnen we constateren dat er toch weer veel gedaan is.
Ook mochten wij ons weer gelukkig prijzen met onze partners, donateurs en sponsoren. Zij
maakten het mede mogelijk dat wij als team ‘Help elkaar’ ook daadwerkelijk, ondanks de
omstandigheden, konden blijven helpen, daar waar nodig.
In 2020 hebben wij nog meer gezocht naar samenwerking met organisaties, vooral binnen de
gemeente West Betuwe, en dit is wederom gelukt. Dit in het belang van al diegenen die wij
gezamenlijk ondersteunen.
Dit jaarverslag is goedgekeurd in het extra bestuurlijk overleg van 21 mei 2022.

Maartje Mulder – van de Pol / voorzitter

Stichting Help Elkaar / KvK 67180043 / NL08 RABO 0314 4281 27 / RSIN nr. 8468.64.043

1

ALGEMEEN
Doelstelling en zienswijze
De doelstelling van de Stichting Help Elkaar is het ondersteunen, in de ruimste zin van het
woord, van mensen / gezinnen die rond de armoedegrens leven in de gemeente West Betuwe
en omgeving.
In de Betuwe zien we vooral sociale armoede, wat betekent dat mensen niet mee kunnen
doen aan het normale maatschappelijke leven omdat er simpelweg geen geld voor is.
Eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond, bijstandsontvangers en
werkende armen vormen onze grootste doelgroep.
Middels het verstrekken van kleding, huisraad, brood, voedselpakketten bij directe nood,
speelgoed, etc. maar ook sociale participatie in de maatschappij, proberen wij bij mensen het
gevoel van armoede enigszins weg te nemen. Dit doen wij door laagdrempelig hulp te
bieden. Zo kennen wij geen lange procedures, een intake kan bij ons in 5 minuten geregeld
zijn. Voorts proberen wij ook de mensen te betrekken bij de activiteiten van de stichting. Wij
maken hierbij geen onderscheid op basis van afkomst, geloofsovertuiging, etc..
Wij kennen de weg naar instanties binnen de gemeente en andere maatschappelijke
organisaties steeds beter en verwijzen de mensen waar nodig.

Werkwijze
Veel van de mensen die gebruik maken van onze diensten en
activiteiten komen via, via bij onze stichting terecht. Ze
kunnen op dinsdag en zaterdag terecht in onze
weggeefwinkel om te ‘shoppen’ of gewoon voor een kopje
koffie en een luisterend oor. Helaas moesten we de laatste
activiteit in 2021 weer veelal staken vanwege de pandemie en
shoppen ging weer vaak alleen op afspraak.

Onze weggeefwinkel aan de D.J. van Wijkstraat te Geldermalsen
Verder worden veel van onze spullen geplaatst op 6 besloten Facebookpagina’s (afhankelijk
van de regio waar je woont). Als je lid bent van deze groep kun je reageren op het
aangebodene.
Facebook pagina’s (tevens ophaalpunten):
Gemeente West Betuwe
Hellouw
Haaften
Tiel / omstreken
Nieuwegein
Maas en Waal
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Verder zijn er naast bovenstaande ophaalpunten nog punten in Herwijnen, Maurik, Buren en
Kerkdriel.
Gelukkig konden de Facebookpagina’s op volle toeren blijven draaien, waardoor we iedereen
toch van het nodige konden blijven voorzien en contact hielden met de mensen.
Voor bijzondere activiteiten komt er een bericht op de facebookpagina’s of worden mensen
uitgenodigd. Dit laatste om te voorkomen dat altijd dezelfde mensen reageren op onze
oproepen.

Activiteiten
Naast het runnen van ons weggeefwinkeltje organiseren wij allerlei activiteiten. Helaas
konden tal van activiteiten wederom dit jaar niet plaatsvinden door de pandemie.

Algemene activiteiten gedurende het jaar:
Coronahulp
• We deden meerdere oproepen om (vers en gezond) voedsel en toiletartikelen in te
zamelen voor de zwaarst getroffenen in de regio. Hier werd ruim gehoor aan gegeven.
Hierdoor waren wij in staat mensen/gezinnen te ondersteunen die steeds lastiger de
eindjes aan elkaar konden knopen
Albert Heijn
• Albert Heijn bleef ons sponsoren met het overgebleven brood en andere verse
producten waardoor wij bijna wekelijks mensen konden ondersteunen met een extra
uitgifte van voedsel

Overige activiteiten en noemenswaardigheden (in chronologische volgorde):
Donatie Kinepolis
De Kinepolis bioscoop van de Jaarbeurs doneerde in
januari wederom een mega restpartij, waaronder veel
limonade, chocolade ballen en andere lekkernijen. Een
ware verwennerij voor onze doelgroep.

- Donatie nieuwe kleding
We kregen een berichtje van de eigenaresse van The Queens damesmode uit Geldermalsen
dat we een donatie nieuwe kleding mochten ophalen.
Helaas heeft dit bedrijf de coronapandemie niet overleefd.
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- Actie Perenboom
In februari ontvingen we via de actie perenbomen,
van het Centrum voor Duurzaamheid De Knop,
enkele gratis boompjes voor onze doelgroep.

Voorzitster Marion Mulder van Stichting Help Elkaar
en Marisca Stolp, coördinator van De Knop
- Knutselpakketten voor kinderen
Een oproep op ‘social media’ in februari voor knutselspullen om uit te delen aan kinderen die
door de lockdown niet naar school konden werd door velen beantwoord. Rabobank West
Betuwe schonk ons tasjes met knutselmateriaal en ook via particuliere wegen kwamen er veel
spullen binnen. We konden uiteindelijk bijna 100 kinderen verblijden met een leuk
knutselpakket.
- Paaspakketten
Dankzij de enorme vrijgevigheid van de
bezoekers van Albert Heijn van Doorn, waar wij
een middag mochten staan om in te zamelen voor
onze doelgroep, konden wij ruim 70 gezinnen
verrassen met een heerlijk boodschappenpakket.
Het werd een emotionele dag.
Voor velen was er naderhand ook de
mogelijkheid om een set nieuwe kleding uit te
zoeken.
De kinderen mochten hun eigen paasmandjes
maken.

- Thuisbioscoop
In april hadden we een thuisbioscoop actie van
Pathé. Via de stichting Kinderhulp hadden we
codes ontvangen voor het gratis bekijken van
films. We maakten er een heus
thuisbioscooppakket van voor het hele gezin,
inclusief popcorn en M&M’s.
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- Donatie dierenartikelen
In mei sloot dierenwinkel Dibé in Geldermalsen definitief zijn deuren. Alle overgebleven
goederen en voedsel voor huisdieren kwam naar de stichting. Wat een meevaller voor veel
mensen uit onze doelgroep.

Moederdag
Moeders werden niet vergeten dit jaar. Onder het genot
van een drankje en een hapje kwamen kinderen iets
moois maken voor hun moeders. Het thema was
‘vlinders’.

- Kleding shoppen voor Eid-al-fitr (Suikerfeest)
Speciaal voor de dames en hun kinderen die het Suikerfeest gingen vieren op 13 mei hadden
we een moment ingelast om (nieuwe) kleding te komen shoppen. Stichting Integreren doe je
Samen! en Vluchtelingenwerk hadden ook enkele dames aangemeld.
- Jongeren sportevenement
Samen met Stichting Integreren doe je Samen!, Welzijn West Betuwe en Wilbert Janssen van
Ijzervreter organiseerden we op 19 juni een sportevenement voor jongeren uit onze
doelgroepen bij ’t Wilgje in Buren. Samen met Sandra van Welzijn zijn ze ’s ochtends
planmatig bezig geweest en ’s middags bouwden ze amfibievoertuigen, hielden ze een
peddelwedstrijd, werd er gevoetbald en uiteindelijk moesten ze hun eigen eten klaar maken
op een vuurtje. Het was een dusdanig groot succes dat de jongeren naar aanleiding van deze
dag besloten samen een weekend op kamp te gaan. Ze organiseerden dit samen met Wilbert.
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-

Hulp naar aanleiding van de overstromingen in
Limburg
De hevige watersnoodramp half juli in o.a. Limburg
leverde beelden op van totale ontreddering. Het is dan
misschien niet ons werkgebied, maar we hadden wel
de mogelijkheid om lokaal een snelle inzamelingsactie
te houden en we heten niet voor niets ‘help elkaar’. In
samenwerking met de stichting Dimar en met
vereende krachten gingen we aan het werk en konden
we binnen 3 dagen met 4 afgeladen auto’s vol kleding,
(vers) voedsel en andere belangrijke zaken naar de
verdeelplek van Het Rode Kruis.
We sponsorde een gedeelte van een gezamenlijke
maaltijd voor de getroffenen.

- Op vakantie
Gedurende de vakantie maakten 4 gezinnen gebruik van de gedoneerde vouwwagen: hoe
mooi is dat? Heerlijk genieten van een betaalbaar weekje weg, een mogelijkheid die ze lange
tijd niet hadden gehad.
-

Uitjes en vakantie pretpakketten voor
kinderen en gezinnen
Een bijzonder gulle donatie, welke we moesten
inzetten voor vakantieactiviteiten voor diegenen
die daar financieel geen mogelijkheden voor
hebben, hebben wij op meerdere locaties
gebruikt, waaronder: het Oertijdmuseum in
Boxtel, Burgers’ Zoo in Arnhem en Speelland
Beekse Bergen in Hilvarenbeek. De gezinnen
gingen op eigen gelegenheid, maar de
vrijwilligers van de stichting zijn mee geweest naar Speelland Beekse Bergen, waar een groep
van in totaal 32 mensen een fantastische, zonnige en onbezorgde dag mochten beleven.
Voor veel thuisblijvers regelden we vakantie pretpakketten met typische zomer spel- en
speelmaterialen
- Shopdag voor kinderen
Begin september hielden we een shopdag met nieuwe kinderkleding. Zo konden de kinderen
in het nieuw weer naar school.
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- Donatie nieuwe schoenen en kleding
Birco Shoes doneert ons een fantastische lading
nieuwe schoenen.
Een webshop doneert mooie nieuwe kleding.
Alles wordt apart gezet voor de feestmaand
december.

- De feestmaand staat voor de deur
Gedurende het jaar hebben we allerlei mooie (nieuwe) goederen bewaard. We plaatsten al
deze goederen op onze Facebookpagina’s, zodat iedereen cadeaus naar eigen gading kon
uitzoeken voor de feestmaand. Soms moest er geloot worden, maar iedereen heeft wel iets
kunnen vinden en deze actie heeft zeker bijgedragen aan de uiteindelijke feestvreugde.
- Shoppen voor de feestdagen
Nieuwe kleding en schoenen, alsmede nieuw en gebruikt speelgoed: op uitnodiging kon
eenieder komen shoppen in ons winkeltje. Bij Speelgoedhuis de Jager had wederom een krat
gestaan waar mensen een cadeau in konden doen voor onze stichting.
- Sinterklaas
Net zoals in 2020 mochten wij weer aanschuiven bij het initiatief vanuit Multifunctioneel
Centrum de Pluk en bibliotheek Rivierenland. De kinderen van onze stichting en die van
Stichting Integreren doe je samen! mochten gratis naar de voorstelling “De Sinterklaas
Entertainment Show”: een uur interactie met Sinterklaas en Showpiet en vol met muziek.
Met behulp van de Actie Pepernoot
(Kinderhulp), van wie wij 81 cadeaukaarten
ontvingen, kon de Sint veel kinderen een mooi
nieuw cadeau geven. Ook van de Rotary
Geldermalsen-Waalkant ontvingen wij nog
prachtig nieuw speelgoed.
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- Kerstshoppen
Rondom de feestdagen is het fijn om naast het broodnodige ook nog iets anders op tafel te
kunnen zetten. Onze inzamelingsactie bij Albert Heijn van Doorn leverde ons een prachtig
scala aan geweldige, feestelijke producten: wat werd er weer gul gegeven!
Naast onze eigen doelgroep vroegen we Stichting Integreren doe je samen!, Schuld
Hulpverlening West Betuwe en SchuldHulpMaatje mensen uit te nodigen om bij ons te
komen shoppen. Dit jaar geen pakketten (tenzij mensen niet zelf konden komen), maar zelf
op zoek naar lekkere dingen en goederen die de sfeer verhogen. De reacties waren
hartverwarmend.

Overige activiteiten en noemenswaardigheden:
•

•
•

•
•
•
•

Noodhulp
Naar aanleiding van directe aanvragen of verzoeken vanuit o.a. het Team Sociaal,
SchuldHulpMaatje, SHV West Betuwe of Welzijn West Betuwe leveren we noodhulp
in de vorm van o.a.
- noodpakketten (gem. 6 à 8 per maand)
- hulp bij verhuizing
- het voorzien van de nodige inrichting na scheiding of uit huis plaatsing
- bemiddeling voor aanschaf nieuw of 2e-hands witgoed
- voedselpakketten voor gezinnen die het erg lastig hebben (6 à 8 per week)
Verdeling van 42 Schoolspullenpassen (Armoedefonds). Ook SchuldHulpMaatje kon
kinderen hiervoor aandragen
Onder het motto ‘Onderwijs voor iedereen’ konden wij via het Armoedefonds 3
personen uit onze doelgroep een gratis opleiding aanbieden bij NHAberoepsopleidingen. Voor alle 3 een droom die werkelijkheid werd en hopelijk
uiteindelijk een leuke baan met perspectief oplevert
Verdeling van steunpakketjes kwetsbare ouderen (Armoedefonds)
Uitgiftepunt van menstruatie producten (Armoedefonds en particuliere inbreng)
5 gezinnen werden via de Linda Foundation ondersteund
We kochten prachtige naaimachines van het geld dat we hadden ontvangen van het
Kansfonds. Helaas nog geen groepsactiviteiten, maar in 2022 starten de naailessen

In het nieuws
Naast de artikelen over onze activiteiten in de lokale krant, mochten we 2 keer aanschuiven
voor een mooi artikel.
Francine en Bets gaven een interview voor het blad Betuwe Totaal. Wat zijn we trots op dit
mooie stuk wat het uiteindelijk is geworden:
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Jeroen Wijngaard van De Koetjong is een graag geziene gast bij de Stichting. Naar aanleiding
van het Kerstshoppen schreef hij weer een prachtig artikel, waaruit hieronder een klein
stukje.

Kerst bij Stichting Help Elkaar
Door Jeroen Wijngaard – 23 DECEMBER 2021
De bananendozen en laatste restjes
boodschappen van de kerstactie staan
uitgestald op de lange tafels. De vijf
bestuursleden zitten rustig aan de
koffietafel. Ze gunnen zichzelf vaak weinig
tijd om terug te blikken. De meeste acties
worden binnen enkele dagen in elkaar gezet
en in hoge snelheid uitgevoerd. Vrijwilligers
dwalen nog door het pand, ruimen op en
doen de vaat. De achterburen van de
Stichting Integreren Doe Je Samen nemen
poolshoogte. De deuren sluiten tot 08 januari
maar het helpen van mensen die het echt
zwaar hebben stopt niet in de kerstvakantie.
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Samenwerking
Stichting Help Elkaar streeft naar een goede samenwerking met aangewezen instanties
binnen de gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Dit is belangrijk voor eenieder
die gebruik maakt van onze diensten.
Wij hebben ondertussen een zeer goede relatie opgebouwd met:
Maatschappelijke organisaties:
- Stichting Jarige Job
- Kansfonds
- Nationaal Fonds Kinderhulp
- Armoedefonds
- Oranjefonds
- Linda Foundation
Lokale organisaties en instanties binnen de gemeente en omgeving:
- Schuldhulpverlening West Betuwe
- SchuldHulpMaatje West Betuwe
- Stichting Integreren doe je samen!
- Team Sociaal West Betuwe
- MFC de Pluk
- Welzijn West Betuwe
- Rotary Club Geldermalsen Waalkant
- Rotaract Rivierenland
Lokale supermarkten en middenstandsbedrijven weten ons steeds vaker te vinden.
Verder werken wij samen met andere goede doelen buiten de regio om zo bijvoorbeeld
kleding of andere zaken uit te ruilen.

Donateurs en sponsoren
Zonder onze sponsoren en donateurs zou de stichting weinig bestaansrecht hebben.
Regelmatig ontvangen wij financiële giften op onze bankrekening, alsmede enorm veel giften
in natura. In onze jaarrekening vindt u de financiële giften.
Wij danken hierbij nogmaals heel hartelijk al onze gulle gevers.

Huisvesting
Sinds 10 september 2016 was de stichting Help Elkaar gehuisvest aan de Rijnstraat 64 te
Geldermalsen in een pand van de gemeente, welke wij in bruikleen hadden. Samen met de
Stichting Integreren doe je samen! moesten wij begin 2020 op zoek naar nieuwe huisvesting
waar wij onze doelstelling konden verwezenlijken. Per 1 juli 2020 zijn wij een gezamenlijke
huurverplichting aangegaan voor een pand aan de D.J. van Wijkstraat nr. 9. Dit voor een
periode van 1 jaar, welke vervolgens wordt verlengd voor aansluitende perioden van 3
maanden.
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Duurzaamheid
Veelal particulieren brengen grote hoeveelheden kleding, speelgoed, huisraad en
aanverwante zaken bij ons. Echter, lang niet alle ingebrachte goederen halen de selectie die
wij toepassen. Deze goederen worden gesorteerd en gescheiden. De Avri heeft voor ons pand
een papiercontainer, een kledingcontainer en een restafvalcontainer ter beschikking gesteld.
Overige zaken, zoals plastic, elektrische apparaten, etc. worden gescheiden aangeleverd bij de
Avri. Kleding die wij teveel hebben wordt opgehaald door zusterorganisaties.

Financiën
Stichting Help Elkaar mag zich gelukkig prijzen dat haar bekendheid en reputatie sinds de
officiële oprichting in 2016 enorm is toegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat we financieel
ondersteund worden door o.a. grote nationale fondsen, caritas instellingen, de gemeente West
Betuwe en particulieren. Hierdoor zijn wij in staat onze doelstelling en activiteiten te
bekostigen.
In 2021 hebben wij wederom het geluk gehad dat wij, als gevolg van de coronapandemie,
zeer ruim ondersteund zijn in de vorm van goederen in natura door allerlei lokale en
nationale bedrijven, instanties en particulieren. Hierdoor, alsmede vanwege het feit dat helaas
vele activiteiten geen doorgang konden vinden, hebben wij ons eigen vermogen zien
toenemen.

Organisatie
Stichting Help Elkaar is een ANBI gecertificeerde stichting.
Post adres
: van Houtenstraat 10 / 4191HN Geldermalsen
Bezoekadres
: D.J. van Wijkstraat 9, 4191 NC Geldermalsen
Website
: www.stichtinghelpelkaar.nl
Email
: informatie@stichtinghelpelkaar.nl
Facebookpagina
: https://www.facebook.com/Stichting.Help.Elkaar/ (openbaar)

Bestuur en vrijwilligers
Bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid

: Mevr. M. Mulder – van de Pol
: Mevr. P.C.B. Hageman
: Mevr. F.W.J.M. Leenhouts – van den Bergh
: Mevr. J.P.C. Dekkers – Rossel
: Dhr. W.A.J. Heerschop

In 2021 zijn Mevrouw Dekkers en de Heer Heerschop toegetreden tot het bestuur.
Het bestuur van Stichting Help Elkaar heeft in 2021 regelmatig contact gehad.
Aantal vrijwilligers: + 16 (inclusief 5 bestuursleden). Voor bijzondere activiteiten zijn er altijd
extra mensen uit onze doelgroep die het leuk vinden om ons te helpen. Ook met de
vrijwilligers zijn er overlegmomenten.
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Het merendeel van onze vrijwilligers heeft een rugzakje en ervaart dit vrijwilligerswerk vaak
als een waardevolle invulling van hun dagbesteding.
De bestuurders en vrijwilligers ontvangen voor hun inzet geen vergoeding.
Bestuurders Mulder, Leenhouts, Dekkers en Heerschop zijn tevens als vrijwilliger actief bij
SchuldHulpMaatje West Betuwe.
Stichting Help Elkaar heeft geen winstoogmerk en draait uitsluitend op vrijwilligers.
Namens het team van vrijwilligers danken wij iedereen die onze stichting, op welke wijze
dan ook, een warm hart toedraagt. Wees ervan overtuigd dat u weer veel mensen uit onze
doelgroep een bijzonder en soms emotioneel moment heeft geleverd het afgelopen jaar: daar
doen we het voor!

Mevr. M. Mulder – van der Pol

Jacqueline Dekkers - Rossel

Mevr. P.C.B. Hageman

Wim Heerschop

Mevr. F.W.J.M. Leenhouts – van den Bergh
Datum
Plaats

: 21 mei 2022
: Geldermalsen
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