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Balans
31/12/2019
Activa
Vaste Activa
Materiële vaste activa
Vlottende Activa
Rekening-courant
Cash
TOTALE ACTIVA
Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen Help a Hero
Voorzieningen aankoop en
onderhoud assets
Voorzieningen overige
projecten
TOTALE PASSIVA

€

-

31/12/2018

€

-

31/12/2017

€

-

31/12/2016

€

-

€ 57,162.14
€ 50.75
€ 57,212.89

€ 45,991.45
€
45.75
€ 46,037.20

€ 10,224.27
€
17.29
€ 10,241.56

€ 5,066.67
€
10.00
€ 5,076.67

€ 9,433.34
€ 44,166.55

€ 6,393.03
€ 23,784.17

€
17.29
€ 10,224.27

€
€

€

-

€ 12,000.00

€

€

€ 3,613.00
€ 57,212.89

€ 3,860.00
€ 46,037.20

€
€ 10,241.56

-

10.00
-

€ 5,066.67
€ 5,076.67
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Staat van baten en lasten
Baten
Rente baten
Donaties

Lasten
Projecten
Birthday Club
Clothing
Dental Project - Teeth for Refugees
Food, clothes, hygiene: Calais & Paris
Food, clothes, hygiene: Northern
Greece
Food, clothes, hygiene: Greek Islands
Food, clothes, hygiene:
Undocumented Amsterdam
Help a Hero - FoodKind in Patras
Help a Hero - Mobile Info Team in
Thessaloniki
Help a Hero - Med'EqualiTeam on
Samos
Help a Hero - Because we Carry on
Lesbos
Help a Hero - Philoxenia Kitchen in
Thessaloniki
Help a Hero - First Aid Support Team
in Calais
Help a Hero - Medical Volunteers in
Thessaloniki
Help a Hero - House of All in Sarajevo
Immediate response for other NGOs
Safe House Thessaloniki
Self Sufficiency for refugees
Special Needs Cases

2019

2018

2017

2016

€
€ 70,503.98
€ 70,503.98

€
€ 73,030.82
€ 73,030.82

€
€ 48,513.85
€ 48,513.85

€
€ 10,863.68
€ 10,863.68

€
€
€
€

4,051.54

€
€
€
€ 7,174.92

€
€
€
€

€
€

3,971.49

€
€

€ 13,799.98
€ 3,750.00

€
160.96
€ 4,202.50
€
€
€
915.63
€
-

€
€

4,702.49
4,644.23

€ 1,483.29
€ 6,263.09

€
€

€
€

-

€

6,500.00

€ 4,846.46

€

-

€

-

€ 15,087.06

€ 10,846.24

€

-

€

-

€

-

€ 2,500.00

€

-

€

-

€

6,273.77

€

-

€

-

€

-

€

3,609.83

€

-

€

-

€

-

-

4,310.10
3,128.60
2,741.30

76.03
510.00

€
757.00
€ 1,475.00
€
798.00
€
€
€
€ 51,870.41

€
€
€ 3,211.07
€
€
€
€ 36,325.07

€
€
€ 10,910.11
€ 2,258.58
€
269.70
€
€ 41,754.40

€
€
€
€
€
€
266.56
€ 5,545.65

Events
Purchase of a van
Belasting
SG&A

€
144.85
€ 6,199.50
€
428.00
€
685.53
€ 59,328.29

€ 581.65
€
€
€ 328.46
€ 37,235.18

€ 1,430.70
€
€
€
163.86
€ 43,348.96

€
€
€
€
241.36
€ 5,787.01

Saldo Voorziening

€ 8,135.38
€ 67,463.67

€ 29,419.90
€ 66,655.08

€ 5,157.60
€ 48,506.56

€ 5,066.67
€ 10,853.68

Resultaat

€

€ 6,375.74

€

€

3,040.31

7.29

10.00
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Toelichting
Algemeen
De Stichting Human Aid Now is gevestigd aan de Baambrugse Zuwe 157 te Vinkeveen en
staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66805759. De
Stichting Human Aid Now is op 9 september 2016 opgericht en heeft als doel “de opvang
van vluchtelingen te faciliteren”. Sinds de oprichting heeft Stichting Human Aid Now de
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status (onder fiscaal nummer: 856704659),
waardoor giften gedaan aan deze stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.
Stichting Human Aid Now is een niet commerciële instelling. Conform art. 2:10 lid 2 BW is in
dit document een balans en een staat van baten en lasten opgesteld over het boekjaar
2019. Het boekjaar van Stichting Human Aid Now is gelijk aan het kalenderjaar.

Activa
Materiële vaste activa
Per 31 december 2019 had Stichting Human Aid Now geen materiële activa in haar bezit.

Rekening-courant
Dit bedrag is bij Stichting Human Aid Now behandeld als regulier ‘rekening courant saldo’,
waarvan het rentepercentage over 2019 is vastgesteld op gemiddeld 0,0%.

Passiva
Eigen vermogen
Op 31 december 2019 had Stichting Human Aid Now een eigen vermogen van €9.433,34.
Het eigen vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting
(artikel 3 van de statuten).

Voorzieningen
Op 31 december 2019 had Stichting Human Aid Now een voorziening voor geplande
projecten voor vluchtelingen van €47.779,55. Deze voorziening van de stichting dient ter
verwezenlijking van het doel van de stichting (artikel 3 van de statuten) en is meestal
opgelegd als voorziening door donateurs van specifieke projecten. Deze voorziening is
bedoeld voor het boek- en kalenderjaar 2020 en heeft ten doel gedurende het boekjaar
besteed te worden aan de onderstaande projecten.
De volgende voorzieningen zijn getroffen als een reactie op reeds gemaakte donaties voor
specifieke projecten:
● Help a Hero project van Michael – Mobile Info Team in Thessaloniki: €2,001,● Help a Hero project van Sophie – Med’EqualiTeam op Samos: €11,644,4

●
●
●
●

Help a Hero project van Justyna – Philoxenia Kitchen in Thessaloniki: €11,511,Help a Hero project van Rose – Medical Volunteers eV in Thessaloniki: €3,510,Food, clothes & hygiene – Ongedocumenteerde vluchtelingen in Amsterdam: €990,Food, clothes & hygiene – Vluchtelingen op Samos: €2,623,-

De volgende voorzieningen zijn getroffen vanuit een strategisch oogpunt van de stichting om
de duurzaamheid van de projecten te waarborgen:
● Benodigde fondsen voor het doorzetten van ondergefinancierde Help a Hero
projecten in 2020, totaal van €7,500,-:
○ Project van Michael – Mobile Info Team in Thessaloniki: €3,000,○ Project van Sophie – Med’EqualiTeam op Samos: €1,000,○ Project van Justyna – Philoxenia Kitchen in Thessaloniki: €1,000,○ Project van Rose – Medical Volunteers eV in Thessaloniki: €2,500,● Aanstellen van een aanvullende hero binnen het Help a Hero programma: €6,000,● Kosten voor het oprichten van een stichting in Griekenland: €2,000,Alle baten uit het boekjaar 2019 zijn giften geweest. De afgeronde verdeling van deze baten
is als volgt:
● 15%: inkomsten van bedrijven
● 22%: eenmalige en maandelijkse donaties
● 48%: fondsen
● 15%: giften van kerken
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Lasten
Een uitleg van de activiteiten per project kan op de volgende pagina’s gevonden worden. Bij
dezen eerst een bericht aan alle donateurs in 2019; dit is de impact waar Human Aid Now
aan meewerkt door jullie bijdragen:
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Food, clothes, hygiene
Calais, Duinkerken en Parijs
Sinds augustus 2017 brengen we maandelijks dekens, kleding, schoenen en hygiëne
artikelen naar de ruim tweeduizend vluchtelingen die op straat slapen in de regio van Calais
en Duinkerken. Dit jaar hebben we enkele duizenden dekens, paren sokken en
onderbroeken gebracht, en nog honderden andere kleding, zoals jassen en warme
broeken/schoenen. De kosten die gemaakt worden zijn veelal voor het huren van een busje
en de benzine. Ook maken we incidenteel kosten voor het kopen van de bovengenoemde
kleding, maar het merendeel wordt gedoneerd.
Amsterdam
In Amsterdam brengen we wekelijks eten, kleding, dekens en hygiëne artikelen naar
ongeveer 150 ongedocumenteerde vluchtelingen die in tijdelijke kraakpanden leven in de
stad. Bijna alle items worden gedoneerd van verschillende winkels en privépersonen. We
kopen alleen eten dat niet of nauwelijks wordt gedoneerd, zoals rijst, olie, etc.
Samos
We organiseren twee keer per jaar een grote collectie van kleding, schoenen, medisch
materiaal en hygiëne-artikelen voor het Vathy kamp op Samos. In 2019 hebben we met
meer dan 20 kerken in en rond Amsterdam meer dan honderd kubieke meter aan donaties
kunnen verzamelen. Daarbij hebben verschillende kledingwinkels resten gedoneerd van
afgelopen seizoenen. Uiteindelijk hebben we in 2019 dertig pallets van hoge kwaliteit (veelal
nieuwe) artikelen kunnen sturen naar Samos.
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Help a Hero!
Het Help a Hero! Programma is de grootste activiteit van de stichting. Hier ondersteunen wij
vrijwilligers op locatie die op eigen kosten minimaal zes maanden in een sleutelrol hebben
gefungeerd. Door het vervullen van deze rol verzekeren zij het bestaansrecht en de
efficiëntie van de projecten, mede door het creëren van synergiën met andere NGOs, het
effectief managen van vrijwilligers, connecties maken met de lokale bevolking, en een band
opbouwen met vluchtelingen. Wanneer hun positie financieel niet langer houdbaar is voor
henzelf, vergoeden wij hun kosten op locatie om hun aanwezigheid te verzekeren. Daarbij
geven wij trainingen aan de vrijwilligers, en ondersteunen wij hen om te professionaliseren
en hun projecten te schalen. Meer informatie kunt u vinden via
https://humanaidnow.org/heroes/.
Michael – Mobile Info Team, Thessaloniki
Michael is de Duitse coördinator van het Mobile Info Team, een organisatie die juridische
informatie over asielrecht en familieherenigingsrecht levert aan vluchtelingen. Zij runnen een
telefoonnummer waar vluchtelingen dagelijks gratis vragen kunnen stellen, gaan naar
vluchtelingenkampen om advies te geven, en vechten verloren familieherenigingsaanvragen
aan, wanneer deze onterecht afgewezen zijn. Ook verzamelt het project informatie over
misstanden in Griekenland en communiceert deze naar lobbyorganisaties om ongepast
en/of illegaal gedrag van lokale bevolkingen, autoriteiten of instituties niet onopgemerkt te
laten passeren.
Michael stuurt het gehele team aan en is, met bijna vier jaar ervaring in Griekenland, een
van de meest ervaren vrijwilligers binnen deze vluchtelingencrisis. Ook in 2019 heeft hij
talloze families weten te herenigen en meer dan honderdduizend vluchtelingen en
vrijwilligers geïnformeerd over hun rechten in Griekenland of de EU. In 2020 zullen wij dit
project voortzetten.
Michael traint nieuwe vrijwilligers voor Mobile Info Team

Brittany en Ana – foodKIND, Athens region
Voordat Brittany bij foodKIND de leiding nam, had zij ervaring met vluchtelingenwerk
opgedaan bij projecten in Frankrijk, Servië en Griekenland. Tot april 2019 stuurde zij het
team van foodKIND aan om ruim 12,000 maaltijden per maand te koken en uit te delen aan
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vluchtelingen in twee vluchtelingenkampen net ten noorden van Athene. Brittany heeft
ervaring in psychologische hulp bieden en hiermee ondersteunt zij, naast de vluchtelingen,
ook de vrijwilligers. Het is namelijk geen makkelijk werk, dus een coördinator die zowel een
team van vrijwilligers efficiënt kan laten werken en hen duurzaam kan blijven ondersteunen
is enorm waardevol!
Vanaf mei 2019, nam Ana het stokje van Brittany over. Ana is wellicht de meest divers
ervaren vrijwilliger binnen het Help a Hero! Programma; na vluchtelingenwerk in o.a.
Honduras, Frankrijk en Ethiopië is zij gestart in Griekenland. Samen met Ana hebben we de
efficiëntie van het project enorm kunnen verhogen; door samenwerkingen aan te gaan met
de vluchtelingen in het kamp, konden we (in plaats van marktlieden) velen van hen betalen
voor de groenten die ze teelden in de regio. Zodoende kregen vluchtelingen hogere
koopkracht en waardigheid uit het idee dat ze zelf waarde aan het toevoegen waren.
Ana en een deel van het foodKIND team in het distributiebusje

Sophie – Med’EqualiTeam, Samos
Sophie is een Franse dokter met meer dan 3 jaar ervaring in de humanitaire sector in
Griekenland. Na ruim anderhalf jaar als coördinator gewerkt te hebben bij DocMobile, een
mobiele medische kliniek in Thessaloniki, heeft zij samen met Human Aid Now een nieuwe
medische kliniek opgericht op Samos. Deze gaat onder de naam Med’EqualiTeam en hier
worden sinds juni 2018 vluchtelingen met medische klachten geholpen. In 2019 werden er
gemiddeld meer dan honderd vluchtelingen per dag geholpen gedurende zes dagen per
week. Dit komt neer op ruim 30,000 doktersbezoeken!
Wij trainen Sophie om ook fundraising, administratie, juridische verplichtingen en
vrijwilligersmanagement te professionaliseren en we sturen regelmatig medicijnen, medisch
materiaal en vrijwilligers naar Samos. De kliniek was tijdens 2019 veelal de enige medische
kliniek waar vluchtelingen terecht konden en dankzij de kliniek hebben alle vluchtelingen die
dit nodig hadden een dokter kunnen zien! In 2020 zullen wij dit project voortzetten.
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Een vrijwilliger van de kliniek geeft medisch advies aan twee vluchtelingen

Justyna – Philoxenia Kitchen, Thessaloniki
Justyna en Philoxenia Kitchen zijn er voor de meest kwetsbare vluchtelingen, zij die niet in
kampen kunnen verblijven en daarom op straat slapen. Elke maand kookt Justyna met haar
team ruim 10.000 maaltijden en deelt deze uit aan de 300 vluchtelingen die dagelijks van dit
eten afhankelijk zijn! Justyna is een talentvolle vrijwilliger met jaren ervaring in Duitsland en
Griekenland met vluchtelingen. Zodoende spreekt zij, naast Engels, ook uitstekend
Arabisch. Hiermee kan ze goed communiceren met de vluchtelingen en goed begrijpen wat
ze het meeste nodig hebben. Zodoende kunnen wij Justyna, naast met het organiseren van
de logistiek en het aangaan van raamovereenkomsten met marktlieden, ook goed
ondersteunen met verschillende donaties voor op locatie zoals kleding, drinkwater en
hygiëneartikelen. In 2020 zullen wij dit project voortzetten.
Justyna legt uit: “My proficiency of language skills [Arabic, English, German, Polish and
French] mixed with experience on the field in all refugee-related shelters, and relations
through all kinds of different work and official meetings with colleagues in humanitarian work
all over Northern Greece, I see myself as a key-person between our kitchen project and
other organizations and NGOs. This role makes me able to react fast in emergency cases.”
Justyna deelt warme kleding uit in de koude winterdagen
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Jonathan – First Aid Support Team, Calais
Jonathan is een homo universalis op het gebied van humanitair werk. Hij is namelijk
advocaat (gespecialiseerd in Europees recht), hij heeft gewerkt in internationale
betrekkingen, maar hij is ook een ervaren paramedicus en heeft ervaring als vrijwilliger in
verschillende landen. Toen hij voor het eerst naar Calais ging was hij geschokt door de
condities waarin vluchtelingen moesten overleven. Zodoende is hij als medicus
teruggekomen naar Calais om voor de lange termijn het First Aid Support Team (FAST) aan
te sturen.
Naast trainingen in leiderschap en individuele ondersteuning, stuurde Human Aid Now in
2019 ook meerdere vrijwilligers en dozen vol aan medicijnen en medisch materiaal naar
Calais. In 2019 is Human Aid Now tientallen keren op en neer gereden met een busje naar
Calais om, naast goederen en donaties te leveren, ook op locatie advies te geven en de
operatie te ondersteunen.
Jonathan is helemaal op zijn plek in Calais!

Majid – House of All, Sarajevo
Majid heeft de harten van ons allen verwarmd; als vluchteling heeft hij zich jaren ingezet als
vrijwilliger om het leven van de vluchtelingen om hem heen draagbaarder te maken. Hij is
vanuit Iran veelal te voet met zijn zoontje tot Sarajevo gekomen en had daar een
verblijfsvergunning gekregen. Majid werkte als chef, timmerman, coördinator, en nog veel
meer! Zo wist hij maandelijks ruim 15,000 maaltijden de koken en uit te delen met zijn team,
maar kookte hij ook wekelijks verjaardagstaarten zodat vrijwilligers en vluchtelingenkinderen
toch hun verjaardag konden vieren.
We hebben Majid vooral kunnen ondersteunen in het organiseren van zijn dagen; zo werkte
hij bij verschillende NGOs tegelijk en had hij soms shift van wel 18 uur! Na goede
coördinatie met de verschillende groepen kreeg Majid een meer duurzame werkdruk en kon
hij meer focussen op het beter laten samenwerken van de verschillende projecten.
Helaas is eind 2019 de situatie voor vluchtelingen en NGOs in Bosnië sterk achteruit
gegaan; Majid is met zijn zoon verder gevlucht en wij wensen hem het allerbeste toe!
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Gelukkig hebben we mogen vernemen dat hij inmiddels veilig is in een ander Europees land
en dat zijn zoontje daar gewoon naar school gaat.
Majid en team kookte zeven dagen per week, en extra als het écht koud was! Dit is een foto van de distributie

Rose – Medical Volunteers eV, Thessaloniki
“Mama Rosa” is bijna een beroemdheid tussen de honderden vluchtelingen die op straat
wonen in Thessaloniki. Waar Justyna en Philoxenia Kitchen deze vluchtelingen van eten
voorzien, voorzien Rose en Medical Volunteers deze groep van medische zorg. Rose is
sinds augustus 2018 coördinator van Medical Volunteers en verzorgt vooral eerste hulp voor
vluchtelingen op straat – schurft, blaren en (in de winter) vrieswonden komen regelmatig
voor tussen de vluchtelingen die op straat uit de voeten moeten. Maar Rose plakt niet alleen
pleisters:
“When they struggle with the pain, I hold their hand; when they need a hug, I give it to them.
This close-body, maternal contact simply isn’t possible for younger volunteers. The men see
me as an elderly person with more experience. I often remind them of their mothers and, for
that, they respect me.”
Rose creëert ook verschillende synergiën tussen de verschillende NGOs in NoordGriekenland. Door haar ervaring in Thessaloniki kent ze alle organisaties in de regio goed,
waardoor ze vaak andere NGOs in kan schakelen om haar te ondersteunen in
spoedgevallen. In 2020 zullen wij dit project voortzetten.
Mama Rosa legt aan de jonge jongens uit hoeveel mogelijkheden je hebt met een buff hebt
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SG&A
Bank- en transactiekosten, en kosten voor de website. De gehele kostenpost is betaald met
gedoneerd geld van onze bestuursleden en/of vergoed door de aanbieders van de services
(bijvoorbeeld de hostingservice MijnDomein) om zo 100% van de ingekomen giften van
donateurs aan projecten voor vluchtelingen te gebruiken.

Verwerking van het resultaat
Het positieve resultaat dat over het boekjaar 2019 is behaald is voor 100% bewaard voor het
ondernemen van bovenstaande projecten gedurende het boekjaar van 2020.
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Ondertekening bestuurders voor akkoord
Vinkeveen, Augustus 2020
Bestuurders

Handtekening

Titel: Voorzitter
Naam: Mw. D.M. Spitzberg
Datum in functie: 11-12-2017

________________________________

Titel: Secretaris
Naam: Dhr. B. Driessen
Datum in functie: 12-01-2020

________________________________

Titel: Penningmeester
Naam: Dhr. C. de Koning
Datum in functie: 02-06-2019

________________________________
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