
1. Naam van de instelling 
Stichting Habitat pour Haïti 

 

2. Fiscaal nr : 815559768 
 

3. Adres- en bankgegevens 
Post & Bezoekadres: Park Oosterspaarn 46 

 2036 MB Haarlem 

Telefoon : 023-5451806 

Website: www.habitatpourhaiti.org 

E-mail:   info@habitatpourhaiti.org / Hapoha@planet.nl 

  

Rabobank rekening : NL20 RABO 0132 8054 99 
ING rekening  :         NL02 INGB 0008 6590 77 
 

4. Doelstelling: 
 Ondersteunen allerarmsten in Port au Prince Haïti 

 Sponsoring schoolkinderen 

 Sponsoring weeshuis en school Ds. Lorvil 

 Financiering handeltjes met microkredieten 

 Jaarlijks bezoek van ons werk in Haïti door bestuurslid 

 Heel directe lijnen 

 Medische zorg door Dr. Theodore 

 Noodhulp 

 

5. Beleid 2014-2019 
Ons beleid voor 2014-2019 is er allereerst op gericht kinderen naar school te laten om ze een toekomst te 

bieden. We willen de inkomsten verhogen door meer aan sponsorwerving te gaan doen. Omdat de kinderen 

vaak uit kansarme gezinnen komen, ondersteunen we ook gezinnen door bijv. huur van een huisje te 

betalen. Er is zo vreselijk veel armoede dat we willen proberen mensen in Haïti een beter 

toekomstperspectief te geven. En dat willen we als altijd doen op een heel directe manier. Dus geen kosten 

ten laste van de stichting maar alle ontvangen giften naar Haïti. 

Het beheer van het vermogen is eenvoudig, omdat we nauwelijks vermogen hebben. Het geld dat 

binnenkomt wordt linea recta naar Haïti overgemaakt. De besteding van het vermogen blijkt uit de staat van 

baten en lasten en gebeurt volledig in Haïti. 

 

Concrete plannen voor de komende tijd / 2014-2019 
 Weeshuis verplaatsen naar een veilige omgeving buiten de grote stad 

 Meer kinderen sponsoren 

 Medische zorg uitbreiden 

 Kantoorruimte in Port au Prince 

 Meer noodhulp verlenen 

 Meer microkredieten verstrekken 

 

Hoe willen we deze plannen verwezenlijken / 2014-2019 
 Sponsoracties in Nederland 

 Informatiebijeenkomsten beleggen 

 Verkoop kerstkaarten 

 Verkoop kunst door de mensen in Haïti gemaakt 

 Nieuwsbrieven verspreiden 

 Subsidiemogelijkheden benutten 

 Voorbede voor ons werk en de mensen aldaar 

 

  

http://www.habitatpourhaiti.org/
mailto:info@habitatpourhaiti.org
mailto:Hapoha@planet.nl


6/7. Bestuur :   
Chris Bijdevaate Voorzitter tel.mob 06-53510925 

Ellen van de Rozenberg Secretaris  

Johan Borst Penningmeester  

Jacques van der Knaap Algemeen adjunct  

Gertjan Postema   

 

   

8. Belangrijke info / Beloningsbeleid 
Alle giften gaan voor 100% naar Haïti. Alle kosten in Nederland, ook de reiskosten naar Haïti en de 

verblijfkosten daar worden geheel door de bestuursleden zelf gedragen. Alle werk door de bestuursleden 

wordt belangeloos gedaan. Er worden geen vergoedingen betaald. 

 

9. Actueel verslag 2013 
De afgelopen jaren hebben we helaas moeten constateren dat het voor onze kleine stichting steeds 

moeilijker wordt om onze plannen te realiseren. Het kost steeds meer inspanning om activiteiten te 

organiseren waardoor we nieuwe sponsors kunnen werven. We zien de geldmiddelen teruglopen en 

daardoor kunnen we minder voor de allerarmsten doen dan we zouden willen. In Haïti is het nog steeds erg 

onveilig en met name in de hoofdstad is het voor blanken zaak om heel erg voorzichtig te zijn. In 2013 

hebben we daarom niet onze mensen bezocht maar hebben we alles via mail en telefoon met ons team ter 

plekke geregeld. De communicatie liep daarom wat moeizamer. Het heeft dan ook nogal wat tijd gekost om 

de schoolgegevens van de kinderen binnen te krijgen. Eén van onze bestuursleden is in oktober naar Haïti 

geweest om het team te spreken en de benodigde informatie (zoals schoolrapporten) te verkrijgen teneinde 

onze sponsors te kunnen informeren over de voortgang van hun sponsorkind op school. 

 

10. Financiële verantwoording 
 

 Balans per 31 december 2012 

zie pdf document “balans_2011-2012.pdf” 

 

 Staat van baten en lasten 2012 

zie pdf document “baten_en_lasten_2011-2012.pdf” 

 

 Toelichting bij de balans en bij de staat van baten en lasten 
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