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van de directeur

de mooiste dag van het jaar
“De allermooiste dag van het afgelopen jaar
was voor mij zonder twijfel 8 februari 2018.
De dag dat de Postcode Loterij bij ons op de
stoep stond met een cheque van 1 miljoen
euro! Dat ging echt zoals je het op TV ziet:
met Postcode Loterij boegbeeld Gaston in
zijn rode jas die ons kantoor binnenstormde.
Met een cameraploeg. En een confettikanon.
En die cheque natuurlijk.
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Met de bijdrage van de Postcode Loterij kunnen wij twee belangrijke projecten
in Cambodja en Oeganda financieren en
daarmee meer dan 37.000 mensen helpen
aan een beter leven. De waardering van
de Postcode Loterij heeft ons een enorme
boost gegeven, maar we hebben nog veel
meer plannen. Hielpen we de afgelopen 25
jaar gemiddeld 1.000 mensen per maand,
onze ambitie is om dat in 2020 uitgebreid te
hebben naar 2.500 mensen per maand. Niet
alleen met huizen bouwen, ook met renovaties en reparaties van bestaande huizen. Met
de bouw van wc’s en voorzieningen voor
schoon drinkwater. Met alles wat mensen
helpt om hun leven en hun leefomgeving te
verbeteren.
Een mooi voorbeeld is ons project in Oeganda. Daar bouwen we niet alleen huizen, we
helpen oudere weeskinderen ook met een
vakopleiding. Job is een van hen – hij is nu
21 jaar oud en verdient de kost als timmerman. Toen Jobs ouders stierven, werden hij

en zijn broertjes en zusjes hun huis uitgezet.
Ze sliepen in een lekkend hutje van een
oom, met z’n allen in één bed. Dankzij Habitat keerde het tij. Job en zijn familie kregen
een stenen Habitathuis, met een toilet en
schoon drinkwater. En Job kon een opleiding volgen. Hij maakt meubels en verdient
genoeg geld om zijn broertjes en zusjes nu
ook naar school te sturen. Zo bouwen ze zelf
verder aan een goede toekomst.
In dit jaarverslag lees je nog meer van die
mooie verhalen zoals dat van Job uit Oeganda. Ook komen onze bouwreizigers en vrijwilligers aan het woord. Ze vertellen waarom
zij zich met hart en ziel voor ons inzetten.
Prachtige verhalen, die me echt raken als ik
lees hoe begaan deze mensen zijn met ons
werk. Ik hoop dat deze mooie verhalen ook
jullie raken. En mobiliseren om met ons mee
te bouwen. Dan kunnen we samen nog meer
mensen betrekken bij onze missie: samen
bouwen aan een wereld waar iedereen een
dak boven zijn hoofd heeft.”

Jennifer Lemke
Directeur Habitat for Humanity Nederland

van de voorzitter

elke maand helpen we duizend mensen
“Dit jaar vieren we ons 25-jarig bestaan. In
die 25 jaar hebben we het voor elkaar gekregen om met een kleine groep vaste medewerkers en een groot aantal trouwe en loyale
vrijwilligers een degelijke en professionele
organisatie neer te zetten. Mede dankzij de
vele donateurs en bouwreizigers hebben we
over de afgelopen 25 jaar gemiddeld 1.000
mensen per maand kunnen helpen. Elke
maand weer duizend mensen, indrukwekkend toch?

Natuurlijk is die duizend mensen per maand
maar een gemiddelde. In de eerste jaren
begonnen we klein en we groeiden gestaag
in de jaren daarna. Na natuurrampen, zoals
na de tsunami en de aardbevingen in Haïti
en Nepal hielpen we heel veel mensen met
noodhulp en wederopbouw. En dit boekjaar
konden wij maandelijks zo’n 1.500 mensen
helpen hun leven te verbeteren met het bouwen van een veilig (t)huis. Een huis dat niet
meer lekt, waar families zonder angst kunnen

slapen en waar kinderen rustig hun huiswerk
kunnen maken.
Maar we doen veel meer dan dat. Naast
huisvesting is ook goede hygiëne een speerpunt voor Habitat. Daar dragen we aan bij
door toiletten te bouwen en te helpen bij de
aanleg van waterleidingen en waterputten.
Op plekken waar al een bestaand waternetwerk is, installeren we een waterkiosk.
Daar wordt veilig drinkwater verkocht voor
een lage prijs die door de gemeenschap zelf
wordt vastgesteld. Maar bij hygiëne komt
meer kijken dan een goed toilet en schoon
drinkwater. Het gaat ook om educatie en dat
begint bij de jeugd. Ik heb van verschillende
groepen bouwreizigers gehoord dat ze op
scholen hebben geholpen om de kinderen uit
te leggen hoe ze goed hun handen moeten
wassen. Het lijkt simpel, maar het helpt echt!
Nog zo’n simpele, maar doeltreffende
verbetering zag ik dit jaar toen ik met de
Habitat Business Club op bouwreis was in
Guatemala. We bouwden aan verschillende
huizen, maar daarnaast ook aan vier rookloze
fornuizen. Die fornuizen zijn makkelijk om te
bouwen, maar zijn écht een uitkomst voor
deze gezinnen in Guatemala. Zoals de meeste huishoudens kookten ook deze families tot
voor kort op een open vuur binnenshuis. Een
heel ongezonde situatie! De rook die ze da-

gelijks inademen, zorgt voor allerlei aandoeningen aan de luchtwegen, longontstekingen
en hevige hoofdpijnen. Met deze nieuwe fornuizen gaat de rook direct door een pijp naar
buiten. Bovendien verbruikt het fornuis 60%
minder hout dan een open vuur – een mooie
kostenbesparing voor deze arme gezinnen
én uiteraard winst voor het milieu. Het blijft
geweldig om zelf mee te mogen werken aan
deze slimme en duurzame oplossingen die
we met Habitat bedenken. Daar blijf ik me
graag voor inzetten!
Ook wil ik mijn dank uitspreken voor onze
medewerkers en de vele vrijwilligers die dit
alles mogelijk hebben gemaakt en zich ook
in het komend jaar zullen inzetten!”

Martin van Pernis,
Bestuursvoorzitter Habitat for Humanity
Nederland
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onze
missie

de noodzaak
Bijna twee miljard mensen - dat is een kwart van de wereldbevolking - hebben geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd.
Ze leven in lekkende, tochtige krotten of in overbevolkte
sloppenwijken en lopen grote gezondheidsrisico’s. Vooral
kinderen. Miljoenen kinderen krijgen malaria, longontsteking
of diarree als gevolg van slechte huisvesting, smerig drinkwater en onhygiënisch sanitair.
Wie in deze slechte omstandigheden woont, kan nauwelijks
ontsnappen aan de armoede. Kinderen missen school door
ziekte. Voor volwassenen is de kans op werk klein. Thuiswerk
is vaak niet mogelijk in een onhygiënisch en lekkend krot
zonder licht. En wie geen huis heeft, heeft geen toegang tot
kapitaal om als zelfstandige een eigen bron van inkomsten te
creëren. Mensen die in krotten wonen, leven in angst. Angst
voor een slechte gezondheid en de veiligheid van hun kinderen. Angst voor regen, natuurrampen, diefstal en angst om uit
hun (vaak illegale) onderkomen te worden gezet. Zij missen
de rust en veiligheid van een gezonde, veilige leefruimte om
zich verder te kunnen ontwikkelen en ook aan hun toekomst
kunnen werken.
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wereldwijde uitdaging
De wereld verkeert in een huisvestingscrisis en de oprukkende verstedelijking maakt dit probleem met de dag groter. Een
eeuw geleden leefde nog 1 op de 5 mensen in stedelijk gebied. Nu woont de helft van de wereldbevolking in een stad.
En elke week komen daar een miljoen mensen bij. Velen van
hen trekken uit bittere noodzaak naar de stad. Zonder geld
en zonder werk komen zij terecht in een van de vele sloppenwijken. Als we niets doen, leven er over 30 jaar twee miljard
mensen in sloppenwijken. Met alle problemen van dien…

Mensen in overbevolkte sloppenwijken lopen grote gezondheidsrisico’s. Iedereen woont dicht opeen gepakt in overbevolkte krotten, de hygiëne is er ronduit slecht. Tel daarbij de
voortdurende dreiging om uit je schamele onderkomen te
worden gezet en schrikbarend hoge huurprijzen die tot onmogelijke keuzes noodzaken - geld voor huur, eten of medicijnen? Veel gezinnen lijden niet alleen onder deze erbarmelijke leefomstandigheden, maar ook onder de constante stress.
Voor hen wordt de kans om uit de armoede te ontsnappen
steeds kleiner. Slechte huisvesting houdt deze situatie van
armoede vaak generaties lang in stand.

iedereen heeft
recht op een
veilig (t)huis!
Habitat gelooft dat een eigen huis hét middel is om
mensen te helpen uit de armoede te komen. Daarom
bouwt Habitat for Humanity aan een wereld waarin
iedereen een dak boven zijn hoofd heeft: een thuis.
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Habitat ziet mensen in ontwikkelingslanden niet als slachtoffers, maar als zelfstandige mensen die met een steuntje in
de rug heel goed in staat zijn om een eigen toekomst op te
bouwen. Dat steuntje wil Habitat for Humanity bieden. Habitat gelooft dat een veilig en degelijk onderkomen hiervoor
hét middel is. Daarom bouwt Habitat samen met de nieuwe
huiseigenaren aan eenvoudige en betaalbare huizen.
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Herinvesteren

Habitats visie

Habitats missie

Een wereld waarin iedereen een dak
boven zijn hoofd heeft; een thuis.

Mensen een betere toekomst bieden
met een degelijk en veilig huis als basis.

Habitats
unieke
aanpak

Om in aanmerking te komen voor een Habitathuis, dient een
gezin dat in een krot woont zelf een verzoek in. De aanvraag
wordt beoordeeld door het lokale Habitatkantoor.

Habitat verstrekt de nieuwe huiseigenaar een lening zonder
winstoogmerk. De periodieke aflossingen op deze “hypotheek” komen in een fonds. Daarmee bouwt Habitat weernieuwe huizen en helpt zo steeds meer families.
9

Habitat bouwt met lokale vakmensen en duurzame materialen. De huiseigenaren bouwen ook mee aan hun eigen
huis én aan dat van anderen. Dit werkt kostenverlagend en
versterkt het gemeenschapsgevoel en zelfrespect van de
eigenaren.

Habitat ondersteunt de nieuwe huiseigenaren bij het opbouwen van een eigen bestaan door trainingen. Ook biedt het
Habitathuis de huiseigenaren toegang tot kapitaal zodat zij
een bedrijfje of winkel aan huis kunnen starten.

Een huis als veilige basis is net die steun in de rug die mensen nodig hebben om zelfstandig een beter bestaan op te
bouwen voor zichzelf, en voor de volgende generaties.

22 miljoen mensen
Dankzij Habitat leven wereldwijd meer dan 22 miljoen
mensen in een veilig huis met een solide dak, stevige
muren en schoon drinkwater.
(in miljoenen mensen, cumulatief)
22

Habitat is opgericht in 1976 en heeft wereldwijd al meer dan
22 miljoen mensen geholpen hun huisvesting te verbeteren.
Een huis biedt niet alleen onderdak, maar ook toegang tot
kapitaal en kan fungeren als onderpand voor een lening, voor
microkrediet.

Meer dan vier muren en een dak

Habitat bouwt nieuwe huizen en renoveert en repareert
ook bestaande huisvesting. We helpen gezinnen en ook de
gemeenschap waarin ze leven. We werken samen met lokale
partners om zaken in en om het huis zoals waterlevering en
sanitaire voorzieningen te verzorgen en om inkomen genererende activiteiten en trainingen op het gebied van bouw,
techniek, huishoudboekje, gezondheid en hygiëne te kunnen
bieden. Habitat zet mensen aan tot ondernemen en ondersteunt en begeleidt de toekomstige huiseigenaren bij het
op- of uitbouwen van een eigen bestaan met trainingen, het
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ontwikkelen van specifieke vaardigheden en het opzetten
van kleine ondernemingen. Ook werkt Habitat samen met microfinancieringsorganisaties om zo leningen voor huisvesting
op de markt te brengen. Zo kunnen mensen met een kleine
lening zelf verbeteringen aan hun huisvestiging uitvoeren.
Hiermee kan Habitat elk jaar meer mensen helpen om hun
eigen leven te verbeteren met betere huisvesting.

Ook voor de allerarmsten

Maar niet alleen hoeveel mensen wij bereiken is belangrijk,
ook wie we helpen. Met speciale programma’s die zich expliciet richten op kwetsbare doelgroepen zoals weeskinderen,
gehandicapten en ouderen. Ook zetten wij ons in voor noodhulp en wederopbouw na natuurrampen. Zo bereiken we de
mensen die onze hulp het meest nodig hebben en kunnen wij
een grote impact creëren.
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onze
organisatie

Habitat for Humanity Nederland
Habitat Nederland is een zelfstandig opererende en financieel onafhankelijke fondsenwervende organisatie. Habitat
Nederland is opgericht in 1993 en werkt aan de volgende
doelstellingen:

1

2
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Mensen bewust maken van het wereldwijde
huisvestingsprobleem en de oplossing van Habitat
– een veilig (t)huis – én
Donaties werven om de Habitat bouwprojecten te
financieren.

Habitat Nederland ontvangt geen subsidies en richt zich op
het bedrijfsleven, op particuliere donateurs, vermogensfondsen en op overheden en instellingen voor financiële ondersteuning van onze projecten. Daarnaast bieden wij particulieren en bedrijven de mogelijkheid om als bouwreiziger een
week lang huizen te bouwen samen met de toekomstige
huiseigenaren en lokale arbeiders. Habitat Nederland maakt
deel uit van de internationale non-profitorganisatie Habitat
for Humanity, die actief is in meer dan zeventig landen over
de hele wereld. Habitat Nederland onderschrijft en houdt zich
aan de richtlijnen en procedures omtrent gedragscodes en
governance van Habitat for Humanity International.
Habitat Nederland voldoet aan de normen van de erkenningsregeling van het CBF en is daardoor een ‘Erkend Goed
Doel’. Daarnaast heeft de Belastingdienst Habitat Nederland
de ANBI-status toegekend.

ANBI-beschikking

De Stichting Habitat for Humanity Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat we
voldoen aan de eisen die de Belastingdienst stelt aan goede
doelen. Hierdoor zijn giften van donateurs en bedrijven
fiscaal aftrekbaar en betalen wij geen belasting over schenkingen en nalatenschappen.

Erkend Goed Doel

Habitat Nederland voldoet aan de normen van de erkenningsregeling van het CBF en is daardoor een ‘Erkend Goed
Doel’. Dit betekent dat Habitat Nederland verantwoording
aflegt over haar resultaten en de besteding van haar inkomsten en toelichting geeft op haar werkwijze. Toezichthouder
CBF controleert dit.

25 jaar Habitat Nederland
Dit jaar viert Habitat Nederland haar 25-jarig bestaan. Vijfentwintig jaar waarin Habitat Nederland samen met vele donateurs, vrijwilligers, bouwreizigers, medewerkers en sponsors
kon bijdragen aan een veilig (t)huis en een beter leven voor
vele gezinnen over de hele wereld.
Sinds de start in 1993 heeft Habitat Nederland gemiddeld
1.000 mensen per maand geholpen. Elke maand duizend

mensen die aan een beter leven konden bouwen – een resultaat om trots op te zijn!
We begonnen klein, 25 jaar geleden, met bijdragen voor
projecten in Roemenië en Hongarije. Daarna groeide de organisatie en de resultaten gestaag. En naast huizen zorgden
we ook voor toiletten en waterputten voor schoon drinkwater. We hielpen mensen met eigendomsrechten, trainingen
en opleidingen en het starten van een eigen bedrijfje. We
begonnen bamboeplantages, maakten ‘rookloze’ fornuizen,
legden straatverlichting aan en gaven basisschoolkinderen
les in handen wassen.
En het gaat steeds sneller. In dit boekjaar hebben wij zo’n
1.500 mensen per maand ondersteund. Maar onze ambities
zijn groter! Vanaf 2020 willen we namelijk elke maand minimaal 2.500 mensen helpen.

Als je zegt dat de wieg van Habitat Nederland eigenlijk in Siberië stond, zullen er heel wat mensen
zijn die hun wenkbrauwen optrekken. Toch is het zo.
Oprichter Sybout van der Meer vertelt hoe dat kwam,
hoe het verder ging en hoe het Habitatvirus bij hem
nog steeds aanwezig is.
In de jaren tachtig van de vorige eeuw bezocht Sybout met
een groepje Amerikaanse doopsgezinden Siberië in wat toen
nog de Sovjet Unie was. Daar was ook de voorzitter van
Habitat for Humanity International, Edgar Stoesz. Hij vertelde
het verhaal van Habitat. Een interessant verhaal, vond Sybout, die in Nederland en daarbuiten altijd al betrokken was
bij projecten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
Terug in de waan van de dag in Nederland verdween het
verhaal echter naar de achtergrond.

Sybout van der Meer
oprichter Habitat Nederland

Habitat
Nederland
25 jaar: hoe
het begon

Totdat er zo’n tien jaar later een telefoontje kwam van
Stoesz. “Die zei: weet jij nog dat ik je destijds vertelde over
Habitat? Ik dacht even dat hij het over een woonorganisatie
had”, vertelt Sybout. Al snel begreep hij dat Habitat International in Nederland een Habitatvestiging wilde. Daar konden
ze wel wat hulp bij gebruiken. “Ik wist niks van Habitat. Ik
heb geen enkele moeite met bedelen voor goede doelen,
maar dan moet ik het wel eens zijn met dat doel.” Al snel zat
Sybout in het vliegtuig naar Atlanta om zich op het hoofdkantoor van Habitat bij te laten praten over missie en doelen van
de organisatie. Hij was meteen overtuigd: “Ik vond ineens
een model dat wel veel gaf maar niet weggaf en dat mensen
iets in handen gaf om zelf mee te werken.”

Een veilige plek

Ook de keuze voor huizenbouw sprak Sybout aan. “In het
VN handvest voor de Mensenrechten staat dat mensen recht
hebben op voedsel, kleding, onderwijs en medische zorg.
Dat is prachtig. Maar je moet ook een plek hebben waar je
veilig bent. Waar de regen niet door het dak stroomt en je
niet bij elk zuchtje wind hoeft te hopen dat je huis blijft staan.
Waar je warm en veilig bent en waar kinderen hun huiswerk
kunnen maken.”
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Hoewel Sybout zeer gecharmeerd was van de manier waarop Habitat te werk ging, wilde hij eerst goed onderzoeken of
een Nederlandse tak wel kans van slagen had. Na gedegen
onderzoek en een aantal gesprekken met particulieren en
bedrijven, kwam het verlossende antwoord: er is plaats voor
een organisatie met de werkwijze en doelstelling van Habitat.
Vooral ook omdat deze organisatie zich op een hele nieuwe
manier bezig houdt met ontwikkelingssamenwerking.

Al snel werd Habitat wat groter. Na een paar jaar vertrok
Sybout naar het bestuur van Habitat International. Nederland
ging met inmiddels vier vaste medewerkers op kantoor verder zonder haar founding father, die overigens in 2010 weer
even plaats nam in het bestuur van Habitat Nederland. Daar
trof hij een prima lopende organisatie aan. “Ze waren maar
met zeven betaalde krachten, maar ze werkten zo effectief. Ik
had er eigenlijk niets meer aan toe te voegen.”

Samen met enkele persoonlijke kennissen richtte Sybout
een stichting op en het fondsenwerven kon beginnen. Dat
ging hem goed af. Met zijn grote netwerk in de omgeving van
Haarlem en Bloemendaal lukte het hem enkele grote sponsoren aan zich te binden. Aegon is een van de eerste bedrijven
die een toezegging doet. Gedurende drie jaar betaalt het verzekeringsbedrijf alle overheadkosten. Dat is een traditie geworden. Tot op de dag van vandaag lukt het Habitat om met
hulp van sponsoren de organisatiekosten laag te houden.

Habitatvirus

De eerste jaren van Habitat Nederland had de organisatie zelf
nog niet zoveel in te brengen als het om de keuze van projecten ging. Er waren nog geen vaste medewerkers in Nederland en de internationale organisatie droeg projecten aan om
te sponsoren. Het eerste project was in Noord-Ierland. Want
ook in Europa zijn – tot op de dag van vandaag - landen waar
armoede leidt tot miserabele huisvesting.

Muren gebouwd en afgebroken

In Noord-Ierland was ook nog iets anders aan de hand.
“Door het jarenlange conflict tussen katholieken en protestanten waren de mensen ook moreel en ethisch hartstikke
arm geworden”, legt Sybout uit. “We gingen bouwen op de
grenslijn in Belfast. Voor katholieke en protestantse gezinnen
en samen met katholieken en protestanten die van elkaar niet
wisten uit welke hoek ze kwamen. Dat werd veel meer dan
alleen stenen stapelen en dakpannen leggen. Mensen met
de wonderlijkste negatieve ideeën over elkaar bleken ineens
prima samen op te kunnen trekken. In Noord-Ierland hebben
we niet alleen muren gebouwd, daar hebben we ook een
muur naar beneden gekregen.”

Hoewel Sybout anno 2018 vooral actief is voor andere organisaties en goede doelen, is het Habitatvirus nog aanwezig.
Terwijl wij hem spreken voor dit verhaal, zegt hij nog steeds
‘wij’ als hij het over Habitat heeft. En blijkt hij nog steeds het
verhaal van Habitat uit te dragen. Onlangs nog in zijn eigen
woning. “Mijn huis wordt door een lokale aannemer levensloopbestendig gemaakt. Tijdens de koffie maakten we een
praatje met elkaar. De werklui vroegen aan mij wat ik vroeger

voor werk deed. Toen zei ik dat ik diep in mijn hart eigenlijk
timmerman ben. Als ik dan vertel over Habitat en daarbij ook
noem dat bouwgroothandel Stiho zo’n belangrijke donateur
en bouwreispromotor is, blijkt iedereen uit de bouwwereld
Stiho te kennen en ook te weten dat Stiho regelmatig een
bouwreis organiseert. Wat die organisatie voor Habitat betekent, dat is echt geweldig.”
Net als de medewerkers van Habitat Nederland heeft ook
Sybout de wens dat we meer en meer mensen kunnen helpen. Habitat helpt op dit moment 1.500 mensen per maand.
Sybout oppert allerlei ideeën om dat aantal te verdubbelen.
Tegelijkertijd nuanceert hij zijn woorden als hij zegt: “Ik houd
altijd maar een Chassidische uitspraak in gedachten. Die
luidt als volgt: Je kunt misschien niet het leven van alle mensen op de hele wereld verbeteren, maar de wereld van die
ene mens verbeteren, dat kun je wel.”

toekomstvisie
Strategische beleidskeuzes 2016 – 2020

Dit boekjaar is het derde en middelste jaar van onze vijfjaren strategie. In dit derde jaar worden wij bevestigd in onze
keuzes: we zien groei in alle drie de strategiepijlers: verdubbeling projectsteun, versterken financiële duurzaamheid van
de organisatie en vergroten merkbekendheid. Met name in
de projectsteun en het vergroten van de merkbekendheid
hebben we al mooie resultaten bereikt.
Onze ambitie om de projectondersteuning te verdubbelen,
heeft een flinke boost gekregen door de zeer welkome bijdrage die we dit boekjaar ontvingen van de Postcode Loterij. We
kunnen hiermee twee belangrijke projecten ondersteunen in
Cambodja en Oeganda. Ook krijgen wij door de samenwerking met de Postcode Loterij kansen om onze bekendheid te
vergroten in de media, via -gratis- advertenties in NRC en via

de landelijke media-aandacht die de Postcode Loterij biedt.
We zijn blij met deze mogelijkheden waarmee we de komende twee jaar onze zichtbaarheid en bekendheid in Nederland
flink hopen te vergroten. Daarbij krijgen we hulp van onze
nieuwe ambassadeur en TV-bekendheid Marlayne Sahupala.
Samen met haar werken wij aan een groter mediaplan dat
ons zal helpen om het mooie verhaal van Habitat aan veel
meer mensen te kunnen vertellen.
Tot slot zetten wij ons in om ook de meer innovatieve Habitatprojecten binnen ons wereldwijde netwerk te financieren
met subsidies van de overheid. De eerste grote aanvraag
hiervoor gaat al in het komend boekjaar de deur uit.
Al met al zorgen de reeds behaalde resultaten en de plannen
voor de komende jaren ervoor dat we optimistisch naar de
toekomst kijken en ons zullen blijven inzetten voor ons gezamenlijke doel: iedereen een veilig (t)huis bieden.

Organogram per 30 juni 2018

operations
coördinator

manager
marketing en
communicatie

coördinator
online

manager
financiën en
interne zaken

manager
fondsenwerving

fondsenwerver

directeur

personeel en organisatie
Habitat Nederland is een kleine organisatie met een team van
gedreven en professionele medewerkers. Alle medewerkers
zetten zich al jaren met hart en ziel in voor de organisatie en
hebben bewust voor Habitat als werkgever gekozen omdat
ze geloven in de missie en visie van de organisatie.
Het team werkt volgens een eenvoudige, platte organisatiestructuur met een directeur aan het hoofd, twee staffuncties
en afdelingen fondsenwerving en marketing & communicatie.

Vrijwilligers

Naast het team van vaste medewerkers werken wij samen
met een flink aantal professionals die ons op vrijwillige basis
bij het werk ondersteunen. Habitat Nederland zou niet kunnen draaien zonder de inzet van een netwerk van vrijwilligers:
ons bestuur, onze reisbegeleiders, de mensen die bij ons op
kantoor werken of vanuit specifieke expertise een project ondersteunen, mensen die helpen bij evenementen van Habitat
of voorlichting geven op scholen en bij organisaties.
Deze inzet van vrijwilligers bij onze dagelijkse werk
zaamheden is een strategische keuze waar wij een aantal
jaren geleden mee zijn begonnen en die inmiddels een
vaste plek heeft ingenomen in onze organisatie. De inzet
van vrijwilligers maakt Habitat Nederland slagvaardiger.
Wij kunnen meer werk verzetten en besparen tegelijkertijd
geld, omdat wij ons budget niet hoeven in te zetten om
dure expertises in te huren. Hierdoor kunnen wij meer geld
besteden aan onze doelstelling; huizen bouwen voor mensen
elders op de wereld die dat het hardst nodig hebben. Maar
niet alleen de slagkracht van onze organisatie is erbij gebaat,
het geeft ook de dynamiek in en de samenstelling van het
team een positieve impuls.
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onze
vrijwilligers
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samen bouwen we
een beter leven

risicoanalyse
Habitat Nederland loopt door de aard van haar werkzaamheden een aantal specifieke risico’s.
Waar mogelijk trachten wij financiële risico’s af te dekken (verzuimverzekering, calamiteitenfonds
bouwreizen). Andere risico’s zoals een daling van de donaties of het uitvallen van bouwreizen,
moeten worden opgevangen door de continuïteitsreserve op het gewenste niveau te brengen.
Geen van deze risico’s hebben zich dit jaar voorgedaan. In onderstaand schema is een risicoanalyse opgenomen van de belangrijkste factoren:

Financiën

HR

Projecten

Bouwreizen

Privacybescherming
donateursgegevens

ICT

Hoog

Middel

Hoog

Hoog

Middel

●● Verloop

●● Voortgang

●● Veiligheid en gezondheid

●● Datalekken

●● Uitval

Risicowaardering
Hoog
Risico-indicatoren
●● Opbrengst

●● Ziekte of uitval

(langdurig)

werkzaamheden
projectland

deelnemers

bedrijfsprocessen
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Risicomanagement
●● Forecastingsysteem

●● Tweewekelijks overleg

team fondsenwerving
mbt voortgang
●● Kwartaalrapportage
team, bestuur en Habitat
International

●● Plan voor opvolging

sleutelposities
●● Gedeelde
verantwoordelijkheden
●● Procesbeschrijving
●● Verzuimverzekering

●● Project fasering

(rapportage na elke fase,
zowel in tekst als in
cijfers)
●● Project monitoring en
evaluatie

●● Intensieve begeleiding

en informatievoorziening
aan deelnemers vooraf
en tijdens de bouwreis
mbt persoonlijke
veiligheid en gezondheid
●● Monitoring door Habitat
International van situatie
in Habitat gastland

●● AVG protocol
●● Verwerkings

●● Update beleid

overeenkomsten met
leveranciers
●● Bewustwording
medewerkers

Risicopreventie
●● Brede fondsenwerving,

dwz aantrekkelijke
proposities voor
verschillende
doelgroepen

●● Persoonlijk Ontwikkel

Plan
●● Bilateraal overleg
●● Verzuimbegeleiding

●● Grant agreement tussen

Habitat Nederland,
Habitat projectland en
Habitat International

●● Accreditatieprogramma

voor bouwreizen door
Habitat International
●● Noodplan

●● Nieuw beleid

●● Minder privacygevoelige

data verzamelen

●● Automatiseringsplan

Habitat for Humanity International

Habitat for Humanity Nederland is onderdeel van de internationale Habitat for
Humanity federatie. De internationale
organisatie heeft haar hoofdkantoor in
Atlanta en meer dan zeventig onafhankelijke landen- en partnerorganisaties
over de hele wereld.
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Internationaal heeft Habitat haar
organisatie verdeeld in vier regio’s:
1
2
3
4

Europa, Midden-Oosten en Afrika
Azië en Oceanië
Latijns-Amerika en de Caraïben
Verenigde Staten en Canada

Europa, Midden-Oosten en Afrika

Azië en Oceanië

Latijns-Amerika en de Caraïben

Verenigde Staten en Canada

Armenië, Azerbeidzjan, Bosnië en
Herzegovina, Bulgarije, Democratische
Republiek Congo, Duitsland, Egypte,
Ethiopië, Georgië, Groot-Brittanië,
Hongarije, Ivoorkust, Jordanië,
Kazachstan, Kenia, Kirgizië, Kosovo,
Lesotho, Libanon, Liberia, Macedonië,
Malawi, Moldavië, Nederland, NoordIerland, Oeganda, Polen, Portugal,
Repu bliek Ierland, Roemenië,
Rwanda, Slowakije, Tadzjikistan,
Tanzania, Zambia en Zuid-Afrika

Australië, Bangladesh, Cambodja,
China, Fiji, Filippijnen, India, Indonesië,
Japan, Myanmar, Mongolië, Nepal,
Nieuw Zeeland, Samoa, Singapore, Sri
Lanka, Thailand, Timor-Leste, Tonga,
Vietnam en Zuid-Korea

Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili,
Colombia, Dominica, Dominicaanse
Republiek, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaica,
Mexico, Nicaragua, Paraguay, Panama,
Peru en Trinidad en Tobago

Alle 50 staten, District of Columbia,
Canada, Bermuda, Guam, Porto Rico
en de Maagdeneilanden

internationale organisatie

Zij geloven dat een thuis voor iedereen de basis is voor
onafhankelijkheid. Wie een veilig huis heeft, kan bouwen
aan een betere toekomst. Zij starten daarom ‘partnership
housing’-projecten; mensen in de gemeenschap werken
samen aan de bouw van eenvoudige huizen. De toekomstige
huiseigenaar bouwt zelf mee en financiert zijn huis door middel van een lening zonder winstoogmerk. Het zijn de eerste
Habitathuizen.

Elke regio heeft een regiokantoor dat de nationale vestigingen in de regio ondersteunt en controleert. Alle Habitat
landenorganisaties opereren zelfstandig, maar werken vanuit
dezelfde visie en missie aan een degelijk en veilig onderkomen voor iedereen. Ook conformeren de landen zich aan
afspraken omtrent merkgebruik en werkwijze.

De Fullers gaan met het idee van het Habitathuis naar Afrika.
Na drie jaar hard werken, hebben 2.000 mensen in voormalig Zaïre een betaalbaar, degelijk huis. Het biedt de gezinnen zekerheid en onafhankelijkheid en zij zijn weer in staat
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen toekomst. Het
echtpaar Fuller ziet dat hun Habitatproject een succes is.
Terug in de Verenigde Staten richten zij in 1976 Habitat for
Humanity op.

De meeste landenorganisaties zijn opgericht voor het ontwikkelen en uitvoeren van bouwprojecten in eigen land. Daarnaast hebben sommige landen als doelstelling om gelden
te werven voor de projecten in eigen land en/of in andere
landen. Slechts een klein deel van de landenorganisaties,
waaronder Habitat Nederland, heeft geen bouwprogramma
in eigen land, maar werft alleen fondsen voor Habitatbouwprojecten elders op de wereld.
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In landen waar Habitat een bouwprogramma heeft, zijn lokale
Habitatvestigingen actief die verantwoordelijk zijn voor de
uitvoering van de bouwprojecten. Zij zorgen voor praktische
zaken zoals de selectie en begeleiding van gezinnen, de
bouwtekeningen, de inkoop van materialen, de inzet van
vaklieden en het innen van de aflossing. Ook zijn zij verantwoordelijk voor een geïntegreerde aanpak van de armoedebestrijding, samenwerking met andere lokale en internationale organisaties en het vastleggen van eigendomsrechten van
het huis en de grond.

onze achtergrond
Het verhaal van Habitat begint in 1942, in Koinonia Farm,
een kleine gemeenschap in de Verenigde Staten (Georgia).
Boer en godsdienstgeleerde Clarence Jordan zet zich in het
sociaal en raciaal verdeelde zuidwesten van de VS in voor
gelijke rechten. Als het echtpaar Millard en Linda Fuller in de
jaren ‘60 Koinonia bezoeken, besluiten zij hun luxeleven in
Alabama vaarwel te zeggen en Jordan te steunen.
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Jimmy Carter
en Habitat
94 jaar oud is hij nu, en samen met zijn vrouw Rosalynn (91) neemt hij nog altijd ieder jaar de hamer,
kwast of zaag ter hand op een Habitat bouwplaats
om, samen met andere vrijwilligers en toekomstige
bewoners, huizen te bouwen voor arme gezinnen.

Habitat bouwt de brug over de kloof tussen
arm en rijk

Sinds de oprichting van het Jimmy & Rosalynn Carter Work
Project in 1984 heeft de bescheiden maar bevlogen ex-president Jimmy Carter in 14 landen 4.000 mensen aan een thuis
geholpen. Daarnaast hebben ze samen duizenden vrijwilligers op de been gebracht, waaronder ook vele beroemdheden, om Habitat for Humanity op de kaart te zetten. Een
van hen, voormalig talkshow-host David Letterman vertelde

onlangs: “Door samen te werken op de Habitatbouwplaats
voel je je een beter mens. Dat gevoel is overweldigend bevredigend.”
Het werk van Habitat gaat zoveel verder dan huizen bouwen
alleen. Zo vertelt Carter: “Voor iemand die het goed heeft,
is het heel lastig om echt contact te maken met iemand die
nog nooit een fatsoenlijk huis heeft gehad. Door samen met
die ander aan zijn huis te bouwen wordt die kloof overbrugd.
Door samen te bouwen, bouwen we niet alleen aan huizen
maar ook aan sociale betrokkenheid binnen de lokale gemeenschap en aan wederzijds respect tussen verschillende
culturen. Er ontstaat een gevoel van verwantschap tussen
álle bouwers, het gevoel dat we gezamenlijk van de wereld
een betere plek kunnen maken. Armoede krijgt een gezicht,

de andere cultuur krijgt een gezicht. En na alle noeste arbeid
is intense dankbaarheid het resultaat. Niet alleen voor diegenen die voortaan een fijn thuis hebben om in te wonen, maar
zeker ook voor diegenen die meehelpen bouwen’, vertelt
Jimmy Carter.
Jimmy Carter is al 35 jaar een onnavolgbare steun voor Habitat for Humanity. Wij hopen dat zijn tomeloze inzet anderen
zal blijven inspireren en zal aanmoedigen om iets toe te voegen aan zijn nalatenschap. Carter: “Je hoeft niet veel invloed
te hebben om een verschil te maken. Het enige dat nodig is,
is jouw motivatie om de werkzaamheden te verrichten die
nodig zijn om dat verschil te maken.”
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3

onze
verhalen

samen bouwen we een beter leven
Vanuit onze visie dat iedereen recht heeft op een degelijk
en veilig onderkomen, bouwen wij al 25 jaar aan betere
huisvesting over de hele wereld en financieren we elk jaar
uiteenlopende projecten die daar aan bijdragen. De basis van
ons internationale werk ligt in Nederland. Hier organiseren wij
met steun van onze donateurs, bouwreizigers en bedrijven
activiteiten om fondsen te werven voor onze projecten. Daarnaast informeren wij zoveel mogelijk mensen, bedrijven en
organisaties in Nederland over het wereldwijde huisvestingsprobleem en Habitats aanpak, betrekken hen bij ons werk en
mobiliseren hen om met ons mee te bouwen.
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Daarom lees je in dit hoofdstuk de verhalen uit de diverse
projecten die Habitat Nederland in het afgelopen boekjaar
heeft ondersteund en maak je kennis met de mensen die
wij in dit boekjaar hielpen een veilig huis te bouwen. Ook
vertellen we over de activiteiten die wij vanuit Nederland
hebben ontplooid en komen de mensen aan het woord die in
Nederland en op de bouwplaats in diverse landen hun steentje hebben bijgedragen.

meer dan vier muren
en een dak
Een Habitathuis voldoet aan de lokale normen voor
huisvesting én aan de Habitat Housing Quality
Standards. Volgens deze kwaliteitsstandaard heeft
een goed huis:

onze projecten
Bij de projecten die wij vanuit Nederland ondersteunen zie je
een grote diversiteit, van nieuwbouw en renovatie tot de aanleg van watervoorziening en training om een beter bestaan
op te bouwen. Voor de gezinnen waar we voor bouwen en
voor de gemeenschap waarin ze leven. Op een innovatieve
en duurzame manier, om ook op deze manier de impact van
ons werk zo positief mogelijk te laten zijn.

gezondheid en goede huisvesting
gaan hand in hand
Wat hebben overvolle huizen, muren van modder en vervuild drinkwater met elkaar gemeen? Ze hebben allemaal te
maken met huisvesting én ze hebben een negatieve invloed
op je gezondheid!

●● Een degelijke structuur: een structuur

De Verenigde Naties berekende dat er elk jaar wereldwijd
10 miljoen mensen sterven door omstandigheden die verband houden met slechte huisvesting. Met goede huisvesting
zijn mensen minder ziek; ze hebben betere sanitaire voorzieningen, meer leefruimte en zijn beter beschermd tegen
insecten en knaagdieren die ziektes overbrengen.
Het mag duidelijk zijn: om de gezondheidssituatie in de
wereld echt te verbeteren, is een geïntegreerde aanpak van
gezondheid en huisvesting nodig. Door goede huisvesting
voor meer mensen toegankelijk te maken, levert Habitat
for Humanity een belangrijke bijdrage aan de wereldwijde
gezondheid.

●●
●●

●●

●●

die de bewoners bescherming biedt tegen
klimaatinvloeden en gebouwd op een locatie die
geen gevaar oplevert voor de bewoners.
Voldoende leefruimte: maximaal drie bewoners
per ruimte.
Toegang tot schoon drinkwater: voldoende
schoon water tegen een redelijke prijs en zonder
extreme inspanning te verkrijgen.
Toegang tot sanitaire voorzieningen: privé
of publiek toilet te gebruiken met een redelijk
aantal mensen.
Woonrechten: recht op veilig wonen zonder het
risico uit je huis te worden gezet.

de Healthy Home Kit:
een kleine investering
met grote impact
In San Vicente de Paul in Escuintla, Guatemala, wonen 88
arme families, ex-vluchtelingen, die moeten rondkomen van
€ 2 tot € 4 per dag. Als gevolg van een burgeroorlog waren
ze gevlucht naar Mexico. Nu ze weer teruggekeerd zijn, is
het voor hen haast onmogelijk om uit de armoedespiraal te
komen en hun leven opnieuw op te bouwen.

Het zijn deze families waarvoor Habitat for Humanity graag
betere leefomstandigheden wilde creëren. Mede dankzij een
zeer genereuze gift van € 10.000 van een donateur van Habitat for Humanity Nederland konden deze gezinnen worden
geholpen.
Zij ontvingen een ‘Healthy Home Kit’. Zij bouwden zelf
enthousiast mee aan de installatie, en ze kregen ook een training over het gebruik en het onderhoud ervan. Eind februari
2018 werd de laatste van de Healthy Home Kits geïnstalleerd, waar in totaal 440 mensen mee zijn geholpen.

drie kleine veranderingen voor
één grote sprong voorwaarts
Een Healthy Home Kit kost € 360 en bestaat uit drie onderdelen die gezamenlijk zorgen voor betere hygiëne, minder
ziektes, meer wooncomfort en kostenbesparing:

1. Het rookloze fornuis

Op het platteland van Guatemala wordt veel gekookt op
open vuren binnenshuis. Meer dan de helft van de Guatemalteekse bevolking kampt daardoor met aandoeningen aan de
luchtwegen. Longontsteking, hevige hoofdpijnen en oogirritaties komen erg veel voor op het platteland. Kleine kinderen
lopen geregeld brandwonden op omdat de kookvuren zich
op de grond bevinden.
Het innovatieve en eenvoudig te bouwen rookloze fornuis
zorgt ervoor dat de rook door een pijp naar buiten wordt
geleid. Het fornuis verbruikt 60% minder hout dan een open
vuur. Dit betekent voor de meeste gezinnen een enorme kostenbesparing, naast de winst voor het milieu. Een bijkomend
voordeel is dat je niet meer op je knieën hoeft te zitten om
een maaltijd te bereiden. De kok kan comfortabel achter het
fornuis staan, en kokende moeders hoeven zich niet langer
zorgen te maken voor brandwonden: de hete pitten bevinden
zich buiten het bereik van kleine kinderhandjes.

Niet cadeau krijgen, maar zelf opbouwen

Elena Jan Miguel, één van de mensen die door dit project
geholpen is, sprak vol dankbaarheid over Habitat for Humanity: “Ik wil die ene grote donateur heel hartelijk bedanken,
want de Healthy Home Kit betekent enorm veel voor ons.
Habitat kwam niet zo maar snel iets weggeven. Wij werden
echt betrokken bij het hele arbeidsproces. We weten nu hoe
een fornuis en een latrine zijn gebouwd en hoe je ze moet
onderhouden. We hebben ze zelf helpen bouwen! Het was
een flinke klus en we zijn heel erg blij en trots op het eindresultaat.”

Het rookloze fornuis is gemaakt van een mengsel van zand
en klei en soms stro. Dat wordt eerst in een mobiele mal tot
blokken geperst en vervolgens in de zon gedroogd. Als de
blokken droog zijn wordt daarmee het fornuis opgebouwd.
Al met al een laagdrempelige bouwklus die eenvoudig is uit
te leggen en waar iedere volwassene aan kan meehelpen.

2. Een hygiënische latrine

46% van de Guatemalteken heeft geen toegang tot een
hygiënische plek om zijn behoefte te doen. Ze doen hun
behoefte in de open lucht of in verouderde latrines, waardoor bacteriën terechtkomen in het oppervlaktewater en in
het drinkwater. De latrine van Habitat Guatemala voert de
uitwerpselen op een veilige manier af en door de constructie
met een uitlaatpijp stinkt het ook niet meer zo erg.

3. Een waterfilter voor veilig drinkwater

40% van de kindersterfte in Guatemala wordt veroorzaakt
door het drinken van onbehandeld water. Cholera, salmonella
en E.Coli-infecties komen nog steeds veel voor. Drinkbaar
water komt helaas niet uit de kraan. Om drinkbaar te worden,
moet het water worden behandeld. Een waterfilter is daarvoor de meest efficiënte manier. Het filter van Habitat leidt
rivierwater door klei en maakt het drinkbaar. Deze simpele
oplossing houdt veel gevaarlijke ziektes buiten de deur.
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de huiseigenaar
Voor het gezin van Maria Amparo García (23) is het
een dagelijkse strijd om alle monden te voeden.
Maria moet met haar man Diego en dochtertjes
Estejira en Josefina rondkomen van minder dan € 4
per dag. Maar sinds ze een Healthy Home Kit kregen,
is hun leven beslist gemakkelijker geworden.
Maria’s man Diego (22) werkt als loonwerker op het platteland. Hij verdient daarmee slechts een wisselend en onzeker
inkomen. Ieder dubbeltje moet dus worden omgedraaid en
de investering in een fornuis was tot nu toe eenvoudigweg
te duur.
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“ik was altijd
verkouden en
we durfden niet
naar de wc”
Maria: “Ik kookte altijd op een open vuur, gemaakt met
brandhout in een gat in de vloer van de keuken. Ik had er
een hekel aan, want ik was altijd verkouden en had last van
traanogen, allemaal door de rook.” Ze kijkt omhoog. Het
plafond in haar keuken is zwartgeblakerd. “Heel ongezond,
die rook. En dan het gevaar voor mijn kinderen. Ik zei altijd
wel dat ze voorzichtig moeten zijn bij het vuur, maar als ze in
de keuken speelden, vergaten ze het weer. Ze hebben zich al
vaak verbrand aan de hete blokken.”

Meer geld over voor eten

Het fornuis heeft ook financiële impact. Maria vertelt daarover: “Wij kochten 15 houtblokken per dag. Nu hebben we
veel minder nodig. We leefden ook steeds met de angst dat
we volgende dag of volgende week niet genoeg te eten zou-

den hebben. Doordat we met dit fornuis geld besparen is die
angst een stuk minder geworden.“
Niet alleen het nieuwe fornuis bespaart veel kosten. Maria:
“We kochten altijd twee kruiken water per week voor ongeveer € 0,75. Dat hoeft nu niet meer. Ik kan nu mijn nieuwe
waterfilter vullen met het water uit de rivier achter mijn huis.
We hebben nu altijd veilig drinkwater in huis zonder dat het
ons geld kost.”

Ook de nieuwe latrine is een aanwinst voor het gezin. Maria:
“We hadden een verouderde latrine. Die bestond uit een gat
in de vloer en daarboven een paar planken die aan elkaar
geplakt waren met maiskolven die tussen de latten waren
gepropt. Het was een gevaarlijke plek. Doordat uitwerpselen
langs de aarden wand vielen, werd het gat steeds wijder. We
waren allemaal bang dat we er een keer in zouden vallen. De
nieuwe latrine heeft een betonnen vloer, en het gat kan niet
groter worden.” Ze besluit lachend: “We zijn nu niet langer
bang om naar de wc te gaan.”

schoon water is onlosmakelijk
verbonden met een Habitathuis
Bij een goed huis horen schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Beide zijn essentieel voor een betere
gezondheid en voor economische vooruitgang. Sterker nog;
elke euro die we investeren in het bouwen van toiletten levert
maar liefst € 6 op. Dat komt doordat mensen gezonder zijn,
minder kosten hoeven te maken voor medicijnen en doktersbezoek én meer inkomen hebben, omdat ze niet meer ziek
thuis zitten. Daarom bouwt Habitat naast huizen ook voorzieningen voor schoon drinkwater en toiletten en geven we
trainingen aan de nieuwe huiseigenaren. Zo worden goede
hygiënische gewoontes onderdeel van het dagelijks leven in
het nieuwe huis en kunnen wij de gezondheid van de bewoners blijvend verbeteren.
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een waterkiosk in Zambia
Één van de oplossingen die Habitat biedt op het gebied
van water is de waterkiosk. Die komt op plekken waar
al een bestaand waternetwerk is van waterbronnen- en
putten, zoals bijvoorbeeld in Zambia. In een waterkiosk
verkoopt de manager, die afkomstig is uit de gemeenschap, veilig drinkwater voor een lage prijs die door de gemeenschap zelf wordt vastgesteld. Er is ook plek voor de
manager van de waterkiosk om een winkeltje voor andere
spullen op te zetten en zo zelf voor zijn inkomen te zorgen.
Met de prijs die voor het water betaald wordt, wordt meteen het onderhoud van de waterbron en -kiosk bekostigd.

Daarnaast zorgt de manager van de waterkiosk er ook voor
dat er verantwoordelijk wordt omgegaan met het water, en
dat er een constante aanvoer van water is.
Elias, huiseigenaar en manager van een waterkiosk in Ndola, Zambia, vertelt over de impact die de waterkiosk heeft
gehad op zijn gemeenschap: “Elke dag staan er lange rijen
bij de kiosk. Alle 350 families van deze gemeenschap halen
hun drinkwater hier. Zelfs mensen van buiten de gemeenschap die in hun eigen dorp geen toegang tot veilig drinkwater hebben, komen voor hun water naar de kiosk.”

“Het allerergste dat je kunt doen als een land in puin
ligt is weggaan.” Margo de Kok was precies drie jaar
geleden met vijf van haar vriendinnen en hun zonen
net aangekomen in Kathmandu, toen een enorme
aardbeving bijna letterlijk roet in het eten gooide.
Van hun bouwreis kwam toen niks terecht. Daarom
gingen de vrouwen dit jaar terug naar Nepal om af te
maken waar ze destijds niet aan konden beginnen.

interview

Margo de Kok
bouwreisbegeleider

terug naar Nepal
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Het was de bedoeling dat Margo, haar vriendinnen en hun
zonen een week lang een gezin in Nepal zouden helpen met
het bouwen van hun huis. Vlak na de aardbeving was de
chaos in Nepal echter groot en de hulp van de Habitatmedewerkers was ergens anders harder nodig. Na een paar
dagen in het –gelukkig onbeschadigde- hotel in Kathmandu,
waaronder een nachtje met zijn allen in de lobby, vloog het
hele team weer naar Nederland. Met de belofte om zo snel
mogelijk terug te keren.
Dat gebeurde eind maart van dit jaar. Toen ging Margo
opnieuw naar Nepal, samen met de vrouwen van destijds en
een aantal andere vrouwen. De reis ging naar Tinpiple, een
klein dorpje ten westen van Kathmandu, waar de bouwactiviteiten zouden zijn. Onderweg naar het dorp kwamen de
bouwreizigers door Bhaktapur, een stad die op de Unesco
Werelderfgoedlijst staat en bij toeristen bekend staat om de
prachtige gebouwen. “Dat was wel heftig hoor. Er is zoveel
beschadigd in die stad. Daar zie je goed wat de gevolgen
van de aardbeving zijn”, aldus Margo.

Girlpower

In Tinpiple woont Goma, een vriendelijke weduwe van 67
jaar. Haar huis raakte zwaar beschadigd tijdens de aardbeving. Eigenlijk onherstelbaar beschadigd, maar Goma bleef er
wonen. Ze leeft van een Nepalese AOW van ongeveer € 8 per
maand. Net genoeg om niet te sterven van de honger. Maar
ze heeft geen geld om haar huis te herbouwen. Geen pretje
in Nepal, waar de winters in de bergen koud en streng zijn.
De vrouwen hebben een start gemaakt met het huis van
Goma. “We hebben funderingen uitgegraven, bakstenen naar
de bouwplaats gebracht en zand, grind en cement gemengd
met water om de fundering te kunnen maken. En Goma hielp
flink mee! De bouwplaats lag een meter of vijf hoger dan de
plek waar de bakstenen waren afgeleverd. Goma sjouwde
stenen omhoog en zegende haar nieuwe huis door bloemetjes te strooien en een lont, gedrenkt in olie, aan te steken
terwijl ze zacht een gebed prevelde“, vertelt Margo.

Vrouwelijke bouwvakker

De bouwvrouwen uit Nederland werden begeleid door de
eerste vrouwelijke bouwvakker van Habitat Nepal, de vijfentwintigjarige Sharada. De Nederlandse vrouwen zijn onder de
indruk van de goedlachse Nepalese: Met veel charme, kracht
en vriendelijkheid coördineert Sharada de werkzaamheden.
“Ze mag dan twee koppen kleiner zijn dan wij Nederlanders,
ze is zeker twee keer zo sterk. Wat zit er een girlpower in
haar.”
Sharada komt uit het dorp Pipaltar, waar na de aardbeving
nog maar twee huizen overeind stonden. Met hulp van Habitat Nepal zijn bijna alle huizen van het dorp weer opgebouwd.
Sharada is een van de mensen uit de getroffen gebieden die
Habitat na de aardbeving heeft opgeleid tot bouwvakker. Ze
werkt inmiddels voor Habitat Nepal en vond het ontzettend
leuk om met de Nederlandse vrouwen samen te werken.

Goma’s droom

Iedereen die wel eens mee is geweest op bouwreis weet het:
aan het eind van de week is er een traditionele afscheidsceremonie. Het maakt niet uit hoe ver de bouw van een huis

gevorderd is, er is altijd tijd voor rituelen. Ook dit keer zijn er
ballonnen en slingers en Goma mag een lint doorknippen.
De ogen van iedereen worden vochtig. Ook dat hoort bij een
afscheidsceremonie.
De Nederlandse vrouwen hebben flink wat werk verzet. Ze
hebben de - aardbevingsbestendige - fundering van het huis
afgemaakt en Sharada en haar Nepalese collega’s zorgen
ervoor dat het huis verder afgebouwd wordt, zodat de droom
van Goma uit kan komen. Haar huis ligt langs een weg die
binnenkort verbreed wordt. Dan wordt het een stuk drukker. Daarom wil Goma een winkeltje aan huis beginnen om
spullen te verkopen aan mensen die voorbijkomen. Dat ze
daar een bijdrage aan hebben kunnen leveren, dat stemt de
Nepalita’s blij en dankbaar.

activiteiten van Habitat Nepal
sinds de aardbeving
Vlak na de ramp:

1 Habitat Nepal heeft 5.065 tijdelijke shelter kits
gedoneerd aan families van wie het huis is vernietigd of
onbewoonbaar geworden.
2 Vrijwilligers van Habitat Nepal hebben 650 ton puin
opgeruimd.
3 Families uit het aardbevingsgebied hebben 20.000 waterrugzakken gekregen waarmee ze gemakkelijk drinkwater
kunnen vervoeren.

Na de noodfase schakelde Habitat Nepal over
naar de herbouwfase:

1 Van 16.244 huizen die door de aardbeving beschadigd zijn
is gecheckt of ze nog veilig zijn.
2 Voor de winter hebben 2.424 families spullen gekregen om
de winter door te komen.
3 In het dorp Pipaltar, in het district Kavrepalanchowk waar
na de aardbeving nog maar twee huizen stonden, zijn alle
andere 87 huizen intussen weer opgebouwd.
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huisvestingsrechten
Vrouwen en kinderen worden het zwaarst getroffen door de
negatieve effecten van slechte huisvesting. In veel landen
kunnen zij geen grond of huis bezitten en als ze die rechten
wel hebben, worden zij in de praktijk toch vaak uit hun huis
gezet en van hun grond verdreven wanneer hun echtgenoot
overlijdt. Deze problemen spelen al jaren. Gelukkig worden
er steeds meer initiatieven ontplooid om deze schrijnende
situatie aan te pakken.
In verschillende Afrikaanse landen geven onderwijsprogramma’s meer uitleg over erfrechten, verwijzen ze mensen door
voor juridisch advies en bieden ze hulp bij het opmaken van
een testament. Goededoelenorganisaties waaronder Habitat
for Humanity, helpen om de wetgeving aan te passen. Zodat
vrouwen en kinderen in hun huis kunnen blijven wonen en
hun grond niet door familieleden kan worden afgenomen
wanneer het mannelijk hoofd van het gezin overlijdt.
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noodhulp, wederopbouw
en preventie
Aardbevingen, overstromingen, tornado’s, vulkaanuitbarstingen; natuurgeweld is onontkoombaar en kan iedereen
treffen. Toch zijn het de allerarmsten die het meeste risico
lopen. Zij wonen vaak dicht opeen in bouwvallige huizen.
Daarnaast kunnen zij niet terugvallen op reserves om hun
leven snel weer op te bouwen. De afgelopen decennia is het
aantal natuurrampen sterk toegenomen: van 80 naar 400
gemiddeld per jaar. Het aantal slachtoffers groeit nog sneller,
onder meer door bevolkingsgroei en het aantal mensen dat
in risicovolle gebieden woont.
Habitat for Humanity heeft wereldwijd ruime ervaring met
noodhulp en wederopbouw. Toen in 2004 een tsunami van
ongekende omvang verschillende landen in Zuidoost-Azië
trof en miljoenen levens verwoestte, is Habitat voor het
eerst op grote schaal aan de wederopbouw gaan werken.

Wij hebben sindsdien een geïntegreerde aanpak ontwikkeld
die het bouwen van een tijdelijk onderkomen en duurzame,
permanente huisvestingsoplossingen met elkaar combineert.
Deze aanpak gebruikten wij ook bij de hulp aan Haïti, op
de Filippijnen na superstorm Haiyan en na de aardbeving in
Nepal drie jaar geleden.
In Habitats visie begint rampenbestrijding al ver voor een
ramp. In regio’s met een hoog risico helpen wij rampbestendig te bouwen zodat - als een ramp zich aandient - huizen
beter bestand zijn tegen het natuurgeweld én gemeenschappen effectiever kunnen reageren. Ramppreventie is een uitermate rendabele investering. Volgens berekeningen van de
Wereldbank spaart elke euro die besteed wordt aan preventie
zes euro uit aan noodhulp en wederopbouw na een ramp.

meer mensen onder dak met
microfinanciering
De werkende onderklasse moet het stellen zonder formeel
arbeidscontract of vast inkomen en komt niet in aanmerking
voor een gewone lening of hypotheek. Zij kunnen voor een
lening alleen terecht bij microfinancieringinstituten. Deze verstrekken echter vooral leningen om een bedrijfje op te zetten
en niet om je huis te verbeteren. Habitat is in dit gat gesprongen en Habitats pionierswerk in microfinanciering voor
huisvesting zorgt ervoor dat een goed huis bereikbaar wordt
voor steeds meer hardwerkende mensen die geen toegang
hebben tot formele banksystemen.
Habitat for Humanity International werkt voor haar Habitat
MicroBuild fonds samen met lokale microfinancieringsinstellingen en biedt hen het kapitaal en de expertise die nodig
zijn voor goede huisvesting. Deze organisaties lenen het in
kleine porties uit aan mensen in de gemeenschap die een
verbetering aan hun huis willen aanbrengen. Ook regelen
zij, samen met Habitat, bouwkundige hulp om te zorgen dat
het geld goed wordt ingezet. Als een familie de kleine lening
heeft terugbetaald, kan dit bedrag weer aan anderen worden
geleend. Het geld blijft zo in de gemeenschap en biedt dus
kansen voor nog meer families.

een vinexwijk
in India
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Samen verhuizen
District Tamil Nadu, vlakbij Pondicherry in het zuiden van India. In een klein dorpje bouwt Habitat for
Humanity 25 nieuwe huizen in samenwerking met
partner Rural Education and Action for Liberation
(REAL). Naast het verbeteren van de woonomstandigheden richt het project zich ook op het verbeteren
van de sanitaire voorzieningen voor de families, want
de hygiënische omstandigheden laten heel wat te
wensen over.
In het dorp is het overduidelijk hoe nodig het is om nieuwe
huizen voor de mensen te bouwen. De dorpelingen wonen in
hutjes van modder met een dak van palmblad. Klein, stoffig

en zo lek als een mandje. En ook nog eens onveilig. Stroom
wordt afgetapt van de elektriciteitspalen en in de hutjes hangen de stekkerdozen direct onder het lekkende dak. De oude
hutjes hebben geen van allen een toilet en de bewoners doen
hun behoefte in de jungle. Hartstikke gevaarlijk, want daar
zitten slangen en ander ongedierte.
Er wordt gebouwd voor gezinnen met een laag inkomen.
De meeste gezinnen werken op het land. Een aantal mannen
werkt als metselaar of dagloner bij de nabijgelegen fabrieken.
Vroeger waren deze mannen slangen- en rattenvangers, maar
daar staken wildlife-organisaties een stokje voor. Het inkomen van deze gezinnen ligt laag: ongeveer € 75 per maand.

De nieuwe huizen staan in een straatje, in twee rijen tegenover elkaar. Ze hebben stromend water door een watertank
op het dak, er is elektriciteit, een keukentje en een eigen
toilet. Het heeft wel wat weg van een vinexwijk. Een grote
verandering, zeker als je bedenkt dat het nieuwe huis ook
nog eens een vloer van cement heeft, een stevig dak, ramen
en een deur die op slot kan. Voor ons doodnormaal, voor
deze bewoners een enorme verbetering van hun levensomstandigheden. Een van de toekomstige bewoonsters laat dan
ook vol trots weten: “Mijn grootste wens is dat mijn kinderen
voortaan slapen in een huis met een schone, droge vloer.”
Er zijn al heel wat huizen klaar, maar er woont nog niemand.
De hechte groep bewoners heeft namelijk besloten dat ze allemaal tegelijk verhuizen, als alle 25 huizen klaar zijn. Solidair
van begin tot eind. In maart 2019 moet het zover zijn.

33.500 mensen
een beter leven
dankzij de
Postcode Loterij
Op 8 februari 2018 werden de medewerkers
van Habitat op kantoor overvallen door het
bezoek van Gaston van de Postcode Loterij. Gaston kwam met zijn team een cheque
overhandigen van maar liefst één miljoen euro.
De officiële overhandiging van de cheque vond
plaats op 15 februari op het Goed Geld Gala
van de Postcode Loterij.
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Directeur Habitat Nederland Jennifer Lemke op
het gala: “We zijn ontzettend blij met deze donatie. Met dit geld kunnen wij in totaal 37.050
mensen in Cambodja en Oeganda helpen om
een beter leven op te bouwen.”

Het geld van de Postcode Loterij wordt
besteed aan huisvesting en schoon water op het platteland van Cambodja en
aan huizen en opleidingen voor kwets
bare jongeren in Oeganda.

Postcode Loterij-project Cambodja

huisvesting en
schoon water voor
de allerarmsten
Habitat Nederland gaat 32.000 van de allerarmste
mensen in de regio Siem Reap en Battambang helpen om uit de cirkel van armoede te komen waarin ze
vaak al generaties lang gevangen zitten. Dit project
bestaat uit 3 pijlers:

1. Duurzame en veilige huisvesting

Habitat zorgt voor eenvoudige, rampbestendige en betaalbare huizen en regelt waar nodig ook eigendomsrechten
voor de grond waarop het huis staat. Bewoners zijn hiermee
voortaan beschermd tegen allerlei natuurgeweld en tegen
huisuitzetting. De bewoners worden betrokken bij het ontwerp van de huizen en het vinden van de meest geschikte
bouwlocaties.
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2. Toegang tot schoon drinkwater en sanitaire
voorzieningen
In de gemeenschappen waar we bouwen, ontvangen de
gezinnen waterfilters en krijgen ze voorlichting over schoon
water, sanitaire voorzieningen en goede hygiënische gewoontes. Daarnaast bouwen wij toiletten, veelal tussen de
huizen in waardoor het hele dorp toegang krijgt tot goede
sanitaire voorzieningen en betere hygiëne.

Om meer mensen toegang te geven tot schoon water zetten
wij in dit project ook een zogenaamd Communal Safe Water
Station op. Met dit waterfabriekje is de gehele gemeenschap
de komende jaren verzekerd van schoon water.
Ook zorgt Habitat in dit project voor een watertank, een
pomp en wasbakken op scholen. Hiermee krijgen de school-

kinderen de beschikking over veilig drinkwater. De kinderen
leren ook dat het belangrijk is om vaak je handen te wassen.
Habitat werkt bij het aanleggen van watervoorzieningen nauw
samen met de lokale overheid, bedrijven en organisaties als
Plan International, UNICEF en Planet Water Foundation.

3. Vergroten van de zelfredzaamheid

Het derde aspect van het project is het blijvend verbeteren
van de zelfredzaamheid van de huiseigenaren en hun gezin.
Samen met de gezinnen zelf wordt gekeken welke ondersteuning nodig is. Huiseigenaren die een eigen bedrijfje
willen beginnen, krijgen bijvoorbeeld een startkapitaal van
€ 150. Daarnaast krijgen alle gezinnen ook training in huishoudfinanciën om beter voor zichzelf te leren zorgen. Deze
activiteiten worden voornamelijk georganiseerd door Habitats
projectpartners.

Postcode Loterij-project Oeganda
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bouwen aan
een duurzame
toekomst
In dit tweejarige project ondersteunt Habitat extreem
kwetsbare kinderen en jongeren in de Mayuge gemeenschap die één of beide ouders hebben verloren
aan aids.
Zoals gebruikelijk in de lokale ideologie van Ubuntu profiteren ook de andere mensen uit de dorpen waar de kinderen
wonen van schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en
trainingen op allerlei gebied. In totaal helpen wij in dit project
1.500 mensen aan een beter bestaan. Ook dit project bestaat
uit drie pijlers:

1. Een vakopleiding voor oudere weeskinderen
Oudere weeskinderen krijgen de mogelijkheid om een
beroepsopleiding te volgen. De meesten kiezen voor een
opleiding als timmerman, metselaar en lasser. Op die manier

leren ze een vak, zodat ze een inkomen voor hun broertjes en
zusjes en hun pleegouder(s) kunnen verdienen en zelfstandig
verder kunnen bouwen aan de toekomst. En dat is nog maar
het begin, want we helpen de getrainde jeugd om coöperaties op te zetten, zodat ze elkaar kunnen helpen met het werk
en het verkopen van hun producten en diensten. De jongeren
die een vak geleerd hebben, zijn zelf ook weer leermeesters
voor andere jongeren.

2. Een betere leefomgeving voor gezinnen

Met en voor de meest kwetsbare gezinnen bouwen wij een
eenvoudig maar degelijk Habitathuis. De gezinnen worden
geselecteerd door Habitat Oeganda, de gemeenschap zelf,
lokale leiders en de lokale overheid. In de gemeenschap
rondom deze gezinnen komen sanitaire voorzieningen en
een grote tank om regenwater op te vangen. Zo kunnen deze

jongeren, hun broertjes en zusjes en de andere mensen uit
de omgeving veilig en gezond opgroeien.

3. Steun aan de hele gemeenschap

Naast deze families helpen we ook de andere gezinnen in het
dorp. Ook zij krijgen schoon drinkwater en goede sanitaire
voorzieningen binnen handbereik. En met een breed scala
aan trainingen die nauw aansluiten bij hun dagelijkse realiteit
- over onder andere malaria, hiv en aids, schoon (drink)water
en hygiëne, seksuele voorlichting en erfopvolging en erfrecht
- worden ze verder ondersteund en wordt de veerkracht van
deze gezinnen en gemeenschappen vergroot. Deze onderwerpen zijn door Habitat Oeganda in samenspraak met de
lokale overheid bepaald.

de huiseigenaar
In Oeganda leven meer dan 22 miljoen mensen in
benarde omstandigheden. In het land wonen 1.6 miljoen wezen. Ongeveer de helft van alle huishoudens
in Oeganda heeft één of meer wezen. Vaak worden
die kinderen verzorgd door oudere mensen zonder
inkomen en met hun eigen uitdagingen om in leven
te blijven. De kinderen hebben dan ook weinig kans
op een gezond leven of een goede opleiding.

Job werd
dakloos na de
dood van zijn
vader
Één van deze kinderen is Job. Na de dood van zijn vader
werden Job, zijn moeder en zijn negen broers en zussen
uit hun huis gezet. Jobs moeder weigerde te trouwen met
een andere man uit de familie van zijn vader, waardoor ze
werd overgeleverd aan de armoede. Ze kwamen terecht in
de keuken van zijn oom, een lekkend hok waar ze met elf
personen één bed moesten delen. Als het regende, lagen ze
onder het bed bij de kippen. Job kreeg er vreselijk jeukende
uitslag van. Hij zat ook onder de vlooienbeten waarmee hij
gepest werd door andere kinderen. Tot overmaat van ramp
kon hij de lagere school niet afmaken omdat zijn moeder het
schoolgeld niet kon betalen. Gelukkig hoorde zijn moeder in
de kerk over het programma van Habitat. Het gezin kwam in
aanmerking voor een nieuwe woning, waarbij ook een regenwateropslagsysteem, een latrine en douchecabine
werd gebouwd.
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“We waren ontzettend blij toen wij een huis kregen,” zegt
Job. “We konden bijna niet geloven dat we eindelijk gingen
verhuizen naar een echt huis. Om het te vieren hebben we
kip en rijst gemaakt en een radiocassetterecorder van één
van de buren geleend. We aten en dansten de nacht door.”
Dorpsgenoten profiteren mee van Jobs vakmanschap
Voortaan kan Job genieten van de regen. “Een regenbui
betekent nu dat de watertank weer vol komt, en het is goed
voor de planten!” Job en zijn moeder leerden ook een testament op te maken en Job kreeg een opleiding als meubelmaker aangeboden. Het bleek een schot in de roos. Job bleek
heel talentvol en verdient nu genoeg geld om zijn jongere
broers en zusjes én zijn eigen kinderen naar school te laten
gaan. Hij leidt nu zes vrienden op als meubelmaker.

Omdat hij zo’n goede vakman is geworden en zijn kennis met
anderen deelt, krijgt hij veel respect binnen de gemeenschap.
Hij is van plan nog veel meer mensen uit naburige dorpen het
vak van meubelmaker te leren. Sinds kort heeft Job samen
met zijn oom ook zonnepanelen op zijn huis geïnstalleerd. Ze
zorgen voor licht in huis als het donker is. “Ik kan nu ook na
zonsondergang werken!”, zegt Job.

Habitat ondersteunt gezinnen in Oeganda niet alleen
met een huis en met een opleiding. Er is ook aandacht voor bijvoorbeeld het voorkomen van ziektes
en het verbeteren van hygiënische gewoontes en voor
beroepsopleidingen. Dit betekent voor deze jonge
volwassenen een nieuwe start.

in actie
voor Habitat
Actief bijdragen aan een betere wereld en daar erkenning
voor krijgen, dat is de nieuwe manier van geven aan een
goed doel. Mensen willen niet langer aan de zijlijn staan,
maar actief bijdragen en zelf het verschil maken. Deze
manier past helemaal bij Habitat. Onze bouwreizen zijn al
jaren op dit principe gebaseerd – letterlijk meebouwen en
je eigen netwerk daarbij betrekken.
Daar is de afgelopen jaren de mogelijkheid bij gekomen
om met een Habitatteam mee te doen aan een sportevenement. Zelf een sportieve prestatie neerzetten en je laten
sponsoren en tegelijkertijd actie voeren voor Habitat. Een
mooie aanvulling: naast de donaties voor onze missie,
raken mensen zo echt betrokken, vertellen anderen over
hun sportieve prestatie voor Habitat en inspireren hen
ook mee te doen.
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ongelooflijke
prestatie Jill Dorjath
voor Damloopactie
Oeganda
Op 10 september 2017, twee weken voor de start van
de Dam tot Damloop, werden wij op het kantoor van
Habitat gebeld door Jill Dorjath. Zij wilde graag mee
lopen in het Habitat Damloopteam en hoopte dat we
nog startbewijzen beschikbaar hadden. Aangezien
we net wat afzeggingen hadden ontvangen, hielpen
we haar aan een startbewijs.
We hadden de andere Damlopers gevraagd om minimaal
€ 125 te werven voor ons project in Oeganda. Bij Jill echter,
gaven we aan dat we het zouden begrijpen als dat binnen
twee weken tijd misschien niet meer zou lukken. Maar Jill
merkte op dat ze juist veel meer hoopte binnen te halen!

Jill: “Ik voelde me een beetje passief het afgelopen jaar
en wilde iets betekenisvols doen. Door het lopen van de
Damloop te koppelen aan iets groters dan mijzelf, zou ik nog
beter gemotiveerd zijn om dat doel te bereiken.”
Jill liep de Damloop met haar oma in gedachten, die in haar
jonge jaren tijdens de oorlog was opgepakt en tewerkgesteld
in een kamp. Zij liet twee kleine kinderen achter. “Een van die
kinderen was mijn vader. Als er destijds geen mensen waren
geweest die hem onderdak en eten hadden gegeven, dan
zou ik nooit geboren zijn.” Jill zag een overeenkomst tussen
de mensen die haar vader hebben geholpen en het Habitat
project in Oeganda waar wij huizen bouwen voor kinderen die
door oorlog en ziekte hun ouders verloren zijn. Ze wilde minimaal een van die kinderen helpen aan een fatsoenlijk huis en
daarom wilde ze minimaal € 4.000 ophalen met haar actie.

Mensen willen je helpen,
je moet het ze alleen vragen!

Jill: “Ik wist dat het een flinke uitdaging was om binnen een
paar weken € 4.000 bij elkaar te krijgen. Maar ik wist ook
dat er zoveel goede lieve mensen zijn die je willen helpen.
Je moet het ze alleen vragen! Ik heb alle mensen die ik ken
benaderd. Vroegere leraren, vrienden van verschillende
scholen, landen en bedrijven, vrienden van familie en nieuwe
vrienden: iedereen droeg wat bij. Sommigen gaven zelfs twee
keer toen ze zagen dat ik mijn doel misschien net niet zou
bereiken. Er gebeurden zoveel coole, positieve dingen! Het
maakt mij heel dankbaar en trots dat ik zoveel mensen ken
die meteen “ja” zeiden toen ik hen om hulp vroeg. Ik rende
die Damloop met al deze mensen in mijn hoofd.” Jill haalde
binnen twee weken € 5.128 op. Dat vinden wij supercool!
“Het bouwen van een huis voor wezen in Oeganda lost
niet alle wereldproblemen op. Maar het zorgt er wel voor
dat een aantal kinderen nu een beter leven tegemoet gaan.
Ik ben maar een persoon en dit heb ik kunnen bereiken.
Bedenk je eens wat we zouden kunnen bereiken als ieder
mens een klein probleem zou oppakken en oplossen?
Ik hoop dat deze gedachte mensen inspireert om ook iets
betekenisvols te doen.”

zesde editie Habitat
golftoernooi
doorslaand succes
Dinsdag 19 juni 2018 vond alweer de zesde editie van het
Habitat golftoernooi plaats bij Golf- en Businessclub de
Scherpenbergh in Apeldoorn. Het fijne golfweer, de mooie
golfbaan en de goede verzorging op de Scherpenbergh
droegen bij aan de ontspannen sfeer en de inzet en het
enthousiasme van de golfers maakten de dag tot een groot
succes. De golfers konden zich voor het 18 holes toernooi
inschrijven voor € 1.500 per flight van vier personen. Met
zeventien flights(!) én een fantastische veilingopbrengst van
ruim € 7.000 konden wij vijftien gezinnen in Cambodja helpen
aan een goed en veilig (t)huis.

sponsorloop
Montessorischool Parijsch
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Dat ieder mens, groot of klein, in staat is om een ander te helpen een beter leven op te bouwen bleek dit jaar maar weer eens. Wat een geweldige actie van de kinderen van de Montessorischool in Culemborg! De kinderen van de middenbouw deden dit voorjaar mee aan een
sponsorloop en haalden samen het prachtige bedrag van € 1.819,93 op! Onze directeur Jennifer Lemke mocht de mooie cheque in ontvangst nemen. Wij willen alle kinderen en hun
sponsors en natuurlijk de school heel hartelijk bedanken voor deze bijdrage aan ons werk!

huttendorp Hoograven
In de laatste week van de zomervakantie van 2017 konden de kinderen in Hoograven
hun hart weer ophalen met planken, hamers en spijkers in Huttendorp Hoograven. Het
Huttendorp maakte dit jaar € 1 per deelnemer over aan Habitat Nederland. Daarnaast
hebben we van twee hutten de opbrengst van de verkoop op de vrijmarkt gekregen.
Bij elkaar leverde dat € 157 op. Bedankt hut van Bram, Itay, Joep, Milan, Binc en
Jens, en hut van Fedor, Sam, Suus, Annemarie, Isabella en Tobias.
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Hypotrust bestaat
25 jaar en Habitat
viert mee

nieuwe samen
werking met
Tulp Hypotheken

duurzame huisvesting
helemaal af met licht
van WakaWaka

Op 14 mei 1993, 25 jaar geleden, werd Hypotrust
opgericht. Het was de eerste niet-bank van Nederland die in samenwerking met lokale en internationale
geldverstrekkers hypotheekproducten op de markt zette
en distribueerde via een hoogwaardig ‘eigen’ netwerk
van financieel adviseurs. Het jubileum werd een feest
voor de samenwerkende adviseurs, service providers, hypotheek adviesketens en consumenten. Maar
Hypotrust wilde ook stilstaan bij onze medemensen die
onder slechtere woonomstandigheden leven. Hypotrust
schonk € 2.500 aan Habitat ter ere van het 25-jarig bestaan. Met dit bedrag wordt samen met een gezin een
huis gebouwd in Cambodja.

De lente is een mooi moment voor de start van een
nieuwe samenwerking met een passend goed doel, zo
vond Tulp Hypotheken. Tulp Hypotheken helpt mensen in
Nederland bij het kopen van een eigen huis, een veilige
en beschermde plek om te wonen. De hypotheekverstrekker wilde zich ook inzetten voor die mensen waarvoor veilige huisvesting niet vanzelfsprekend is. Voor
iedere hypotheek die Tulp Hypotheken verstrekt, wordt
dan ook voortaan een bedrag gereserveerd voor Habitat
for Humanity. Dankzij deze mooie samenwerking kunnen
ook gezinnen in bijvoorbeeld Guatemala en Zambia
binnenkort het veilige huis bouwen waar ze eerder alleen
van durfden dromen.

Duurzame huisvesting bestaat uit meer dan alleen vier muren
en een dak. Ook zaken zoals schoon drinkwater en sanitaire
voorzieningen, opleidingen, trainingen én duurzame elektriciteit horen erbij. Voor dat laatste heeft Habitat sinds 2015
een samenwerking met WakaWaka. Samen willen wij zoveel
mogelijk Habitatfamilies en -gemeenschappen helpen aan
duurzame energie en veilig licht. Zo kunnen wij meer families een steuntje in de rug geven om zelfstandig een beter
bestaan op te bouwen. Dit boekjaar hebben we WakaWaka’s
uitgedeeld in Libanon en Cambodja.

Raise the Roof ruim
€ 4.000 voor Habitat!
Op 8 december 2017 was het feest bij tennisvereniging
Zaansport in Zaandam. Het feest werd georganiseerd door
drie vriendinnen – Noer Aly, Plien Waal en Dominique van
Hees van het Zaanlands Lyceum – in het kader van hun
gezamenlijke profielwerkstuk over evenementorganisatie.
Dominique was met haar vader op bouwreis geweest met
Habitat for Humanity en kwam enthousiast terug. Daar
vloeide het idee uit voort een benefietfeest te organiseren met de toepasselijke naam Raise the Roof. Het feest,
compleet met band, loterij en veiling, stond geheel in het
teken van Habitat for Humanity. Na het feest kwamen er
nog meer donaties binnen, waardoor de totale opbrengst
uiteindelijk uitkwam op ruim € 4.000!! Een fantastisch
resultaat!

Maurits Groen, oprichter en CEO
van WakaWaka over de samenwerking met Habitat: “Wat kan een
mens beginnen zonder ten minste
een dak boven het hoofd? Zonder
veiligheid en beschutting? Dat is
de reden dat ik persoonlijk, en ook
als medeoprichter van WakaWaka,
van meet af aan een fervent supporter ben van het geweldige werk
van Habitat for Humanity.
Voorzieningen zoals licht en elektriciteit zijn dan natuurlijk
een volgende behoefte. Daarom is het al een aantal jaren een
grote droom van mij persoonlijk dat alle huizen die Habitat
for Humanity elk jaar weer bouwt standaard worden uitgerust
met de goede, veilige, schone, goedkope en duurzame (zonne-)energiebron die WakaWaka kan bieden. Het kan mensen, die dat juist zo hard nodig hebben, een voor ons bijna
onvoorstelbare, enorme positieve nieuwe start schenken.”

Niet voor de gezelligheid

Het hebben van verlichting is bij ons ondertussen zo gewoon
geworden dat we ons helemaal niet meer bewust zijn welke

impact verlichting kan hebben. Zo is verlichting niet alleen
handig om langer op te kunnen blijven en gezellig met je
gezin de avond door te brengen, maar betekent het in ontwikkelingslanden bijvoorbeeld ook dat kinderen niet langer
ziek worden van de giftige dampen van kerosinelampen. Het
betekent dat jongeren na schooltijd bij veilig lamplicht hun
huiswerk kunnen maken, en dat mensen een stuk veiliger ’s
avonds van hun werk naar huis kunnen lopen. Samen met
WakaWaka hebben wij nog meer impact kunnen genereren
en families een steuntje in de rug kunnen geven om zelfstandig een beter bestaan op te bouwen.

De voordelen van WakaWaka lampen:

●● WakaWaka’s zijn veilige bronnen van licht. Brandende

●●
●●

●●

●●

●●

kaarsen en vooral kerosinelampen stoten giftige dampen
uit, en in de winter en tijdens ‘power-cuts’ is er altijd
het gevaar van omstoten en brand. Koken en leren is
nu veel beter te doen na zonsondergang. Daarnaast is
er bijvoorbeeld in de overvolle vluchtelingenkampen in
Libanon niet langer een noodzaak om elektriciteit illegaal
af te tappen, waarmee het aantal ongevallen door brand
of elektrocutie enorm is afgenomen.
Zonne-energielampen betekenen een kostenbesparing
t.o.v. kerosinelampen, zaklampen (batterijen) en kaarsen.
Het wordt veel makkelijker om tussen dorpen en het
platteland te reizen naar je familie waar geen elektriciteit
is: mensen die een WakaWaka Base hebben gekregen,
kunnen met een opgeladen WakaWaka zelfs vijf dagen
lang beschikken over een duurzame energiebron.
Het reizen naar school en werk wordt ook veel veiliger.
Aangezien ongelijke paden en wegen vaak niet verlicht
zijn, is het handig om te kunnen reizen met een veilig licht.
In Cambodja wordt de lamp gebruikt om ’s avonds
eenvoudiger vissen en kikkers te kunnen vangen. De
lamp is daarmee een nuttig gebruiksvoorwerp om in het
levensonderhoud te kunnen voorzien.
Sommige mensen verdienen hun inkomen met een
winkeltje langs de kant van de weg. Met de lampen op
zonne-energie kan de koopwaar ook na zonsondergang
goed verlicht worden. Dat stimuleert de verkoop!
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op bouwreis met
Habitat – een ervaring
voor het leven
Met je familie, vrienden of vereniging op
reis met Habitat? Of met je bedrijf? Het
kan allemaal. Een week lang maken de
bouwreizigers deel uit van de gemeenschap en bouwen mee met de toekomstige huiseigenaren en lokale vakmensen.
Ervaring is niet vereist, iedereen tussen
de 16 en de 80 jaar kan meebouwen,
voor iedereen is er een geschikte klus.
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Tijdens een bouwreis wordt heel wat
werk verzet. Toch gaat het uitdrukkelijk
niet om het bouwen. Een bouwreis is een
unieke belevenis die de bouwreizigers
delen met hun team én met de nieuwe
huiseigenaren. Denk je eens in hoe het
voor hen is dat mensen van de andere
kant van de wereld komen meebouwen aan een betere toekomst voor hun
familie! De ontroering, het respect en de
band die wordt opgebouwd, maken een
bouwreis tot een bijzondere ervaring!
Wij bieden onze bouwreizigers zoveel
mogelijk tools om hen te ondersteunen
bij het werven van fondsen voor hun
bouwreis en bij het vertellen van hun
bouwreisverhaal in hun eigen netwerk.
Zo wordt een bouwreiziger een echte Habitatambassadeur; iemand die ons werk
met eigen ogen heeft gezien en ons helpt
ons werk bekender te maken.
We kunnen er nog veel meer over zeggen, maar liever laten we de bouwreizigers zelf aan het woord.

interview

Willeke van den Boomgaard
oud-bouwreisbegeleider

de bouwreizen
begonnen aan de
keukentafel
“Mijn kerkgemeenschap, de Americain Protestant Church of
the Hague, organiseerde al eerder bouwreizen. Dat deden
we via Habitat for Humanity International. Totdat Habitat
Nederland zelf bouwreizen ging organiseren.” Dat was het
moment dat Willeke van den Boomgaard aan haar eigen
keukentafel kennis maakte met Mette Pronk, verantwoordelijk voor de bouwreizen in Nederland. Dat is inmiddels bijna
20 jaar geleden, een goed moment om samen met Willeke en
Mette even terug te gaan naar die beginperiode. En waar kan
dat beter dan aan de keukentafel van Willeke, hoewel dat
inmiddels wel een andere is dan die waar het allemaal begon.

Pionieren

In de beginjaren van Habitat Nederland hielden Mette en haar
drie collega’s kantoor in een bejaardenhuis. De eerste jaren
was Habitat Nederland vooral een fondsenwerforganisatie.
Af en toe was er een bouwreis met Nederlandse deelnemers,
vaak contacten van het eigen bestuur. Voor Mette was het
een groot voordeel dat ze de bouwreizen kon uitbreiden met
hulp van iemand die al ervaring had met zulke reizen en wist
hoe het werkte. Mette zelf had wel internationale ervaring
met het organiseren van bouwreizen, maar in Nederland werd
het weer echt pionieren, met Willeke als reisbegeleider. In de
eerste jaren was de Habitatorganisatie in Nederland nog zo
klein dat de reisbegeleider zelf de tickets moest boeken en
de hotels moest reserveren. Een enorme klus, die nu door de
medewerkers van Habitat Nederland wordt georganiseerd.
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Openbaring

Voor Willeke waren alle reizen bijzonder en interessant, maar
er is er een die ze zich altijd zal blijven herinneren. “Ik heb
eens een man meegenomen naar India. Hij was al acht keer
eerder in India geweest. Hij is de hele week bezig geweest
om een geul te graven voor de fundering van een nieuw huis.
Die geul kwam rondom het oude huis omdat het nieuwe huis
op dezelfde plek gebouwd zou worden. Ik was bang dat hij
het saai vond, dus ik vroeg hem regelmatig of hij niet een
ander klusje wilde. ‘Nee hoor, het gaat prima’, zei hij dan en
ging lekker door met scheppen. In zijn eentje. Aan het einde
van de week vertelde hij met tranen in zijn ogen waarom hij
dat werk zo mooi had gevonden. ‘Eindelijk heb ik India echt
meegemaakt’, zei hij. ‘Ik heb de hele week letterlijk rondom

de Indiase familie gewerkt en van dichtbij gezien hoe zij echt
leven’. Het was een openbaring voor hem.”
Willeke heeft zo’n 14 bouwreizen begeleid. Haar werk – ze is
hoofdpurser bij KLM – laat het tegenwoordig niet meer toe
om nog bouwreisbegeleider te zijn, maar ze is nog steeds
Habitatfan. “Als ik over Habitat praat, voel ik mijn hart sneller
kloppen. Ik ben fan omdat het verbinding maakt tussen
gewone mensen en omdat gemeenschappen op deze manier
de mogelijkheid krijgen om verder te komen en welvarender
te worden. Door een bouwreis geef je het meest simpele wat
je hebt, namelijk je eigen handen en je eigen zweet. Daar
krijg je een stukje cultuurcontact voor terug dat zo waardevol
is dat ik denk dat iedereen dat zou moeten willen.”

meer dan 10 keer is mee geweest. Het is een gemêleerd
gezelschap. Er zitten deelnemers bij die uit de bouw komen,
maar ook een orthodontist, een pianostemmer, een bloemist,
een handelaar in auto’s en een antropoloog. Om maar wat te
noemen. In het begin bijna alleen maar mannen, maar nu zijn
de vrouwen ook goed vertegenwoordigd. En gelukkig komen
er elk jaar wat nieuwe teamleden bij. Waar Jan dan flink zijn
best voor doet om hen werk te laten doen dat ze leuk vinden.
Of om iemand iets nieuws te leren, zoals die ICT ’er die bij
Rabo werkte en ineens uitstekend sloten in deuren bleek te
kunnen zetten. “Ik moest hem een keer uitleggen hoe hij het
moest doen, maar daarna heb ik hem de hele week niet meer
gezien. Zorgen dat iedereen nuttig is, dat geeft mij ook weer
voldoening”, aldus Jan.

interview

Jan Bodewes

niet
lanterfanten,
het werk
moet af
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Zijn naam is Jan Bodewes, hij was vroeger aannemer en kan het bouwen nog steeds niet laten. Heeft
sinds jaar en dag een vaste club bouwreizigers om
zich heen verzameld die we kennen als Team Soest.
Gaat dit jaar voor de 21e keer op bouwreis. Zit vol
verhalen over alle reizen. Die je vooral geen vakanties mag noemen.
De eerste bouwreis maakte Jan omdat hij besloten had iets
meer aan zichzelf te gaan denken. Met een druk aannemersbedrijf kwam dat er niet altijd van. Een artikel over de eerste
grote bouwreis van Bouwgroothandel Stiho sprak Jan aan
en hij schreef zich in als deelnemer, samen met twee van zijn
werknemers.

Doen waar hij goed in is

Dat was het begin van een traditie die duurt tot op de dag
van vandaag. Op een bouwreis komen twee belangrijke
dingen samen voor Jan: iets betekenen voor een ander en
doen waar hij goed in is. Want er moet wel gebouwd worden
op een reis en het liefst moet het huis af zijn aan het eind van

Biertjes uit de koelkast

de week. Wat volgens Jan niet altijd strookt met de door Habitat georganiseerde culturele activiteiten of een toeristisch
uitstapje aan het begin van de reis. Jan vindt namelijk dat je
zo’n uitstapje eerst verdiend moet hebben. “Ik wil helemaal
geen cultuur proeven, ik kom om te bouwen. Het liefst begin
ik op zondag al met een bezoekje aan de bouwplaats en
de briefing over het werk zodat iedereen maandagochtend
meteen weet wat hij moet doen. Het mooiste vind ik het als
we het huis op vrijdag kant en klaar over kunnen dragen aan
de nieuwe eigenaar.”
Ondanks dat de wensen van Jan misschien iets anders zijn
dan hoe Habitat het organiseert, lukt het toch elke keer weer
om er samen uit te komen. Dat is mooi en dat wil Jan graag
gezegd hebben.
Sinds die eerste reis naar de Filipijnen organiseert Jan
jaarlijks zijn eigen bouwreis. Had hij de eerste jaren nog wat
hulp van de Habitatorganisatie nodig omdat hij geen team
van 14 man bij elkaar kon brengen, al snel ontstond er een
vaste club. Het werden vrienden, waarvan een enkeling al

Verhalen genoeg. Zoals die keer in China, waar het hele team
op een avond uitgenodigd werd voor de barbecue bij de
huiseigenaar. Dat was mooi, maar Jan had voor de zekerheid
wel gemeld dat Nederlanders graag een biertje drinken bij
de barbecue. ’s Avonds waren er voor iedereen een paar
biertjes. Lekker koud. “Die man was ’s middags dat bier
gaan halen in een ander dorp, op zijn trekkertje. Hij had zelf
natuurlijk geen koelkast waar dat allemaal in paste, dus hij
had de hulp van zijn buren ingeroepen. Ik geloof dat in elke
koelkast in het dorp wel een paar biertjes lagen. Zo mooi om
te zien dat mensen graag iets willen terugdoen.”
Het heeft hem wel veranderd, bijna twee decennia bouwreizen. “Ze zeggen dat ik milder en socialer geworden ben”,
verklaart Jan. “Hoewel dat ook aan mijn leeftijd kan liggen,
haha. Het klopt wel hoor, ik schiet niet meer zo snel uit mijn
slof als iets niet gaat zoals ik wil. Maar ik houd niet van lanterfanten. Het werk moet gewoon af.”
Jan maakte al 21 reizen. Denkt hij wel eens aan stoppen?
“Een bouwreis geeft mij een goed gevoel. Als ik aan het eind
van zo’n week weer naar huis ga, weet ik zeker dat ik echt
iets heb kunnen doen en dat ik mensen op weg heb kunnen
helpen. Noem een bouwreis ook vooral geen vakantie. Ik ga
erheen om iets te betekenen voor een ander en om iets bij te
dragen. Dat blijf ik doen zolang het gaat.”

Kinderen

Dominique wil later graag iets met kinderen gaan doen, dus
ze was blij verrast om te zien dat er kinderen op de bouwplaats in Cambodja waren. “De reisbegeleider had gezegd
dat het ook belangrijk was om contact te hebben met de bevolking en de huiseigenaren. Dat ging gemakkelijk. Ze vinden
het bijvoorbeeld geweldig om spelletjes te doen. We hebben
ze Jan Huigen in de Ton geleerd.”
Maar er moest ook gewerkt worden. “We hebben een heel
huis en een wc hokje gebouwd voor een opa en oma met
vier kleinkinderen. Ik ben best wel handig, maar heb in die
week nog beter leren zagen en timmeren. Dat komt natuurlijk
omdat je het vaak doet, dan word je er vanzelf beter in. Eerlijk gezegd ben ik handiger dan mijn vader.” Patrick beaamt
dat. Zijn twee linkerhanden (zijn eigen woorden) zijn overigens geen enkele belemmering om toch een relevante bijdrage te leveren aan de bouw. “Iedereen is gelijkwaardig en je
kunt altijd wel iets doen. Ik werk altijd met mijn hoofd en vind
het lekker om een hele week lichamelijk bezig te zijn.”

interview

Patrick en Dominique

vader en dochter
op bouwreis:
“mooi hè, pap?”
Als je bij Dominique van Hees thuis komt, refereert
een grote foto op de deur van haar kamer naar
de bouwreis naar Cambodja die ze vorig jaar met
Habitat maakte, samen met haar vader Patrick. Dat
leverde een prachtige gezamenlijke herinnering op
die hun altijd bij zal blijven.
Dominique stuitert van enthousiasme als ze vertelt waarom
ze zo graag op bouwreis wilde. ”Omdat je iets doet voor anderen en dan ook nog in het buitenland. Daar leer je zo veel

van. Het is supergaaf als je iets voor iemand kunt doen waar
hij beter van wordt. Dit is heel anders dan geld geven, omdat
je zelf bezig bent om van niets iets te maken.”
Vader Patrick is het daar mee eens: “Ik vind het belangrijk
dat mijn kinderen zien hoe mensen leven die het minder
goed hebben dan wij. Dit is heel anders dan wanneer je op
vakantie bent. Je ziet het land echt van binnenuit en je komt
op plekken waar je anders nooit komt.”

Topreis

Vader en dochter sliepen samen op een kamer en ook tijdens
het werk op de bouwplaats waren Dominique en Patrick vaak
in hetzelfde team te vinden. “We hadden allebei ons eigen
werk, maar af en toe gaven we elkaar even een knuffel. Dan
zei ik ‘mooi hè, pap’. Dominique heeft een topreis gehad. En
wat haar vader hoopte, namelijk dat ze zich realiseert dat de
luxe waar zij in leeft niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is,
is gelukt. Dominique: “Ik ben zo intens dankbaar voor wat ik
allemaal heb. Ik vind het heel gewoon om met een knop het
licht aan te doen als het donker is. Het gezin daar had alleen
maar een lampje dat eerst opgeladen moest worden met
zonne-energie.”
Dominique heeft haar laatste bouwreis nog lang niet gemaakt. En Patrick ook niet: “Het lukt me sowieso niet meer
om nog een keer zonder haar te gaan”, zegt hij lachend. En
er zijn nog twee kinderen die graag mee willen. “Volgend jaar
ga ik waarschijnlijk met mijn oudste zoon en met Dominique
natuurlijk. De kleinste moet nog even wachten, die is pas elf.”
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bouwreizen
voor bedrijven
Habitat Nederland organiseert al jaren bouwreizen voor
bedrijven. Elke organisatie heeft zijn eigen motivatie om
mee te bouwen - vanuit het oogpunt van maatschappelijk
betrokken ondernemen, om teams te versterken of om
meer inhoud en diepgang te geven aan de relatie met
medewerkers en klanten.

de huiseigenaar
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het is tijd voor
een eigen huis
voor Mónica
Mónica is een alleenstaande moeder van drie
kinderen: José (11), Valentina (9) en María Elisa (1).
Voordat ze hoorde van Habitat Guatemala woonde ze
bij haar ouders en deelde daar één kamer met haar
drie kinderen.
Een aantal maanden huurde ze zelf een klein appartementje,
maar dat werd al snel veel te duur, dus verhuisde ze terug
naar het huis van haar ouders. Toen haar vader haar een stuk
land gaf en haar vertelde over Habitat Guatemala, besloot
Mónica dat het tijd was voor haar gezin om hun eigen huis te
hebben.
“Ik wil graag onafhankelijk zijn, en als je kinderen beginnen te
groeien, hebben ze ook een eigen plek nodig”, zegt Mónica.
Ze klopte aan bij Habitat Guatemala en kwam in aanmerking
voor een nieuw huis. Samen met de bouwreizigers van Rabobank Vermogensmanagement bouwde ze aan haar eigen
huis waar ze nu al een aantal maanden in woont.
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“je denkt al snel dat
je als alleenstaande
moeder dit soort
kansen niet krijgt”

Mónica: “Ik ben heel blij. Dit huis is een grote zegen voor
mij. Je denkt al snel dat je dit soort kansen als alleenstaande moeder niet krijgt, maar mijn droom is uitgekomen! Het
proces was heel gemakkelijk en snel, en nu heb ik mijn eigen
huis om in te wonen en voor te zorgen.”

Toekomstplannen

De familie González wil in de toekomst het huis verder uitbouwen met een extra kamer en een tuin. Mónica voegt toe:
“Op zondag spelen we voetbal en vlieger ik met mijn kinde-

ren. Ik ben op mijn gemak, omdat ik weet dat ze zich op een
veilige plek bevinden waar ze zich vrij voelen.”
Mónica heeft een foto van de groep bouwreizigers in haar
woonkamer en deelt graag haar mooie herinneringen aan de
sympathieke ploeg: “Ze waren vriendelijk en sterk, ze werkten heel hard en het was ook gezellig”, zegt ze. Dit is wat ze
hen wil laten weten: “Dank jullie wel voor al jullie moeite en
liefde, jullie helpen mensen die je niet kent, zonder daar enig
moment over te twijfelen.”

de wow-ervaring
van onze
bouwreisbegeleiders
Een bouwreis van Habitat is niet compleet zonder
bouwreisbegeleider. Deze ervaren vrijwilligers zorgen ervoor dat alle bouwreizigers de wow-ervaring
beleven die de begeleiders zelf ook hadden toen zij
voor de eerste keer op bouwreis gingen. Dat doen
ze allemaal op hun eigen manier.

Joep Raaijmakers
Joep Raaijmakers had geen flauw
idee waar hij terecht zou komen
toen hij tien jaar geleden samen
met collega’s naar India vertrok om
daar zes huizen te metselen. Dat
werd snel anders. “Ik vind vooral
de filosofie van Habitat briljant. Niet
alleen de vorm van financiering,
maar vooral dat mensen daardoor
hun zelfstandigheid behouden.
Want dat is wat mij betreft het
meest dierbare dat er is. Een goede
reden om me gelijk na terugkomst
van de bouwreis te verbinden aan
Habitat als bouwreisbegeleider.”
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Mariska Braakhekke
Nathalie Roelofsen
Nathalie Roelofsen is afgelopen zomer verhuisd
naar de Verenigde Staten. Toch blijft ze bouwreisbegeleider. Want het brengt haar veel. Wat zoal?
“Buiten een positief gevoel, geluk en bescheidenheid? De levens van de families een beetje gemakkelijker maken. Ik weet het, dat is een open deur,
maar het is wel waar. Dat we het samen doen, dat
vind ik ook zo mooi. Die teamspirit die er in de loop
van de week ontstaat is geweldig om te zien.”

Mariska Braakhekke geniet van elk
moment tijdens een bouwreis. “Het
contact met de bouwreizigers, de lokale
bevolking, de huiseigenaren, de host van
Habitat en de lokale bouwvakkers: het
is elke keer weer geweldig. Verder helpt
een bouwreis mij te relativeren. Ik ben
jeugdmaatschappelijk werker. In Nederland ben ik altijd bezig met kinderen met
complexe problematiek. Dan gaat het
over dingen waar ze in ontwikkelingslanden niet eens aan toe komen. Een veilig
huis met een dak dat niet lekt, dat is
daar belangrijk.”

Birgitte Dinklo

Robert van der Laan

Birgitte Dinklo kan zich niet eens meer herinneren
wanneer haar eerste bouwreis was, zo lang geleden is het alweer. Haar belangrijkste taak is ervoor
zorgen dat een reis soepel loopt en dat iedereen het
naar zijn zin heeft. “Als iedereen denkt ‘dat loopt
gesmeerd’ dan ben ik tevreden. Ik vind het mooi om
een groep een mooie ervaring te bezorgen zonder
dat ze zich ergens druk over hoeven te maken.“

Robert van der Laan vergeet nooit de
eerste dag van zijn eerste bouwreis: “Ik
krijg nog kippenvel als ik het vertel. Daar
stond ik in Sulawesi op een steiger met
een steen in mijn handen. Ik hoorde de
vogels en zag allemaal tropische planten
om mij heen. De vulkaan op de achtergrond. Het gekrioel van de bouwreizigers en lokale mensen door elkaar die
samen een huis aan het bouwen waren.
Ineens realiseerde ik me dat ik iets
gigantisch moois aan het doen was voor
mensen die dat zelf niet kunnen.”
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Marco Kock
Marco Kock maakte net als veel
bouwreisbegeleiders kennis met
Habitat tijdens de grote jubileumbouwreis van Stiho, in 2001
op de Filipijnen. “Ik heb bewondering voor de veerkracht van
de mensen waar we voor bouwen. Dat ze zo goed omgaan
met de omstandigheden waar
ze in leven, daar kunnen wij nog
een hoop van leren. We kunnen
behoorlijk zeuren in Nederland,
terwijl wij het zo ontzettend
goed hebben.”

ons merk
Wereldwijd is Habitat voor Humanity een bekende
merknaam. In landen als de Verenigde Staten of
Canada heeft de naam Habitat geen toelichting nodig
en weet iedereen wat Habitat doet. Maar in Nederland is Habitat een relatief onbekend merk en mensen die ons kennen, kennen meestal maar een deel
van onze activiteiten – de bouwreizen.
Om Habitat bekender te maken in Nederland - met name
in de particuliere markt - is een duidelijke en aansprekende identiteit van groot belang. Daarom hebben wij vorig
jaar ons merk onder de loep genomen en onze propositie
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aangescherpt. Wij willen ons verhaal eenduidig en krachtig
formuleren, zodat het mensen raakt, betrekt en aanzet tot
actie. Met onze tagline “samen bouwen wij een beter leven”
geven we aan dat we niet alleen huizen bouwen, maar betere
levens. Daarnaast leggen wij ook een duidelijke link naar
onze achterban in Nederland door de nadruk te leggen op
‘samen’. Tot slot willen wij het huisvestingsprobleem dat
‘ver van ons bed’ is dichterbij brengen voor het Nederlandse
publiek door de vergelijking te trekken - in woord en in beeld
- met wonen in Nederland. Deze propositie zullen wij het
komende jaar verder doorvoeren in onze communicatie.

Communicatie met onze achterban

Wij willen mensen raken met en door ons werk. Dat geldt
uiteraard in onze programmalanden waar wij mensen helpen

aan betere huisvesting. Maar dat geldt ook hier in Nederland.
Hier willen wij mensen informeren - integer en transparant.
Wij willen niet alleen vertellen over onze successen, maar
ook transparant communiceren over wat er niet goed ging en
wat beter kan. Omdat we willen laten zien wat Habitat doet,
hoe we donaties besteden en wat we bereiken. Omdat wij
trots zijn op ons werk. En omdat we denken dat wij hiermee
steeds meer mensen bij ons werk kunnen betrekken. Zodat
wij uiteindelijk meer mensen kunnen helpen met een veilig
huis als basis.
Wij hebben dagelijks contact met supporters via uiteenlopende kanalen. Van een schriftelijke voortgangsrapportage over
een specifiek project voor een Nederlandse donateur tot het
beantwoorden van een vraag van een geïnteresseerde aan
de telefoon. Van een presentatie tijdens een informatiebijeenkomst voor een bouwreis tot een verhaal op onze website of
in de Bouwbrief over een huiseigenaar wiens leven veranderd
is dankzij zijn nieuwe Habitathuis.

mountainbiketeam steunt
Habitat for Humanity
Sinds februari 2015 wordt Habitat Nederland gesteund door
een mountainbiketeam dat zich inzet om aandacht te vragen
voor Habitat for Humanity. Het Habitat Mountainbiketeam
is een UCI World Cup team, een kleine topsportorganisatie die zich volledig richt op de off-road discipline van het
wielrennen. Het team is het hele jaar prominent aanwezig
in vooraanstaande mountainbikewedstrijden in binnen- en
buitenland.
In de winter is de ploeg ook actief in de bekende veldrijdiscipline, ook wel cross genoemd. Door de naam van Habitat
prominent uit te dragen, helpen ze onze organisatie en ons
werk meer bekendheid te geven.

De renners van het Habitat mountainbiketeam
zetten zich bijna dagelijks in voor de naamsbekendheid van Habitat, maar hadden nog nooit een
bouwproject bezocht. In maart 2018 deden ze het
wereldbekercircuit in Zuid-Afrika aan, vlakbij de
plek waar Habitat bouwt. Een mooie gelegenheid
voor de mountainbikers om langs te gaan in de
sloppenwijk Mfuleni bij Kaapstad.

Habitat
mountainbiketeam
bezoekt project
in Zuid-Afrika
“Habitat investeert echt in goede huisvesting”

Frank Beemer fietst al sinds 2015 met de naam Habitat op
zijn shirt. “Ik vertel elke week wel een keer over het werk
van Habitat, maar ik had nog nooit een van de projecten in
het echt gezien. In Zuid-Afrika zag ik een hele straat waar
Habitathuizen stonden die we uitgebreid konden bekijken.
Ik vind het bijzonder dat de toekomstige huiseigenaren zelf
meehelpen bij de bouw, dat is onderdeel van het Habitatconcept en dat werkt volgens mij hartstikke goed. De huizen zijn
degelijker dan ik dacht. Er wordt echt geïnvesteerd in goede
huisvesting, dat is mooi om te zien. We zagen ook Habitathuizen die al wat langer stonden. Die waren nog steeds
schoon en verzorgd en werden duidelijk goed onderhouden.
Natuurlijk wist ik wel wat Habitat doet, maar dit met eigen
ogen zien, maakt het voor mij echt bijzonder.”

“Nu ik het zelf heb gezien, besef ik pas echt
hoe belangrijk het werk van Habitat is!“

Ook Milan Vader was onder de indruk van het bezoek. Milan:
“Ik vond het best shocking om te zien. Het was de eerste
keer in mijn leven dat ik in een soort sloppenwijk kwam. Het
is heftig om te zien hoe de mensen daar leven. De onder-
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komens waren niet meer dan krotjes van golfplaten of zelfs
van afval afkomstig van de nabij gelegen vuilnisbelt. En zo
klein, dat er geeneens kamertjes in waren. Kleiner kan haast
niet. Thuis kreeg ik eigenlijk niet goed uitgelegd hoe erg het
was. Ik had wel foto’s gemaakt, maar daarop leek het lang zo
heftig niet als het in werkelijkheid was. Nu besef ik pas echt
hoe belangrijk het werk is dat Habitat doet!“

Ook al was het bezoek kort, Frank en Milan en de rest van
het team hebben nog wel even hun handen uit de mouwen
gestoken. “We hebben stenen voor de te bouwen huizen
doorgegeven in een lijntje en die opgestapeld. Natuurlijk hadden we nog wel meer willen doen. De volgende keer gaan we
écht een huis bouwen!”

publiciteit
Habitat Nederland beschikt niet
over een uitgebreid communicatie- of voorlichtingsbudget. Gratis
publiciteit is dan ook een belangrijk middel om de bekendheid van
onze organisatie en ons merk te
vergroten in Nederland. Een van de
belangrijkste pijlers hierbij is ons
bouwreisprogramma.
Jaarlijks bezoeken een paar honderd
bouwreizigers onze projecten, bouwen
mee en zien met eigen ogen hoe wij
werken en wat een huis betekent voor
de nieuwe eigenaren.
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De enthousiaste verhalen van deze
‘ambassadeurs’ zijn heel waardevol voor
ons. Wij ondersteunen de bouwreizigers
die ons werk met eigen ogen hebben
gezien om hun verhaal te vertellen in de
– veelal lokale en regionale – media.
Door de bouwreizigers centraal te stellen
en ze hun persoonlijke verhaal te laten
vertellen, wordt het voor media interessant om er over te publiceren. Dat heeft
het afgelopen boekjaar geresulteerd in
een groot aantal publicaties van en over
bouwreizigers.
Het spreekt voor zich dat deze gratis
publiciteit van grote waarde is voor onze
organisatie.

met nieuw actieplatform beter
voorbereid op de toekomst
In juni 2018 ging hij live: ons nieuwe actieplatform
www.bouwmee.habitat.nl!
Ons ‘oude’ Bouwmee-platform was speciaal voor ons gebouwd, maar voldeed niet meer aan de moderne eisen. Zo
bood het geen ondersteuning voor het delen van acties op
sociale media en geen handige opties om mobiel te kunnen betalen. Ook was het platform niet gebruiksvriendelijk
op mobiele telefoons en tablets, en het onderhoud was te
onhandig.
Het nieuwe platform bouwmee.habitat.nl is van leverancier
Kentaa. Het is niet zo specifiek voor ons gemaakt als onze

‘oude’ bouwmee.nl, maar het platform voldoet wel altijd aan
de nieuwste eisen, en het heeft zijn waarde al bewezen voor
heel veel andere goede doelen. Door gebruik te maken van
een bestaand platform dat steeds automatisch aan nieuwe
wensen en ontwikkelingen in de markt wordt aangepast, besparen we tijd en geld. De nieuwe site biedt bijvoorbeeld de
mogelijkheid om sponsoracties te starten op een persoonlijke
actiepagina, deze pagina te delen op sociale media en sponsors kunnen vervolgens via hun mobiel eenvoudig en snel
doneren. Ook biedt het platform steeds een overzichtelijke
weergave, op de pc maar ook op tablets en smartphones.
Een hele vooruitgang!

Habitat
lespakket
voor
basisscholen
Dankzij een mooie subsidie heeft Habitat
Nederland in 2015 een lespakket voor basisscholen ontwikkeld. Met de twee lessen
`Iedereen een thuis´ en ´Wereldwijd wonen´
kunnen leerlingen van groep 3 tot en met 8
aan de slag met leuke, interactieve opdrachten en leren zij de betekenis van een
(t)huis voor mensen overal ter wereld. Met dit
lespakket willen we mensen bewust maken
van het wereldwijde huisvestingsprobleem
en willen we vertellen dat een goed huis de
basis is van een beter bestaan. Door ons
te richten op kinderen en hen te vertellen
over leeftijdsgenootjes in andere landen,
brengen wij ons werk dichtbij. We bereiken
niet alleen de leerlingen zelf, maar ook hun
ouders en leerkrachten. Het scholenpakket
wordt ook gebruikt door bouwreizigers die
op de school van hun (klein)kinderen willen
vertellen over hun bouwreis en over het werk
van Habitat.
Bij het lespakket hoort ook een sponsoractiepakket dat scholen kunnen gebruiken om
een sponsoractie voor Habitat op te zetten.
Het bestaat onder andere uit een sponsorkaart, een diploma en een vouwhuisje dat
dienst kan doen als spaarpot.
Om kosten te besparen is het lespakket
online te downloaden via habitat.nl/
wat-jij-kunt-doen/steun-met-je-school.
Aanvullende materialen zoals een poster en
de vouwhuisjes zijn op te vragen.
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wish2build
Crowdfunding - met een groep donateurs samen een
concreet project financieren - wordt steeds bekender. Je
kunt crowdfunden voor je eigen bedrijf, voor de kunst, een
innovatief product of voor een project in een ontwikkelingsland. Als de potentiële donateur maar van te voren weet waar
zijn bijdrage aan wordt besteed en hij betrokken wordt bij de
voortgang.

Water, woningen en wc’s

Ons doel voor #wish2build India was: binnen 3 maanden
€ 20.000 ophalen om 77 gezinnen te helpen. Voor 7 gezinnen wilden we een veilige woning bouwen. Daarnaast
wilden we met 20 toiletten 100 mensen helpen aan een gezonder bestaan. En tot slot wilden we 50 gezinnen helpen
met een waterwiel.
We vonden in Ana Charly Jeyaray - director international
volunteer programs van Habitat India - een uitstekende
communicator en ambassadeur voor onze actie. Charly is

Potentiële donateurs konden de #wish2build actie weer
vinden op de Habitat-website, op sociale media en in
nieuwsbrieven. Via de website kon je bijvoorbeeld € 5 doneren voor cement, € 40 voor een waterwiel of zelfs € 400
voor een heel nieuw toilet. Alle donateurs kregen na hun
donatie een persoonlijk bedankje toegestuurd met een foto
van het gezin dat ze geholpen hadden.
Vanaf de eerste week van oktober hebben wij bouwreizigers, vrijwilligers, donateurs en andere geïnteresseerden
wekelijks via e-mail geïnformeerd. De gezinnen die we
wilden helpen werden voorgesteld, er waren verhalen over
het leven in India en uiteraard een update over de stand
van zaken van de actie – hoeveel geld er al was gedoneerd, welke gezinnen we al konden helpen en vooral wat
dat betekende voor deze mensen.
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Na het succes van onze eerste #wish2build crowdfundingsactie in Cambodja hebben we in 2018 de #wish2build-formule opnieuw ingezet. Dit jaar kozen we ervoor om te gaan
crowdfunden voor India. In India leven veel gezinnen in extreme armoede en onveiligheid, zonder fatsoenlijk dak boven
hun hoofd. De helft van de bevolking heeft er geen toegang
tot sanitaire voorzieningen en doet noodgedwongen zijn behoefte in de open lucht – onhygiënisch en ronduit gevaarlijk!
Ook schoon drinkwater is een groot probleem: dat is er simpelweg niet of daar moeten de vrouwen dagelijks uren voor
lopen. Alleen al het ter beschikking krijgen van drinkwater
en schoon sanitair betekent voor vele mensen in India een
wereld van verschil! Zo zijn ze minder vaak ziek en hebben
ze meer tijd over om een inkomen te vergaren. In Nederland
was het voorbereidende werk sneller op te starten dan het
jaar ervoor omdat we dezelfde crowdfunding-formule konden
gebruiken.

geboren in een Indiase vissersfamilie en woonde een groot
deel van zijn leven met 8 mensen op 18 vierkante meter,
zonder water en sanitaire voorzieningen. Hij was dus dé
persoon om het belang van goede huisvesting, sanitaire voorzieningen en water voor ons over het voetlicht te
brengen. Hij kwam dan ook speciaal naar Nederland om
onze campagne #wish2build India af te trappen op 23
september tijdens het Habitatfestival in openluchttheater
Cabrio in Soest.

resultaten en lessen voor de toekomst

Ruim 1.500 mensen wisten onze #wish2buildpagina te vinden en onze Facebookposts hebben ruim 29.000 mensen
bereikt. 6.300 mensen hebben onze mails geopend. Met
Google Adwords zijn we dit jaar wat minder intensief bezig
geweest dan het vorig jaar, wat leidde tot slechts 7.100
vertoningen. Maar het resultaat van de #wish2build-campagne mocht er wezen!

Al na een week konden wij starten met de bouw van het
eerste huis. En aan het einde van de campagne konden wij
alle 77 gezinnen helpen. Daar bleef het niet bij. Dankzij de
ruimhartige donaties van particuliere donateurs en de gulle
giften uit het bedrijfsleven kwam het eindtotaal uit op maar
liefst € 30.000! Naast de 77 geselecteerde gezinnen konden we in India dus nog vele andere families helpen met
een waterwiel, een toilet of een veilig thuis! Voor al deze
gezinnen is het leven voorgoed veranderd!

“Het begint allemaal met jullie!” Zo sprak Ana Charly van Habitat India treffend tijdens het sfeervolle
festival ‘Uit je dak voor een dak!’ op 23 september in
openluchttheater Cabrio in Soest.
Het festival had dit jaar als doel om gezinnen in India te helpen met veilige huisvesting, toiletten en schoon drinkwater.
Het was daarmee meteen de aftrap voor de nieuwe crowdfunding campagne van Habitat Nederland: #wish2build India.

lancering
#wish2build India
op Habitatfestival
Uit je dak
voor een dak
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Het hele Cabrioterrein was omgetoverd tot een ‘klein India’.
Bezoekers werden bij de ingang begroet door een enorme
olifant. Eenmaal binnen konden ze zich tegoed doen aan onder andere zalige gerechten uit de authentieke tandoori-oven
en luisteren naar de opzwepende Bollywood-muziek van
Bombay Connection Orchestra. Eenvoudige Dixies met gordijntjes ervoor gaven een indruk van hoe een doorsnee wc
op het platteland van India eruit ziet.
Soulzanger Steffen Morrison beroerde alle harten, de voormalig Hermes Houseband liet met name de 40-plussers
swingen, maar het dak ging er écht helemaal af tijdens het
optreden van Diggy Dex. De populaire hiphop-ster bracht
met name jonge festivalbezoekers naar Cabrio. De in Soest
woonachtige radio 2 DJ Wouter van der Goes en SBS presentatrice Marlayne Sahupala verzorgden een hartstochtelijke presentatie van de avond.

Dankzij de sponsoring van het evenement in geld en
in natura, en dankzij de bijdragen van alle enthousiaste bezoekers kon Habitat al meteen starten met de
bouw van het eerste huis in India. Ook heeft het festival
voldoende donaties opgeleverd voor 10 toiletten en 25
waterwielen. Een vliegende start voor #wish2build India!

Rohini Karale is een vastberaden meisje dat dit jaar
15 jaar oud is geworden. Zo jong als zij is, heeft ze
nu al een hele gemeenschap op de been gebracht
om de waardigheid van meisjes te bevorderen en de
gezondheid van haar hele dorp te verbeteren.
In haar dorp Nandgaon stonden 100 huizen. Geen enkel huis
had een toilet. Hierdoor moesten de bewoners van het dorp
allemaal naar het bos om hun behoefte te doen. Ook voor
Rohini was dit lange tijd een normale gewoonte.

“om mijn waardigheid
te behouden moest
ik wachten tot het
donker was”
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Rohini: ‘’Als kind realiseerde ik me nooit wat het betekende om naar een afsluitbare wc te kunnen gaan. Net als alle
anderen in mijn dorp, liep ik een paar keer per dag naar een
plek ergens buiten het dorp om mijn behoefte te doen. Toen
ik ouder werd begon ik dat toch beschamend te vinden. Tijdens mijn menstruatieperiode was het nog vervelender. Om
mijn waardigheid te behouden wilde ik alleen in het donker
mijn behoefte gaan doen. Dat betekende dat ik ‘s ochtends
om vijf uur op moest, of maar moest wachten tot de zon
onder ging. Ik had daardoor ook vaak buikpijn.”
Rohini overtuigde haar grootvader, die destijds Sarpanch was
– het hoofd van het dorpsbestuur – om niet alleen een toilet
in haar huis te bouwen, maar ook de hele dorpsgemeenschap te informeren over de gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden doordat iedereen buiten zijn behoefte doet.
Rohini: “Uitwerpselen op het land en in het bos trekken vliegen aan, die vervolgens bacteriën overbrengen op drinkwater
en voedsel, waardoor heel gemakkelijk ziektes uitbreken.“

Het toilet in huis heeft voor Rohini veel positieve veranderingen met zich meegebracht. “Door over mijn schaamte
heen te stappen en mijn sanitaire behoeften bespreekbaar te
maken, bevorder ik nu samen met mijn opa het belang van
hygiëne voor onszelf en voor onze dorpsgenoten’’, verklaart
Rohini.

Het dappere optreden van Rohini heeft bewustzijn gecreëerd
voor het belang van sanitaire voorzieningen in het dorp. Veel
meer meisjes uit het dorp hebben zich hier vervolgens over
uitgesproken. Met de steun van Habitat India zijn nu veel toiletten gebouwd in het dorp Nandgaon. De vrouwen hebben
hiermee hun waardigheid terug gekregen en het komt de
gezondheid van het gehele dorp ten goede.
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onze
resultaten

samen bouwen we een beter leven
In boekjaar 2018 bouwden wij vanuit Nederland in
13 landen over de hele wereld.
Habitat Nederland wil zo zorgvuldig en verantwoord
mogelijk omgaan met de aan haar toevertrouwde
donaties en streeft ernaar haar supporters en
andere geïnteresseerden nauwgezet te informeren
over onze inkomsten en bestedingen.

China

Libanon
Nepal

Cambodja
India

Guatemala
Oeganda

Sri Lanka
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Zambia

Malawi

Indonesië

Chili
Lesotho

Meebouwers

11

personeelsleden
en stagiaires

50

vrijwilligers

384

bouwreizigers

9.412
donateurs

ons resultaat

Bestedingen

Het boekjaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat
van € 86.308. Hiervan is € 17.270 toegevoegd aan het bestemmingsfonds. De overige € 69.038 is toegevoegd aan de
continuïteitsreserve, die daardoor steeg naar € 92.370. Een
toelichting hierop staat op pagina 69.

Inkomsten

De totale bestedingen bedroegen in dit boekjaar € 1.444.245.
Het overgrote deel hiervan, € 1.134.053 heeft Habitat Nederland besteed aan haar doelstelling. Ten opzichte van de
doelbestedingen in het boekjaar 2017 is dit een toename van
ruim € 250.000. Het doelbestedingspercentage van de baten
was dit jaar 80,4% (ten opzichte van 73,8% vorig jaar). Dat
betekent dat wij dit jaar van elke euro die wij binnenkregen
80 cent hebben kunnen besteden aan ons doel.

De totale inkomsten bedroegen € 1.530.553 dit boekjaar en
waren hiermee ruim € 340.000 hoger dan het vorige boekjaar.
Dat is een forse stijging ten opzichte van boekjaar 2017. De
inkomsten zijn gestegen over de hele linie; de inkomsten
van zowel particulieren, bedrijven en organisaties stegen,
maar de grootste stijging is te danken aan de bijdrage van
de Postcode Loterij. In februari van het afgelopen boekjaar
kende de Postcode Loterij Habitat Nederland de prachtige
bijdrage van 1 miljoen euro toe voor projecten in Cambodja
en Oeganda. Deze bijdrage zal in twee jaar worden besteed
en - vanwege het gebroken boekjaar- in drie boekjaren worden verantwoord. Het eerste deel, € 193.750 is dit boekjaar
opgenomen bij de inkomsten.

De kosten voor beheer en administratie zijn licht gedaald ten
opzichte van vorig jaar. Het percentage dat is besteed aan
beheer en administratie is zelfs fors gedaald van 8,2% in 2017
naar 6,6% in boekjaar 2018. Habitat Nederland heeft zichzelf
ten doel gesteld om dit percentage niet boven de 8% te laten
stijgen en is daar dit boekjaar dus ruimschoots in geslaagd.

inkomsten € 1.530.553

bestedingen € 1.444.245

■ Particuliere donaties
■ Bedrijven
■ Instellingen
■ Postcode Loterij
■ Bouwreizen

€ 403.261
€ 521.646
€ 292.289
€ 193.750
€ 119.607

Ook het percentage dat is besteed aan fondsenwerving kwam
met 15,3% lager uit dan in het voorgaande boekjaar (18,9%).
Het driejaarsgemiddelde is 16,5%. Dit percentage is stabiel
en blijft bij Habitat Nederland altijd ruim onder de 25%. Een
overzicht van de percentages staat op pagina 72.

■ Structurele hulp
■ Voorlichting en bewustmaking
■ Fondsenwerving
■ Beheer en administratie

€
€
€
€

930.362
203.692
215.262
94.929

sponsoring
om de kosten
laag te houden
Habitat Nederland is voor haar inkomsten afhankelijk van de steun van bedrijven en particulieren, maar
ook bij het laag houden van de organisatiekosten
weet Habitat Nederland zich gesteund door een
groeiend aantal organisaties. Deze steun leverde dit
boekjaar een mooie kostenbesparing op. De grootste kostenbesparing, bijna € 29.000 in het afgelopen
boekjaar, realiseerden wij op onze huisvesting. Wij
kunnen onze huisvestingskosten al een aantal jaren
minimaal houden dankzij ons gesponsorde kantoor
in Amsterdam.
Daarnaast kregen wij wederom onze mobiele
telefoonabonnementen van ICT-detachering- en
adviesbureau Legian en steunde Van den IJssel
Bedrijfskleding ons door sponsoring van tassen,
werkhandschoenen en bouwschoenen, zodat onze
bouwreizigers veilig aan het werk kunnen. Ook de
evenementen die wij organiseren worden gesponsord: het Habitat Business Club event en het Habitat golftoernooi en de bijbehorende veiling kenden
vele sponsors
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steun van
alle kanten
Fondsenwerving

Fondsenwerving gebeurt door middel
van projectfinanciering, (bedrijfs)
sponsoring, mailings, online donaties
en bouwreisdonaties. Het overgrote
deel van de baten van Habitat Nederland zijn donaties van particulieren,
bedrijven en instellingen en opbrengsten uit bouwreizen. Al deze baten
zijn gestegen ten opzichte van 2017.
Dit boekjaar is daar ook de bijdrage
van de Postcode Loterij bijgekomen.

Op bouwreis met Habitat –
een ervaring voor het leven
56

Een bouwreis is een unieke gelegenheid om aan den lijve te ervaren
wat het werk van Habitat inhoudt.
Tegelijkertijd is het een concrete en
bijzondere manier om een steentje
bij te dragen aan ons werk, zowel
financieel als fysiek. Bouwreizigers
financieren zelf hun reis- en verblijfskosten én doen een donatie
aan Habitat. Bovendien werven veel
bouwreizigers extra donaties voor
hun bouwreis door hun familie, vrienden en relaties te vragen ook een
bijdrage te doen. De bouwreisdonatie
van bedrijfsteams en particulieren
gaat deels naar de projecten in het
bouwreisland en is deels bestemd
voor ondersteuning en ontwikkeling
van het Nederlandse bouwreisprogramma.
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verdeling over landen op basis van aantal bouwreizigers
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bouwreizen in 2018
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4%
India
4%
China		5%
Lesotho			
8%
Sri Lanka				 9%
Indonesië				 9%
Nepal				
11%
Zambia				
12%
Guatemala					
15%
Cambodja						
0%

5%

10%

15%

25%
20%

30%

Particuliere donateurs

De baten van particulieren daalden met ruim € 48.000 t.o.v. de
begroting. Waar de opbrengst van Bouwbrief en machtigingen
op het verwachte peil bleven, bleek het lastig om de ambitie
om grote donateurs aan ons te binden waar te maken.
Wij ontvingen dit boekjaar € 10.000 uit een nalatenschap, een
bate die niet begroot was. Een prachtige manier om Habitat te
steunen, waar wij uiteraard heel dankbaar voor zijn.

Bedrijven

De inkomsten van bedrijven vielen met € 521.646 dit boekjaar
iets lager uit dan begroot. Een van de redenen was een vertraging van een cause marketing actie. Aan het einde van het
boekjaar is deze actie gestart. Mede hierdoor verwachten wij
voor 2019 een toename van de inkomsten van bedrijven.

Baten van loterijorganisaties
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Een bate die niet begroot was, maar waar al vele jaren op
werd ingezet, is de bate van de Postcode Loterij. Van de totale
bate van 1 miljoen euro voor een tweejarig project in zowel
Oeganda als Cambodja wordt dit boekjaar € 193.750 verantwoord als bate.

Baten van andere organisaties zonder
winststreven

De inkomsten van organisaties en instellingen bestaan uit
projectdonaties in geld, maar ook in natura. Voor dit boekjaar stond een aanzienlijke post van € 221.230 begroot voor
gedoneerde WakaWaka’s. Helaas is een deel van de levering
vertraagd, waardoor het bedrag in boekjaar 2018 is uitgekomen op ruim € 145.000. We verwachten in boekjaar 2019
weer veel WakaWaka’s in onze projecten te kunnen inzetten.
De projectdonaties in geld blijven € 71.568 achter bij de
begroting, onder meer omdat we nog geen financiering
kregen voor een voorgesteld project. Wel konden wij dit jaar
een nieuw project starten in Oeganda door de steun van een
aantal fondsen. En tot slot hebben wij met een mooie bijdragen van de ASN Foundation een project in Zambia kunnen
afronden.

boekjaar 2019
De begroting van het komende boekjaar ziet er als volgt uit:
Begroting boekjaar 2019
Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of diensten
Som van de baten

383.250
616.800
500.000
215.000
76.100
1.791.150

Lasten
Structurele hulp
Voorlichting en bewustmaking
Werving baten
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten
Saldo van baten en lasten

1.161.570
223.283
257.672
94.750
1.737.275
53.875
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5
verantwoording

en goed bestuur

Habitat Nederland voldoet aan de normen van de
erkenningsregeling van het CBF en is daardoor een
‘Erkend Goed Doel’. Hierdoor weten donateurs dat
de zaken op orde zijn. Goededoelenorganisaties met
een erkenning dienen verantwoording in hun jaarverslag af te leggen over toezicht, effectiviteit van de
bestedingen en omgang met belanghebbenden.
Een ‘Erkend Goed Doel’ is verplicht om jaarlijks de verantwoordingsverklaring op te stellen en deze voor toetsing aan
te bieden. In deze verklaring legt het bestuur verantwoording
af aan de hand van drie grondregels die door de Commissie
Vervlechting zijn geformuleerd.

De grondregels

A Binnen de stichting dient de functie toezicht houden (vaststellen of goedkeuren van plannen en het kritisch volgen
van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn
gescheiden van het besturen dan wel van de uitvoering.
B De stichting dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig wordt
gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen.
C De stichting dient te streven naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen,
vragen en klachten.
In deze verantwoordingsverklaring legt Habitat uit hoe ze met
deze drie grondregels omgaat.

A. Toezicht houden en uitvoeren
Bestuur en directie

Habitat Nederland heeft gekozen voor het bestuursmodel
waarbij het bestuur aan het hoofd van de stichting staat en
een toezichthoudende en controlerende rol heeft (Code Wijffels noemt dit model III). De dagelijkse leiding is in handen
van de directeur.

Samenstelling bestuur en procedure voor
(her)benoeming

Het bestuur van Habitat Nederland bestaat uit minimaal vijf en
maximaal acht leden. Een bestuurslid wordt voor een termijn
van drie jaar aangesteld en kan tot twee keer toe opnieuw
worden benoemd. Bij de selectie van nieuwe bestuursleden
wordt gekeken naar de huidige samenstelling en de bestuursprofielschetsen, om zo tot voldoende diversiteit in de portefeuilleverdeling en ledensamenstelling te komen. Bovendien
beoordeelt het bestuur of het nieuwe lid past in de ontwikkelingen die de organisatie doormaakt. Als leidraad hiervoor
gelden de bestuursprofielschetsen en het bestuursreglement.
Het bestuur voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo hebben
de leden – om belangenverstrengelingen te voorkomen –
geen zakelijke banden met Habitat Nederland. Het bestuur
keurt vier keer per boekjaar de beleidsstukken. De directeur

heeft de verantwoordelijkheid het bestuur deze informatie
te verschaffen. De bestuursleden zetten zich op vrijwillige
basis in voor de organisatie. Wel kunnen zij een vergoeding
ontvangen voor kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de
stichting. In boekjaar 2018 bedroeg de uitgekeerde vergoeding € 0.

Verhouding met het bestuur

Onze organisatie hecht veel belang aan een open en betrokken samenwerking tussen de directeur en het bestuur.
De directeur bereidt de vergaderingen van het bestuur voor.
Tijdens de vergaderingen informeert zij de leden over alle
belangrijke ontwikkelingen in de organisatie en houdt zij hen
op de hoogte van de uitvoering van het jaarplan, zodat het
bestuur de activiteiten en resultaten kan toetsen aan het beleid en de voortgang kan bewaken. Dit gebeurt door middel
van inhoudelijke en financiële kwartaalrapportages.

De bestuursleden in boekjaar 2018
De heer M.C.J. van Pernis, voorzitter
In functie sinds: 19 februari 2015
Einde 2e termijn: 18 februari 2021
Maatschappelijke functie: O.m. Voorzitter Raad van
Toezicht Rotterdams Philharmonisch Orkest
De heer G.A. Mos, penningmeester
In functie sinds:
19 april 2016
Einde 1e termijn: 18 april 2019
Maatschappelijke functie:
Directeur Rabobank Amsterdam, Particulieren en Private
Banking (tot 1 januari 2019)
De heer F. Dik, bestuurslid
In functie sinds:
29 november 2011
Einde 3e termijn: 28 november 2020
Maatschappelijke functie:
hoofd divisie R&D Oost-Europa
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Mevrouw D.J.A. Plantenga, bestuurslid
In functie sinds:
3 december 2015
Einde 1e termijn: 2 december 2018
Maatschappelijke functie:
directeur van The Inclusion Company
Mevrouw A.A. Swinkels, bestuurslid
In functie sinds:
26 januari 2017
Einde 1e termijn: 25 januari 2020
Maatschappelijke functie:
partner van Branddoctors

De directie in 2018
Mevrouw J.S. Lemke, directeur
In functie sinds:
1 april 2009

In het afgelopen verslagjaar heeft het bestuur vier keer vergaderd. Naast de goedkeuring van de voorgestelde begroting,
het jaarverslag en de jaarrekening, zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
●● Self-assessment bestuur;

●● Positionering Habitat Nederland;
●● Financiën;

●● Statutenwijziging;
●● Evaluatie directie;

●● Privacywetgeving;

●● Huisvesting Habitat Nederland.

Beoordeling directeur

Het bestuur evalueert het functioneren van de directeur.
De voorzitter houdt de beoordelings- en functionerings
gesprekken met de directeur.
Het jaarinkomen van de directeur van Habitat Nederland
bedroeg in 2018 € 89.734 inclusief vakantiegeld. De directeur
ontvangt geen eindejaarsuitkering, toeslagen of variabele
bonussen.
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De directeur bepaalt samen met het bestuur de kaders van
het nieuwe jaarplan. Voor het einde van het jaar wordt het
definitieve jaarplan opgesteld. Het bestuur stelt jaarlijks de
jaarrekening vast en evalueert jaarlijks het functioneren van
de directeur.

Taken van het bestuur

In het bijzonder heeft het bestuur de volgende taken:
●● Goedkeuren (meerjaren)beleidsplannen;
●● Goedkeuren begroting, jaarstukken en jaarverslag;
●● Alle overige handelingen waarvoor volgens de statuten
goedkeuring van het bestuur nodig is;
●● Het aangaan van verplichtingen buiten de reguliere
kaders, zoals de exploitatie en investeringsbegroting;
●● Het aanstellen, het inschalen, de promotie, de

overplaatsing, de schorsing en het ontslag van
leidinggevende of vertrouwensposities bekledende
functionarissen (en in het algemeen daarmee
samenhangende arbeidsvoorwaarden);
●● Het vaststellen van reglementen en het instellen van
werkgroepen en commissies, welke besluiten al dan niet
door het bestuur dienen te worden goedgekeurd.
Het bestuur en de directeur van Habitat Nederland streven
ernaar ten minste vier keer per boekjaar te vergaderen.
Het bestuur stelt tijdens deze bijeenkomsten het jaarplan,
de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag vast, en
houdt toezicht op de activiteiten en resultaten aan het
beleid. De directeur onderhoudt geregeld contact met
de bestuursvoorzitter.

Het salaris van de directeur is getoetst aan de Adviesregeling
Beloningen Directeuren van Goede doelen. Deze adviesregeling houdt rekening met de zwaarte van de directiefunctie.
Op grond van deze regeling is de functie van directeur ingeschaald in functiegroep G. Het maximum bruto jaarsalaris
voor functiegroep G is vastgesteld op € 102.470. Het jaarinkomen van de directeur van Habitat Nederland blijft daarmee
ruim onder dit maximum.

Extern toezicht

Extern toezicht wordt gehouden door:

●● WITh Accountants te Alphen aan den Rijn (jaarlijkse

controle jaarrekening, jaarverslag en, indien relevant, op
specifieke projectbestedingen);
●● CBF te Amsterdam (voor het keurmerk ‘Erkend Goed
Doel’);
●● Habitat for Humanity International (controle op
doelbesteding en financiën).

B. Effectief en doelgericht
besteden
Optimale besteding van middelen

Het bestuur van Habitat Nederland geeft sturing aan het
behalen van de doelstellingen van de organisatie door in samenwerking met de directeur het strategisch meerjarenplan,
de jaarplannen en de begroting vast te stellen. Periodieke
rapportages voorzien het bestuur van actuele informatie en
geven zicht op de activiteiten van de organisatie. Ook tonen
de kwartaalrapportages het begrote en werkelijk behaalde re-

sultaat. Met deze informatie kunnen het bestuur en de directie het beleid optimaliseren en daar waar nodig aanpassen.
Om doelgericht te kunnen handelen, werkt Habitat Nederland nauw samen met de lokale Habitatkantoren in de
zogenoemde programmalanden voor de uitvoering van haar
projecten. Door de korte lijnen kunnen wij snel inspelen op
veranderende omstandigheden. De afdeling financiën en de
afdeling fondsenwerving stemmen met de programmalanden
de voortgangsrapportages en overmakingschema’s af. Op
deze wijze houden wij continu de vinger aan de pols over
de besteding van onze middelen. De lokale Habitatkantoren
worden ook gemonitord door een van de vier regiokantoren.

C. Contact betrokkenen
Habitat Nederland heeft door haar uitgebreide netwerk diverse belanghebbenden in het buitenland. Er is contact met
bijvoorbeeld (toekomstige) huiseigenaren, Habitat International en de Habitat landenorganisaties waar Habitatprojecten
worden uitgevoerd. In Nederland onderhoudt de organisatie contact met particuliere donateurs, bedrijven, (semi-)
overheid, institutionele donateurs, bouwreizigers, vrijwillige
reisbegeleiders en andere vrijwilligers, leveranciers en dienstverleners, Partus, Goede Doelen Nederland en het CBF.
Habitat Nederland communiceert helder, open en eerlijk met
haar achterban in Nederland. Hiervoor stelt Habitat Nederland algemene informatie op – zoals in dit jaarverslag, op
haar websites en in folders en brochures. Bovendien geeft
Habitat Nederland ook doelgerichte inhoudelijke en financiële
informatie. Deze laatste omvat specifieke projectvoorstellen
en terugkoppeling over projecten aan bedrijven en donateurs
die een specifiek project steunen.
Klant- en medewerkertevredenheid in binnen- en buitenland worden regelmatig gemeten en teruggekoppeld. Elke
bouwreis wordt uitvoerig geëvalueerd op basis van input van
zowel de bouwreizigers als de lokale Habitatvestiging waar
de bouwreizigers te gast waren. Alle klachten worden afgehandeld volgens een vaste procedure en opgeslagen.
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jaarrekening
boekjaar 2018

balans per 30 juni 2018
(in euro’s, na resultaatbestemming)
30-06-2018

30-06-2017

Activa
Materiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
• Debiteuren
• Belastingen en premies sociale verzekeringen
• Overige vorderingen en overlopende activa

601
9.592
100.268
2.796
94.614

1.200
17.462
106.525
1.284
42.885

Liquide middelen

197.678
1.512.988

150.694
430.497

Totaal

1.720.859

599.853

Passiva
Reserves en fondsen
Reserves
• Continuïteitsreserve
Fondsen
• Bestemmingsfonds bestemde donaties
• Fonds op naam
Kortlopende schulden
• Belastingen en premies sociale verzekeringen
• Crediteuren
• Overige schulden en overlopende passiva

Totaal
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92.370
234.740
-

23.332
217.470
-

234.740
14.378
2.536
1.376.835

217.470
13.631
88.145
257.275

1.393.749

359.051

1.720.859

599.853

staat van baten en lasten over het boekjaar 2018
(in euro’s)
Boekjaar 2018

Begroting boekjaar 2018

Boekjaar 2017

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Som der baten
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403.261
521.646
193.750
292.289

451.285
545.220
439.230

349.648
423.216
62.892
250.823

1.410.945

1.435.735

1.086.579

119.607

80.600

102.993

1.530.553

1.516.335

1.189.572

Lasten
Besteed aan doelstellingen
• Structurele hulp
• Voorlichting en bewustmaking

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Saldo van baten en lasten

930.362
203.692

979.996
199.038

671.152
206.337

1.134.054

1.179.034

877.489

215.262

235.915

213.158

94.929

99.112

97.821

1.444.245

1.514.061

1.188.468

86.308

2.274

1.104

17.270
69.038

12.959
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1.036

86.308

12.959

1.104

Resultaatbestemming
Ten gunste van bestemmingsfondsen
Ten gunste van de continuïteitsreserve

grondslagen voor financiële verslaggeving
Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor
de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voorzover niet anders is
vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. De
opbrengsten en kosten worden toegerekend
aan de periode waarop zij betrekking
hebben.

Richtlijn Fondsenwervende
organisaties

De jaarrekening is opgesteld op basis van
de Richtlijn 650 voor Fondsenwervende
Organisaties van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht
te geven in de kosten van de organisatie en
besteding van de gelden in relatie tot het doel
waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn.
Naar aanleiding van de gewijzigde Richtlijn
650 op 11 oktober 2016 is de indeling van
met name de presentatie van de baten veranderd. De cijfers over het boekjaar 2017 zijn
waar relevant aangepast om vergelijkbaarheid
met het boekjaar 2018 mogelijk te maken.

Grondslagen voor de omrekening
van vreemde valuta

De rapporteringsvaluta van de jaarrekening
is de euro (€). De vorderingen en schulden in
vreemde valuta worden worden omgerekend
tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta worden gedurende
het boekjaar verantwoord tegen de koers op
transactiedatum. Koersverschillen worden
verantwoord als doelbestedingsuitgave.

Grondslagen voor
waardering van activa
en passiva

Fondsen

Materiële vaste activa

Het bestemmingsfonds bestemde donaties
is een afgezonderd deel van de middelen
waarvan de beperkte bestedingsmogelijkheid door derden is bepaald. In veel gevallen
geeft de donateur bij zijn gift aanwijzingen
omtrent de besteding ten behoeve van een
specifiek project of in een bepaald land.
Voor zover deze donaties niet reeds in het
boekjaar zijn afgewikkeld worden zij opgenomen in dit fonds.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd
tegen aanschafprijs verminderd met lineaire
afschrijvingen. Materiële vaste activa die om
niet worden verkregen, worden gewaardeerd
tegen de waarde in het economisch verkeer.
De afschrijvingen worden berekend als een
percentage over de aanschafprijs

Voorraden

Bestemmingsfonds bestemde
donaties

Voorraden worden gewaardeerd op historische aanschafwaarde. Voor incourante
voorraden wordt een voorziening getroffen.

Schulden

Vorderingen

Grondslagen voor de
resultaatbepaling

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs onder aftrek van
een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
de nominale waarde.

Schulden worden gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.

Baten

De baten zijn gevormd door alle aan het
verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.
Nalatenschappen worden opgenomen in
het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar
kan worden vastgesteld, derhalve indien
de betaling is aangekondigd. Voorschotten
worden verantwoord in het boekjaar waarin
zij worden ontvangen.
Giften in natura worden gewaardeerd tegen
de reële waarde.

Opbrengsten uit bouwreizen worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking
hebben. De brutowinst op bouwreizen wordt
verantwoord. Dit betekent dat de kosten
zoals reis- en verblijfkosten, in mindering
worden gebracht op de bouwreisomzet.

Grondslagen voor
kostentoerekening

De loonkosten worden toegerekend aan één
van de volgende kostendragers: Structurele
hulp, Voorlichting en bewustmaking, Werving
baten en Beheer & Administratie.
Toerekening geschiedt op basis van tijdsbesteding. De reis-, huisvestings- alsmede de
kantoor-, afschrijvings- en algemene kosten
worden toegerekend op basis van het aantal
fte’s (full time equivalenten) in één van deze
categorieën ten opzichte van het totale
aantal fte’s.
De kostenverdeling van de personeelskosten
is gebaseerd op onderstaande fte-verdeling:
gem.gem.
fte ’18 fte ’17
Personeel, toegerekend aan:
Structurele hulp
1.6
1.4
Voorlichting en bewustmaking 1.6
1.6
Werving baten
2.3
2.3
Beheer en administratie
0.9
1.0
6.46.3
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toelichting op de balans per 30 juni 2018
Activa

inrichting &
inventaris

hardware

software

telefonie

totaal

1.348
1.348

30.257
29.255

77.246
77.246

1.018
820

109.869
108.669

Boekwaarde per 1 juli 2017

-

1.002

-

198

1.200

Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvestering

-

-401
-

-

-198
-

-599
-

Mutaties in het boekjaar

-

-401

-

-198

-599

1.348
1.348

30.257
29.656

77.246
77.246

1.018
1.018

109.869
109.268

-

601

-

0

601

20.0-33.3%

33.3%

33.3%

20.0%

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving
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Boekwaarde per 30 juni 2018
Afschrijvingspercentage
Voorraden

De verantwoorde voorraden betreffen aan de bouwreizen gerelateerde artikelen zoals

30-06-2018
9.592

30-06-2017
17.462

100.268

106.525

t-shirts, petten en rugzakjes.

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Dit betreft gefactureerde. maar nog niet ontvangen bedragen met betrekking tot bouwreizen

Liquide middelen

en donaties.

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vooruitbetaalde kosten inzake bouwreizen
Vooruitbetaalde contributies en abonnementen
Overige vorderingen

Totaal vorderingen en overlopende activa

63.916
11.209
19.489

27.617
15.268
-

94.614

42.885

197.678

150.694

Kas
ABN AMRO
ABN AMRO (dollarrekening)
ING

30-06-2018

30-06-2017

1.764
1.370.170
4.130
136.924

1.901
314.212
588
113.796

1.512.988

430.497

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting.

passiva
Reserves

Het bestemmingsfonds is als volgt over de landen te verdelen:

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve wordt gevormd om risico’s op korte termijn te kunnen
dekken en om zeker te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar
verplichtingen kan voldoen. Het bestuur streeft naar een norm van 0,25 maal de
jaarlijkse organisatiekosten.
Het resultaat van 2018 is, rekeninghoudend met de toevoegingen/onttrekkingen
aan het bestemmingsfonds, toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

Het verloop van de reserve gedurende het boekjaar is:
Stand per 1 juli 2017
Resultaatbestemming boekjaar 2018

23.332
69.038

Stand per 30 juni 2018

92.370
Bestemmingsfonds
bestemde
donaties

Fonds op
naam

Totaal

Stand per 1 juli 2017
Toevoeging
Onttrekking

217.470
765.137
747.867

10.000
10.000

217.470
775.137
757.867

Stand per 30 juni 2018

234.740

-

234.740

Fondsen

Bestemmingsfonds bestemde donaties
Het verloop van het fonds gedurende het boekjaar is:
Stand per 1 juli 2017
Toevoeging aan het fonds
Bestemde donaties
Onttrekking aan het fonds
Afwikkeling bestemde giften
Per saldo onttrokken aan het fonds
Stand per 30 juni 2018

217.470
765.137
747.867
17.270
234.740

Cambodja
Chili
China
Filippijnen
Guatemala
Haïti
India
Indonesië
Lesotho
Libanon
Malawi
Nepal
Oeganda
Sri Lanka
Vietnam
Zambia
Overige < € 5.000

01-07-2017

Toevoeging

Onttrekking

30-06-2018

72.604
1.656
17.558
5.989
10.528
7.366
200
1.215
1.154
66.077
3.215
2.835
19.817
1.016
6.240

215.601
59.900
8.100
51.297
42.527
38.241
14.434
85.956
7.451
28.910
124.922
18.428
69.370
-

235.678
59.900
6.065
50.477
46.800
34.650
10.882
86.667
6.810
14.709
127.481
9.548
58.200
-

52.527
3.691
17.558
6.809
10.528
3.093
3.791
4.767
443
641
80.278
656
11.715
19.817
12.186
6.240

217.470

765.137

747.867

234.740

De toevoeging aan het bestemmingfonds betreft alle bestemde donaties die voor een specifiek
land zijn geworven. De onttrekking aan het bestemmingsfonds betreft alle bedragen die naar
een land zijn overgemaakt.
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vervolg passiva
Fonds op naam

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Het fonds op naam betreft het Xandra fonds ten bate van de Dominicaanse republiek.
Hiermee wordt voor een periode van 5 jaar een bijdrage geleverd aan het project “Building
Hope Step by Step for Dominican Families”.

Habitat for Humanity Nederland is in mei 2018 een 2-jarige voorwaardelijke
projectverplichting aangegaan met Habitat for Humanity Cambodja. Per 30 juni 2018
bedraagt de verplichting € 326.000. In de overeenkomst zijn de voorwaarden beschreven
waaraan beide partijen moeten voldoen.

Het verloop van het fonds gedurende het boekjaar is:
Stand per 1 juli 2017
Toevoeging aan het fonds
Ontvangen bijdragen
Onttrekking aan het fonds
Overmakingen ten laste van het resultaat
Dekking apparaatskosten

10.000
9.000
1.000
10.000

Stand per 30 juni 2018
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Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonbelasting
Overige schulden en overlopende passiva
Reservering vakantiegeld en vakantiedagen
Reservering calamiteiten bouwreizen
Vooruitontvangen bedragen
Verplichting inzake projecten
Overlopende passiva

30-06-2018

30-06-2017

14.378

13.631

16.434
29.226
995.137
292.986
43.052

27.245
22.197
150.981
39.450
17.402

1.376.835

257.275

Habitat for Humanity Nederland is in juni 2018 een 2-jarige voorwaardelijke
projectverplichting aangegaan met Habitat for Humanity Oeganda. Per 30 juni 2018
bedraagt de verplichting € 311.000. In de overeenkomst zijn de voorwaarden beschreven
waaraan beide partijen moeten voldoen.

toelichting op de staat van baten en
lasten over het boekjaar 2018
Baten van particulieren
Bouwreisdonaties
Overige baten van particulieren
Machtigingen en notariële aktes
Mailingacties
Nalatenschappen
Noodhulp

2018

2017

178.008
95.613
92.028
27.342
10.000
270

122.788
46.268
115.359
30.742
33.581
910

403.261

349.648

406.700
85.961
28.985

292.657
95.559
35.000

521.646

423.216

193.750

-

-

62.892

146.432
145.857

175.860
74.963

292.289

250.823

715.971
-596.364

613.104
-510.111

119.607

102.993

1.530.553

1.189.572

Baten van bedrijven
Bouwreisdonaties
Bedrijfsdonaties
Giften in natura

Baten van loterijorganisaties
Postcode Loterij
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Bijdrage Habitat for Humanity International
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Stichtingen, vermogensfondsen en kerkelijke organisaties
Giften in natura

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten
Omzet bouwreizen
Kostprijs omzet bouwreizen
Brutowinst bouwreizen

Som van de baten
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lastenverdeling
Doelstellingen
Structurele

Beheer en

Totaal

Begroting

Totaal

hulp

Voorlichting

Werving baten

administratie

boekjaar 2018

boekjaar 2018

boekjaar 2017

758.137
35.671
108.893
5.973
10.339
11.195
154

63.373
113.322
5.830
10.091
10.926
150

18.106
158.728
8.298
14.364
15.552
214

3.964
76.238
3.181
5.504
5.961
81

758.137
39.635
81.479
457.181
23.282
40.298
43.634
599

808.477
34.134
74.750
463.000
25.000
46.500
62.200
-

535.304
10.201
63.245
450.537
23.930
40.799
63.756
697

930.362

203.692

215.262

94.929

1.444.245

1.514.061

1.188.469

Boekjaar 2018

Boekjaar 2017

Doelbestedingspercentage van de baten
Bestedingen aan doelstellingen / totale baten

80.4%

73.8%

Doelbestedingspercentage van de lasten
Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten

78.5%

73.8%

Wervingskosten percentage
Wervingskosten / de som van de geworven baten

15.3%

18.9%

6.6%

8.2%

Verstrekte projectbijdragen
Afdrachten aan verbonden organisaties
Communicatiekosten
Personeelskosten
Reis- en verblijfkosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijvingen
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Kosten beheer en administratie
Kosten beheer en administratie / totale lasten

vervolg lastenverdeling

toelichting lasten

Bezoldiging directie en bestuur
Directie
Het salaris van de directeur wordt getoetst aan de Regeling beloning directeuren van goede
doelen. De beloningsregeling houdt rekening met de zwaarte van de functie en wordt
uitgedrukt in een BSD score waaraan een maximaal salaris is gekoppeld. Op grond van
deze regeling is de functie ingeschaald in functiegroep G met een maximaal jaarinkomen van
€ 102.470. Het jaarinkomen van de directie bedraagt € 89.734 en blijft daarmee ruim onder
het maximum.
Het salaris van de directie is als volgt opgebouwd:
Naam
Functie
Dienstverband
Aard (looptijd)
Uren
Part-time percentage
Periode

J. Lemke
directeur

onbepaald
40
100
1/7-30/6

Bruto loon
Vakantiegeld
Eindejaarsuitkering. 13e/14e mnd
Variabel jaarinkomen

83.064
6.670
-

Totaal jaarinkomen

89.734

Pensioenlasten (wg deel)

5.272

Totaal bezoldiging Boekjaar 2018

95.006

Totaal bezoldiging Boekjaar 2017

95.429

Bestuur
Het bestuur ontvangt geen bezoldiging. Ten behoeve van de stichting gemaakte kosten
worden vergoed. Gedurende het boekjaar zijn geen kostenvergoedingen aan het bestuur
betaald.

2018

2017

8.137
6.595
23.863
3.933
5.480
5.054
7.512
2.798

9.066
7.260
2.109
468
6.544
10.118
6.417
1.289

63.372

43.271

5.425
8.285
4.397

6.044
9.090
4.840

18.107

19.974

81.479

63.245

Salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

368.587
62.982
24.591
1.021

365.565
58.877
23.072
3.023

Totaal personeelskosten

457.181

450.537

Communicatiekosten
Voorlichting en bewustmaking
Nieuwsbrieven
Databeheer
Evenementen
Advieskosten
Kosten website
Voorlichtingsmateriaal
Kosten vrijwilligers
Overige kosten

Werving baten
Nieuwsbrieven
Evenementen
Databeheer

Totaal communicatiekosten
Personeelskosten
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controleverklaring
van de onafhankelijke
accountant
Verklaring over de in het
jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2018.

ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Stichting Habitat for Humanity Nederland
Gatwickstraat 1
1043 GK AMSTERDAM

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur en de directie van Stichting Habitat for Humanity Nederland
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Habitat for Humanity Nederland gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening (pagina 64 tot en met 74) voor het jaar
geëindigd op 30 juni 2018 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting
Habitat for Humanity Nederland, te Amsterdam per 30 juni 2018 en van het resultaat over de periode 1 juli 2017
tot en met 30 juni 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘fondsenwervende
organisaties’.
De jaarrekening bestaat uit:
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1.
2.
3.

de balans per 30 juni 2018 met een balanstotaal van € 1.720.859;
de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 30 juni 2018 met een resultaat van
€ 86.308 (overschot); en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Habitat for Humanity Nederland te Amsterdam, zoals vereist in de Verordening
inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels
Accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat
uit:
–
–

het bestuursverslag;
de overige gegevens.

Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht

0172 - 750 175
www.withaccountants.nl
@withaccountants

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62
KvK 28112484

ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

-2-

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland
geldende RJ-Richtlijn 650 ‘fondsenwervende organisaties’ vereist is. Wij hebben de andere informatie gelezen en
hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in
overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 ‘fondsenwervende organisaties’.

ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018 van Stichting Habitat for Humanity Nederland
te Amsterdam
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.
Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
–

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘fondsenwervende organisaties’. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten
in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is
uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens
onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten
of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.
Was getekend te Sliedrecht, 21 maart 2019.
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA

Bijlagen.

–

–

–

–
–

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten.
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de
toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over
de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
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Habitat for Humanity Nederland
Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam
T 020 800 29 70
E info@habitat.nl
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Giften zijn welkom op rekening
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