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van de directeur

alles draait om impact
Wij praten in onze sector veel over impact. 
Impact is wat telt! Maar wat is impact nu 
precies? Natuurlijk meten en tellen we van 
alles en dat is ook goed. Zo hebben we 
het afgelopen jaar voor het eerst in onze 
geschiedenis 2.500 mensen per maand ge-
holpen. Een prachtige mijlpaal - elke maand 
weer tweeënhalf duizend (!) mensen die met 
een steuntje in de rug nu zelfstandig aan een 
beter leven kunnen bouwen. Ik ben er bij-
zonder trots op dat wij dat met onze dona-
teurs, vrijwilligers, bedrijven, bouwreizigers 
en het team van Habitat Nederland hebben 
bereikt! Maar wat betekent dit mooie getal 
nu precies? Wat is die impact nou eigenlijk 
in de praktijk voor de mensen voor wie wij 
ons inzetten? Hoe ervaren zij die impact in 
hun dagelijks leven? En wat zeggen onze 
supporters en bouwreizigers over de impact 
die zij beleven door zich in te zetten voor het 
werk van Habitat?

In dit jaarverslag lees je niet alleen de cijfers 
en statistieken over onze impact, maar laten 
wij ook een aantal mensen die deze impact 
hebben ervaren aan het woord. Het zijn 
stuk voor stuk hele bijzondere verhalen uit 
eigen ervaring. En daarom zijn die verhalen 
soms ook heel emotioneel. Want wat maar 
lastig in een diagram of grafiek te vangen 

is, is de emotionele impact van het hebben 
van een stevig huis, de realisatie van een 
langgekoesterde wens. Hoe kan Oeun uit 
Cambodja in een eenheid uitdrukken wat het 
voor haar en haar gezin betekent dat zij geen 
angst meer kent voor het instorten van haar 
huis in het regenseizoen nu ze een degelijk 
Habitathuis heeft? Welk cijfer zou Kataline uit 
Oeganda haar nieuwe, ruimere huis geven 
dat nu geen moddervloer meer heeft, maar 
één van cement? En hoe kan Patrick het 
gevoel meten dat de bouwreis bij hem en 
zijn klanten heeft losgemaakt?

Al die verhalen doen de statistieken heel 
even vergeten. En heel even gaat het dan 
niet om de technische berekening van onze 
impact, maar om de menselijke. Veel plezier 
met het lezen van ons jaarverslag dat met 
liefde en gepaste trots is gemaakt.

Jennifer Lemke, directeur 
Habitat for Humanity Nederland
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van de voorzitter

de jeugd heeft de toekomst
Dit is alweer mijn vijfde voorwoord als 
bestuursvoorzitter van Habitat Nederland. 
Vijf jaarverslagen met mooie resultaten en 
bijzondere verhalen. Zelf heb ik in de jaren 
die ik actief bij Habitat betrokken ben – eerst 
als bouwreiziger en als lid van het comité 
van aanbeveling en nu als bestuursvoorzit-
ter – ook heel wat indrukwekkende verhalen 
mogen ‘verzamelen’. Van de doofstomme 
tweeling in Cambodja die onvermoeibaar 
meebouwde aan hun nieuwe huis, de kin-
deren op de bouwplaats in Zambia tot de 
gezinnen in Guatemala die met iets simpels 
als een rookloos fornuis een veel gezondere 
toekomst kregen. Als bouwreiziger maak je 
even deel uit van het leven van deze mensen. 
Je ziet met eigen ogen hoe zwaar dat soms 
kan zijn. Maar je voelt vooral dat de oplossin-
gen die wij samen bouwen écht helpen en de 
mensen een ander perspectief geven.

Dat dit een universeel gevoel is dat alle 
bouwreizigers delen, zag ik duidelijk tijdens 
de viering van ‘25 jaar Habitat Nederland’ 
afgelopen november 2018 toen drie van de 
jongste bouwreizigers Lex (19), Dominique 
(21) en Saar (17) hun verhaal vertelden. Wat 
een bevlogenheid, mooi om te zien dat deze 
jonge mensen klaar staan om het stokje van 
de huidige generatie bouwreizigers over te 
nemen.

Dat Habitat voor alle generaties is, daar 
borduren wij de komende tijd graag op voort. 
Met de influencers - Carlos Platier Luna en 

Chloë Sterk  - die met ons mee naar Malawi 
zijn geweest, heeft Habitat Nederland het 
afgelopen jaar een nieuwe groep mensen 
op social media weten te bereiken. Met 
onze nieuwe ‘Expeditie Habitat’ - een extra 
uitdagend bouw-avontuur in Nepal, waar-
mee wij meer jonge mensen bij het werk van 
Habitat willen betrekken - zetten wij deze lijn 
voort. Want wat ons betreft kunnen we nooit 
genoeg mensen over het werk van Habitat 
vertellen! Een mooi voorbeeld was de reis 
van onze ambassadeur Marlayne Sahupala 
naar Cambodja, waarvan een indrukwek-
kende reportage werd gemaakt.  Wij staan 
als bestuur daarom pal achter de plannen 
van Habitat Nederland om meer mensen te 
bereiken en te betrekken. Want hoe meer 
mensen het werk van Habitat ondersteunen, 
hoe meer gezinnen wij kunnen helpen aan 
een beter (t)huis!

Martin van Pernis, bestuursvoorzitter  
Habitat for Humanity Nederland
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de noodzaak
Bijna twee miljard mensen - dat is een kwart van de wereld-
bevolking - hebben geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd. 
Ze wonen in lekkende, tochtige krotten of in overbevolkte 
sloppenwijken en lopen grote gezondheidsrisico’s. 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 kinde-
ren. 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 
te kunnen werken.

wereldwijde uitdaging
De wereld verkeert in een huisvestingscrisis en de oprukken-
de verstedelijking maakt dit probleem met de dag groter. Een 
eeuw geleden leefde nog 1 op de 5 mensen in stedelijk ge-
bied. 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 sloppen-
wijken. 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 gezond-
heidsrisico’s. Iedereen woont dicht opeengepakt in over-
bevolkte 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: besteed ik mijn geld aan 
huur, eten of medicijnen? Veel gezinnen lijden niet alleen 
onder 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.
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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.

Habitat ziet mensen in ontwikkelingslanden niet als slachtof-
fers, maar als zelfstandige mensen die met een steuntje in de 
rug heel goed in staat zijn om een eigen toekomst op te bou-
wen. 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.

Habitats visie
Een wereld waarin iedereen een dak 

boven zijn hoofd heeft; een thuis.

Habitats missie
Mensen een betere toekomst bieden 

met een degelijk en veilig huis als basis.

Bo
uw

en

Aflossen

Herinvesteren
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Om in aanmerking te komen voor een Habitat huis, 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 afl ossingen op deze ‘hypo-
theek’ komen in een fonds. Daarmee bouwt Habitat weer 
nieuwe huizen en helpt zo steeds meer families.

Habitat bouwt met lokale vakmensen en duurzame mate-
rialen. 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 opbou-
wen 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 men-
sen nodig hebben om zelfstandig een beter bestaan op te 
bouwen voor zichzelf, en voor de volgende generaties.

Habitats 
unieke 
aanpak
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steeds meer mensen onder dak
Habitat is opgericht in 1976 en heeft wereldwijd al meer dan 
29 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 gene-
rerende activiteiten en trainingen op het gebied van bouw, 
techniek, huishoudboekje, gezondheid en hygiëne te kunnen 
bieden. Habitat zet mensen aan tot ondernemen en onder-
steunt en begeleidt de toekomstige huiseigenaren bij het 
op- of uitbouwen van een eigen bestaan met trainingen, het 

ontwikkelen van specifieke vaardigheden en het opzetten van 
kleine ondernemingen. Ook werkt Habitat samen met micro-
financieringsorganisaties om 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 expli-
ciet richten op kwetsbare doelgroepen zoals weeskinderen, 
gehandicapten en ouderen. Ook zetten wij ons in voor nood-
hulp 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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29 miljoen mensen
Dankzij Habitat leven wereldwijd meer dan 29 miljoen 
mensen in een veilig huis met een solide dak, stevige 
muren en schoon drinkwater.

(in miljoenen mensen, cumulatief)

’19
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Habitat Nederland
Habitat Nederland is een zelfstandig opererende en financieel 
onafhankelijke fondsenwervende organisatie. Habitat Nederland 
is opgericht in 1993 en werkt aan de volgende doelstellingen:

Mensen bewust maken van het wereldwijde 
huisvestingsprobleem en de oplossing van Habitat 
– een veilig (t)huis – én
Donaties werven om de Habitatbouwprojecten 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 internatio-
nale non-profitorganisatie Habitat for Humanity, die actief is in 
meer dan zeventig landen over de hele wereld. Habitat Neder-
land onderschrijft en houdt zich aan de richtlijnen en procedures 
omtrent gedragscodes en governance van Habitat for Humanity 
International.

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 beta-
len wij geen belasting over schenkingen en nalatenschappen.

Erkend Goed Doel
Habitat Nederland voldoet aan de normen van de erkenningsre-
geling 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.

1

2

“Na alles wat ik hier vanavond gehoord heb, kan ik 
niet wachten om zelf mee te gaan bouwen!”, zei onze 
kersverse Habitatambassadeur Marlayne Sahupala en-
thousiast tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van 
Habitat Nederland op 24 november 2018 in Gooiland in 
Hilversum. 

Vele trouwe Habitatsupporters (vrijwilligers, donateurs, 
bedrijfssponsors en bouwreizigers) waren aanwezig om 
met Habitat het glas te heffen, bij te praten en herinne-
ringen op te halen bij de fotowand ‘memory lane’. Er was 
een interactief programma met interviews, nieuws en 
films en een welkomstwoord op video van Habitat Inter-
national CEO Jonathan Reckford. Daarna vertelde de op-
richter van Habitat Nederland, Sybout van der Meer over 
het allereerste begin in 1993. Bestuursvoorzitter Martin 
van Pernis blikte terug op het mooie resultaat van de 

afgelopen vijfentwintig jaar: elke maand 1.000 mensen 
die een beter leven bouwden met Habitat Nederland.

bouwreizen
Ook de bouwreizen kwamen aan bod. Een terugblik op 
alle bedrijfsreizen: er was een film opgenomen bij Stiho 
en aan de desk sprak oud-bestuurslid Harold Knebel 
over de vele Rabobank-reizen. Bouwreis-coryfee Jan 
Bodewes werd in het zonnetje gezet met een terugblik 
naar zijn 21 bouwreizen. Enkele trouwe medereizigers en 
Jans beide dochters vertelden hoe bouwreizen en Jan 
onlosmakelijk verbonden zijn. Jan stond aan de desk 
met drie van Habitats jongste bouwreizigers: Saar (16), 
Dominique (18) en Lex (19) en Lex’ moeder Margo. De 
ouder-kind bouwreizen zijn de laatste jaren in opkomst 
en de jongeren vertelden hoe indrukwekkend hun 
belevenissen in India, Cambodja en Nepal waren. Dat 
de jeugd de toekomst heeft, beaamt ook Jan: hij zou 
dan ook heel graag ooit met zijn vier kleinzonen deze 
bijzondere ervaring willen delen!

nieuwe ambassadeur bekendgemaakt
De uitsmijter van de avond was de nieuwe Habitat-
ambassadeur Marlayne Sahupala. De zangeres en Hart 
van Nederland-presentatrice werd op feestelijke wijze 
geïntroduceerd en ontving een bouwhelm uit handen 
van directeur Jennifer Lemke. Die heeft ze snel kunnen 
gebruiken op haar bouwreis naar Cambodja, in maart 
2019. De avond werd swingend afgesloten op de 
dansvloer met muziek van NPO radio 2 dj Wouter van 
der Goes. 

Habitat viert 25-jarig bestaan in 
Gooiland in Hilversum

12

 Bekijk hier onze film over 
 25 jaar Habitat Nederland



Marlayne Sahupala
nieuwe Habitatambassadeur

“een beetje 
egoïstisch? 
misschien.”

“Wat een ervaring!” Marlayne Sahupala is 
nog vol van haar eerste reis als ambassadeur 
van Habitat. De SBS-presentatrice bouwde 
eind maart een week mee aan het nieuwe 
huis voor de familie van Oeun. Vijf dagen 
stond ze op de bouwplaats met een team 
Nederlandse bouwreizigers van Rabobank 
Amsterdam en timmerde en metselde alsof 
ze nooit iets anders had gedaan. 

Marlayne was net als de andere bouwreizi-
gers gegrepen door de bouwervaring. “Het 
gevoel iets te kunnen betekenen door met 
mijn twee niet-bouwvakkershanden mee te 
bouwen aan een veilig thuis voor deze familie 
is voor mij minstens zo waardevol als voor 
hen. Een beetje egoïstisch? Misschien, maar 
dat vind ik niet erg. Iedere familie die we op 
weg kunnen helpen naar een betere toe-
komst is er weer één!” 

Ambassadeur
Marlayne heeft zich in het najaar van 2018 
als ambassadeur aan Habitat verbonden, iets 
dat ze nog niet eerder bij een goed doel zo 
expliciet deed. Een duidelijke keuze, vanwe-
ge Habitats hands-on aanpak en visie. “Wat 
Habitat doet is mensen de regie over hun 
eigen leven teruggeven. Door ze een huis te 
bieden, die basis waar je je veilig voelt en je 
rust vindt, kunnen ze vanaf daar verder en 
kunnen ze ervoor zorgen dat ze hun leven 
weer op poten krijgen. Dat maakt het echt 
waardevol!” 

En het werkt, heeft Marlayne nu met eigen 
ogen kunnen zien. Naast het meebouwen 
aan een huis in Siem Reap heeft Marlayne 
het project van de Postcode Loterij bezocht. 
Ze ging op bezoek bij een aantal families uit 

het project die eerder al naar hun nieuwe Ha-
bitathuis waren verhuisd en nam een kijkje bij 
een PASSA-bijeenkomst. Ook ging ze kijken 
op een basisschool en hielp ze mee met de 
les in handen wassen. “Dat je zoveel verschil 
kunt maken in het leven van een kind, van 
een gezin en zelfs een hele gemeenschap, 
alleen al met het (door)geven van kennis over 
zoiets eenvoudigs als hygiëne en hoe je je 
handen moet wassen, dat is onvoorstelbaar 
mooi”, vertelde ze enthousiast. 

Niet huilen
Maar de reis was ook emotioneel. Toen Mar-
layne bij het krot stond waar Oeun nu nog 
woonde met haar man en kinderen, schoot 
ze vol. “Het voelde heel dubbel, ik wilde 
helemaal niet huilen. Maar zoals Oeun daar 
stond te vertellen... Je kunt je gewoon niet 
voorstellen dat je je zo onveilig voelt en dat je 
dan naar buiten holt met je kinderen, omdat 
je de nacht niet binnen durft door te brengen 
door die regen en die wind. Dat is ondenk-
baar voor ons.”
 
Nog dagelijks komen de herinneringen aan 
Cambodja en de indrukken die ze daar heeft 
opgedaan naar boven, zo vertelt Marlayne. 
“Als ik de kraan opendraai om een glas met 
water te vullen. Als ik op het schoolplein sta 
om mijn dochter op te halen die vol verhalen 
zit en nu nadenkt over naar welke middelba-
re school ze straks wil gaan. Of als ik op de 
bank zit en naar buiten kijk en de slagregen 
tegen mijn raam beukt. Op die momenten 
zie ik een meisje van vijf een bekertje water 
tappen uit een Habitatwaterfilter en Oeun die 
trots haar eerste spulletjes in het nieuwe huis 
neerzet. Die zijn voortaan ook veilig voor de 
regen.” 
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groeiende impact
In de ruim vijfentwintig jaar van haar bestaan heeft Habitat 
Nederland gemiddeld 1.000 mensen per maand geholpen. 
Elke maand duizend mensen die aan een beter leven konden 
bouwen. We begonnen klein met bijdragen voor projecten in 
Roemenië en Hongarije. Daarna groeiden de organisatie en de 
resultaten gestaag. Naast huizen zorgden we ook voor toilet-
ten en waterputten voor schoon drinkwater. We hielpen men-
sen met eigendomsrechten, trainingen en opleidingen en het 
starten van een eigen bedrijfje. We begonnen bamboeplan-
tages, maakten ‘rookloze’ fornuizen, legden straatverlichting 
aan en gaven basisschoolkinderen les in handen wassen. 

mijlpaal bereikt
En het gaat steeds sneller. Met duurzame en slimme oplos-
singen kunnen we steeds meer mensen helpen hun leef-
omgeving blijvend te verbeteren. Bij de start van de huidige 
strategieperiode in het boekjaar 2016 zaten we op een 
gemiddelde van 1.700 mensen per maand, maar we had-
den onszelf het ambitieuze doel gesteld om vanaf 2020 elke 
maand minimaal 2.500 mensen helpen. Wij zijn dan ook bij-
zonder trots dat wij deze mijlpaal dit jaar – een jaar voor het 
einde van de strategieperiode – al hebben bereikt. Dit boek-
jaar konden elke maand ruim 2.500 mensen bouwen aan een 
beter leven, mede dankzij de steun van al onze donateurs. In 
hoofdstuk 3 leest u over de projecten, zoals de projecten in 
samenwerking met de Postcode Loterij in Cambodja en Oe-
ganda, of met Allianz Benelux in Zambia, waarmee wij deze 
mooie mijlpaal al dit jaar konden bereiken.

toekomstvisie
strategische beleidskeuzes 2016 – 2020 
In het voorlaatste jaar van onze vijfjarenstrategie kunnen we 
voorzichtig de contouren zien van het eindpunt. En we zijn 
blij met wat we zien, maar we zijn er nog niet. De slagkracht 
van de organisatie blijft beperkt. We werken weliswaar met 
hoog gemotiveerde en betrokken medewerkers, maar we zijn 
wel een klein team en daardoor moeten we scherp keuzes 

maken met betrekking tot wat we wel en niet doen. Daarom 
zien we soms -met pijn in het hart- dat het resultaat van 
sommige geplande activiteiten achterblijft, simpelweg omdat 
we er niet voldoende tijd en aandacht aan hebben kunnen 
besteden. Onder de eerste strategiepijler - het verdubbe-
len van de projectondersteuning - zagen we daardoor in 
dit boekjaar tegenvallende opbrengsten uit de zgn. ‘Cause 
Marketing’. Maar door focus lukken de zaken waar we wél 
capaciteit op inzetten veelal wel! Zo zien we bijvoorbeeld een 
gestage groei in het aantal bouwreizigers.

Bij die focus worden we ook geholpen door Habitat Inter-
national die ons voorgaat in een strategie gericht op meer 
impact. Willen we meer impact realiseren, dan vraagt dat om 
een ander type gever en een ander type (grotere!) gift. En dat 
vraagt om een andere mindset, een andere aanpak en ook 
een iets andere organisatie. Die veranderingen verwachten 
wij binnen het Habitatnetwerk in het komende boekjaar en 
daarna te realiseren en dat zal ook effect hebben op onze 
manier van werken hier in Nederland.

In het komende boekjaar, en tevens laatste jaar van onze 
strategieperiode, gaan wij ons verder richten op het bedrijfs-
leven. De zakelijke markt blijft voor Habitat heel belangrijk. 
Als maatschappelijk partner bieden wij bedrijven op maat 
gesneden samenwerkingen: van bouwreizen tot marketing-

acties, van productsponsoring tot projectfinanciering. Op 
die manier wordt het werk van Habitat ook nog eens onder 
de aandacht gebracht van medewerkers, klanten en relaties. 
Voor de donateur met een grotere beurs plannen we in het 
volgende boekjaar een speciaal programma: een ervarings-
reis naar een Habitatprojectland naar keuze, waarbij wij 
grootgevers de veelzijdigheid van het werk van Habitat kun-
nen laten zien én ervaren. En ook de Nederlandse overheid 
biedt subsidiemogelijkheden voor onze projecten. Thema’s 
als marktontwikkeling en inkomensversterking in ontwikke-
lingslanden zijn opgenomen in de beleidsplannen van dit 
kabinet en haken aan op thema’s waar wij als Habitat we-
reldwijd mee bezig zijn. Dit boekjaar hebben we al een eerste 
ervaring opgedaan, volgend boekjaar willen we hieraan meer 
aandacht besteden.

Tot slot hebben wij een flinke stap kunnen zetten in het 
creëren van meer naamsbekendheid, de derde pijler in onze 
strategie. De support die wij krijgen van bijvoorbeeld de Na-
tionale Postcode Loterij en ambassadeur Marlayne Sahupala 
heeft de nodige aandacht opgeleverd op nationale televisie 
en in landelijke dagbladen. Maar ook op social media berei-
ken wij meer mensen door de inzet van influencers als Carlos 
Platier Luna en Chloë Sterk. Daar gaan we in het volgend 
boekjaar graag mee verder. Want er zijn nog zoveel meer 
gezinnen die een veilig (t) huis nodig hebben.

de impact wereldwijd vergroten 
door de projectondersteuning te 

verdubbelen
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financiering projecten

een financieel duurzame 
organisatie creëren

digitale marketing

bouwreizen

cause marketing

DE VIJFJAREN STRATEGIE - VAN BOEKJAAR 2016 T/M 2020 - IS GESTOELD OP DRIE PIJLERS:

partnerships & sponsoring

de impact in Nederland vergroten 
door onze merkbekendheid bij het 
Nederlandse publiek te vergroten
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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 Wijf-
fels 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 een keer worden 
herbenoemd. Bij de selectie van nieuwe bestuursleden wordt 
gekeken naar de huidige samenstelling en de bestuurspro-
fielschetsen, om zo tot voldoende diversiteit in de porte-
feuilleverdeling en ledensamenstelling te komen. Bovendien 
beoordeelt het bestuur of het nieuwe lid past in de ontwikke-
lingen die de organisatie doormaakt.

Het bestuur voldoet aan een aantal voorwaarden. Zo hebben 
de leden – om belangenverstrengelingen te voorkomen – geen 
zakelijke banden met Habitat Nederland. Het bestuur be-
spreekt 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 ontvan-
gen voor kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de stich-
ting. In boekjaar 2019 bedroeg de uitgekeerde vergoeding € 0.

verhouding met het bestuur
Onze organisatie hecht veel belang aan een open en be-
trokken 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 directeur legt voor het einde van het jaar het jaarplan ter 
goedkeuring voor aan het bestuur. Het bestuur stelt jaarlijks 
de jaarrekening vast en evalueert jaarlijks het functioneren 
van de directeur. De directeur onderhoudt geregeld contact 
met de bestuursvoorzitter.

taken van het bestuur
In het bijzonder heeft het bestuur de volgende taken:
a goedkeuren (meerjaren)beleidsplannen;
b goedkeuren begroting, jaarstukken en jaarverslag; 
c alle overige handelingen waarvoor volgens de statuten 

goedkeuring van het bestuur nodig is;
d het aangaan van verplichtingen buiten de reguliere kaders, 

zoals de exploitatie en investeringsbegroting;
e 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);

f het vaststellen van reglementen en het instellen van 
werkgroepen en commissies, welke besluiten al dan niet 
door het bestuur dienen te worden goedgekeurd.

In het afgelopen verslagjaar heeft het bestuur vier keer verga-
derd. Naast de goedkeuring van de voorgestelde begroting, 
het jaarverslag en de jaarrekening, zijn de volgende onder-
werpen aan de orde geweest:

 ● Self-assessment bestuur;
 ● Aantrekken nieuwe bestuursleden;
 ● Financiën;
 ● Statutenwijziging;
 ● Evaluatie directie;
 ● Wijziging bestuursreglement;
 ● Huisvesting Habitat Nederland.

Beoordeling directeur 
Het bestuur evalueert het functioneren van de directeur. De 
voorzitter houdt de beoordelings- en functioneringsgesprek-
ken met de directeur.

de bestuursleden in 
boekjaar 2019
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 Commissarissen Aalberts N.V. te Utrecht

De heer G.A. Mos, penningmeester
In functie sinds: 19 april 2016
Einde 2e termijn: 18 april 2022
Maatschappelijke functie: CEO Finzie

De heer F. Dik, bestuurslid
In functie sinds: 29 november 2011
Einde 3e termijn: 28 november 2020
Maatschappelijke functie: Head of People Deve-
lopment and Talent Management Knauf Eastern 
Europe

Mevrouw D.J.A. Plantenga, bestuurslid
In functie sinds: 3 december 2015
Einde 1e termijn: 2 december 2018, aftredend
Maatschappelijke functie: CCO Habesha Brewe-
ries

Mevrouw A.A. Swinkels, bestuurslid
In functie sinds: 26 januari 2017
Einde 1e termijn: 25 januari 2020
Maatschappelijke functie: 
lid van de raad van toezicht Utrechts Landschap

de directie in 2019
Mevrouw J.S. Lemke, directeur
In functie sinds: 1 april 2009
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bezoldiging directie 
Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de 
directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscom-
ponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactuali-
seerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vast-
stelling van de beloning volgt Habitat Nederland de Regeling 
beloning directeuren van goededoelenorganisaties (zie www.
goededoelennederland.nl). 

De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maxi-
mumnorm voor het jaarinkomen. De goedkeuring van de we-
ging bij Habitat Nederland vond plaats door het bestuur. Dit 
leidde tot een zogenaamde BSD-score van 405 punten met 
een maximaal jaarinkomen van € 102.470 1 FTE/12 mnd.)

Het voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante 
werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg € 91.229 voor 
J. Lemke. Deze beloning bleef binnen de geldende maxima. 

Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de 
werkgeversbijdrage pensioen, de pensioencompensatie en 
de overige beloningen op termijn bleef, met een bedrag van 

€ 97.542 binnen het in de regeling opgenomen maximum 
bedrag van € 187.000 per jaar. De belaste vergoedingen/
bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige 
beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke 
verhouding tot het jaarinkomen. 

De hoogte en samenstelling van de bezoldiging worden in 
de jaarrekening toegelicht in de Toelichting op de staat van 
baten en lasten.

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.

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 organisatie-
structuur met een directeur aan het hoofd, twee staffuncties 
en afdelingen fondsenwerving en marketing & communicatie.

manager
fondsenwerving

manager 
marketing en 
communicatie

directeur

coördinator
online

manager
financiën en 

interne zaken

operations
coördinator

fondsenwerver

Organogram per 30 juni 2019
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Financiën HR Projecten Bouwreizen
Privacybescherming 
donateursgegevens

Risicowaardering

Hoog Hoog Middel Hoog Hoog

Risico-indicatoren

 ● Opbrengst  ● Verloop
 ● Ziekte of uitval (langdurig)

 ● Voortgang werkzaamheden 
projectland

 ● Veiligheid en gezondheid deelnemers
 ● Gedrag bouwreizigers

 ● Datalekken

Risicomanagement

 ● Forecastingsysteem
 ● Tweewekelijks overleg team 

fondsenwerving mbt voortgang
 ● Kwartaalrapportage team, bestuur en 

Habitat International

 ● Opvolgingsplan 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 Habitatgastland

 ● Integriteitsbeleid

 ● AVG protocol
 ● Verwerkings 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
 ● VOG voor bouwreisbegeleiders
 ● Gedragscode voor bouwreizigers

 ● Minder privacygevoelige data 
verzamelen

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 kun-
nen 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 en mensen die helpen bij evenementen van 
Habitat of voorlichting geven op scholen en bij organisaties. 
Deze inzet van vrijwilligers bij onze dagelijkse werkzaam-
heden 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 expertise in te huren. 
Hierdoor kunnen wij meer geld besteden aan onze doelstel-
ling: 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.

risicoanalyse
Habitat Nederland loopt door de aard van haar werkzaamhe-
den een aantal specifieke risico’s. Waar mogelijk trachten wij 
financiële risico’s af te dekken (verzuimverzekering, calami-
teitenfonds 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.
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Habitat Nederland heeft door haar uitgebreide netwerk di-
verse belanghebbenden in het buitenland. Er is contact met 
bijvoorbeeld (toekomstige) huiseigenaren, Habitat Internatio-
nal en de landenorganisaties waar Habitatprojecten worden 
uitgevoerd. In Nederland onderhouden wij contact met 
particuliere donateurs, bedrijven, (semi-)overheid, institutio-
nele donateurs, bouwreizigers, vrijwillige reisbegeleiders en 
andere vrijwilligers, leveranciers en dienstverleners, Partos, 
Goede Doelen Nederland en het CBF. 

Wij hebben dagelijks contact met supporters via uiteenlopen-
de 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 informatiebijeen-
komst voor een bouwreis tot een verhaal op onze website of 
in de Bouwbrief over een huiseigenaar wiens leven veranderd 
is dankzij zijn nieuwe Habitathuis. En natuurlijk geven wij al-
gemene informatie, zoals in dit jaarverslag, via onze websites 
en folders en brochures en kan eenieder ons bereiken via de 
telefoon, email, website of social media met vragen, sugges-
ties of eventuele klachten. 

Bij alle communicatie geldt dat wij helder, open en eerlijk 
willen communiceren. Wij willen de mensen in ons netwerk 
en onze achterban zo goed mogelijk informeren - integer en 
transparant. Wij willen niet alleen vertellen over onze succes-
sen, 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 betrek-
ken. Zodat wij uiteindelijk meer mensen kunnen helpen met 
een veilig huis als basis.

contact met betrokkenen en 
communicatie naar onze achterban
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Latijns-Amerika en de Caraïben

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

Verenigde Staten en Canada

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

Habitat for Humanity International

Europa, Midden-Oosten en Afrika

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

Azië en Oceanië

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

Habitat for Humanity Nederland is on-
derdeel van de internationale Habitat for 
Humanity federatie. De internationale 
organisatie heeft haar hoofdkantoor in 
Atlanta en meer dan zeventig onafhan-
kelijke landen- en partnerorganisaties 
over de hele wereld.

Internationaal heeft Habitat haar
organisatie verdeeld in vier regio’s:

1 Europa, Midden-Oosten en Afrika
2 Azië en Oceanië
3 Latijns-Amerika en de Caraïben
4 Verenigde Staten en Canada 
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Jimmy Carter en 
Habitat
Habitat krijgt in Amerika grote bekendheid als No-
belprijswinnaar en oud-president Jimmy Carter en 
zijn vrouw Rosalynn zich actief gaan inzetten voor de 
organisatie. Het beroemde echtpaar bouwt al sinds 1984 
jaarlijks een week actief mee en trekken met hun ‘Jimmy 
& Rosalynn Carter Work Projects’ honderden vrijwilligers 
en sponsors van over de hele wereld.

95 jaar oud is hij, en samen met zijn vrouw Rosalynn (92) 
neemt hij nog altijd ieder jaar de hamer, kwast of zaag 
ter hand op een Habitatbouwplaats om, samen met 
andere vrijwilligers en toekomstige bewoners, huizen te 
bouwen voor arme gezinnen. 

Sinds de oprichting van het Jimmy & Rosalynn Carter 
Work Project in 1984 heeft de bescheiden maar be-
vlogen oud-president Jimmy Carter in 14 landen meer 
dan 4.000 mensen aan een thuis geholpen. Daarnaast 
hebben ze samen duizenden vrijwilligers op de been ge-
bracht, waaronder ook vele beroemdheden, om Habitat 
for Humanity op de kaart te zetten. 

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 onder 
andere verantwoordelijk voor een geïntegreerde aanpak van 
de armoedebestrijding, samenwerking met andere lokale en 
internationale organisaties en het vastleggen van eigendoms-
rechten 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.

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 mid-
del van een lening zonder winstoogmerk. Het zijn de eerste 
Habitathuizen.

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 om 
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. 

internationale organisatie
Elke regio heeft een regiokantoor dat de nationale vestigin-
gen in de regio ondersteunt en controleert. Alle landenorga-
nisaties 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 meeste landenorganisaties zijn opgericht voor het ontwik-
kelen en uitvoeren van bouwprojecten in eigen land. Daar-
naast 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 Habitatbouw-
projecten elders op de wereld.
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samen bouwen we
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. Daar-
naast informeren wij zoveel mogelijk mensen, bedrijven en 
organisaties in Nederland over het wereldwijde huisvestings-
probleem en Habitats aanpak, betrekken hen bij ons werk en 
mobiliseren hen om met ons mee te bouwen. 

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 mensen die wij in 
dit boekjaar hielpen een veilig huis te bouwen. Ook vertel-
len we over de activiteiten die wij vanuit Nederland hebben 
ontplooid en komen mensen aan het woord die in Nederland 
en op de bouwplaats in diverse landen hun steentje hebben 
bijgedragen. 

onze projecten
Bij de projecten die wij vanuit Nederland ondersteunen zie je 
een grote diversiteit, van nieuwbouw en renovatie tot de aan-
leg 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 ver-
vuild drinkwater met elkaar gemeen? Ze hebben allemaal te 
maken met huisvesting én ze hebben een negatieve invloed 
op je gezondheid! 

De Verenigde Naties berekenden dat er elk jaar wereld-
wijd 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. 

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

 ● Een degelijke structuur: een structuur 
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. 

een beter leven
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“in dit schone huis zijn we minder vaak 
ziek en mijn kinderen maken met veel 
plezier hun huiswerk”

de huiseigenaar

23



tippy tap is 
simpel en 
hygiënisch
Een van de praktische zaken die alle deel-
nemers van de hygiënetraining in Oeganda 
leerden en meteen in de praktijk brachten, 
is het maken van een zogenaamde “tippy 
tap”. Dit is een simpel systeem waarmee 
gezinnen eenvoudig hun handen kunnen 
wassen voor het eten en na elk toiletbe-
zoek. Met een stok en een stuk touw leren 
ze van een kleine jerrycan een waterkraantje 
te maken. Het touw wordt bevestigd aan de 
jerrycan. Door met je voet op het touw te 
gaan staan, laat je de jerrycan heel makke-
lijk kantelen. Zo heb je je handen vrij om ze 
te wassen. Simpel en heel effectief voor als 
je geen stromend water hebt.

bijna niet geloven. “We hebben een thuis”, vertelt ze. Ze kan 
daarna niet meer stoppen met praten. Ze stroomt over van 
blijheid en dankbaarheid en misschien zelfs nog een beetje 
ongeloof dat dit haar werkelijk is overkomen. 

Sweat Equity
Het nieuwe huis is in niets te vergelijken met de twee oude 
‘huisjes’: de vloer is van gestort cement. Het gezin slaapt nu 
dus op een schone en droge ondergrond, in plaats van op 
hun matjes in de modder. Twee van Katalines oudste doch-
ters hebben geholpen bij de bouw van het huis. Elk gezin 
moet bijdragen in Sweat Equity en omdat de werkzaamhe-
den te zwaar waren voor Kataline, kwamen zij hun moeder 
helpen. Ze hebben water gehaald voor de bouw en het diepe 
gat gegraven voor de septic tank.

Kataline heeft tien kinderen, waarvan er vijf onder de 
18 zijn en nog thuis wonen. Haar man liet het gezin 
vier jaar geleden in de steek en sindsdien staat Ka-
taline er alleen voor. Het gezin leefde verdeeld over 
twee kleine, bouwvallige huisjes omdat ze niet met 
z’n allen in een huisje pasten. De kleintjes sliepen bij 
hun moeder en de oudste kinderen woonden ‘zelf-
standig’ in het andere huisje. 

Kataline heeft een rugprobleem, maar toch wiedt ze de tuin 
van een andere familie. Daar verdient ze niet genoeg mee 
om alle monden te voeden, laat staan om haar kinderen een 
veilig onderkomen te bieden. Een veilig thuis was iets waar 
Kataline alleen van kon dromen. Dat die droom nu dankzij de 
deelnemers van de Postcode Loterij is uitgekomen, kan ze 

Tijd over dankzij de watertank
Het is niet makkelijk om de kinderen naar school te laten 
gaan, maar Kateline zorgt ervoor dat het lukt, dat vindt ze 
echt belangrijk. School is gratis in Oeganda, maar de kinde-
ren zijn verplicht een uniform te dragen en zelf voor pennen 
en schriften te zorgen. Dat is met zoveel kinderen en het 
kleine inkomen van Kataline een hele opgave. Gelukkig helpt 
de watertank. “De watertank bespaart me zes uur wandelen 
en sjouwen per dag! Die tijd kan ik nu besteden aan extra 
werken en het geld dat ik daarmee verdien, gaat rechtstreeks 
naar de opleiding van mijn kinderen. Zeuren over huiswerk 
doen de kinderen niet meer” vertelt Kataline trots. “Ze maken 
hun huiswerk nu met veel plezier in een schoon huis. Ik ben 
trots dat ze zo hun best doen op school en weet zeker dat 
hun leven beter wordt dan dat van mij.”
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schoon water is onlosmakelijk 
verbonden met een Habitathuis
Bij een goed huis horen schoon drinkwater en goede sani-
taire 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 
een flinke besparing op. Dat komt doordat mensen gezon-
der 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 ge-
ven 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. 

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 of vertrekt. Deze problemen spelen al jaren. Gelukkig 
worden er steeds meer initiatieven ontplooid om deze schrij-
nende situatie aan te pakken.

In verschillende Afrikaanse landen geven onderwijsprogram-
ma’s meer uitleg over erfrechten, verwijzen ze mensen door 
voor juridisch advies en bieden ze hulp bij het opmaken van 
een testament. Organisaties waaronder Habitat for Humani-
ty, helpen om de wetgeving aan te passen. Op deze manier 
kunnen vrouwen en kinderen in hun huis blijven wonen 
wanneer het mannelijk hoofd van het gezin overlijdt of op een 
andere manier geen deel meer uitmaakt van het gezin.  De 
grond kan dan niet door familieleden worden afgenomen.

meer mensen onder dak met 
microfinanciering
De werkende onderklasse moet het stellen zonder formeel 
arbeidscontract of vast inkomen en komt niet zomaar in 
aanmerking voor een 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 het pionierswerk in microfinanciering voor 
huisvesting zorgt ervoor dat een goed huis bereikbaar wordt 
voor steeds meer hardwerkende mensen die geen toegang 
hebben tot officiële 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. 

noodhulp, wederopbouw en 
preventie
Aardbevingen, overstromingen, tornado’s, vulkaanuitbarstin-
gen: natuurgeweld is onontkoombaar en kan iedereen treffen. 
Toch zijn het de allerarmsten die het meeste risico lopen. Zij 
wonen vaak dicht op elkaar in bouwvallige huizen. Daarnaast 
kunnen zij niet terugvallen op reserves om hun leven snel 
weer op te bouwen. De afgelopen decennia is het aantal na-
tuurrampen sterk toegenomen. 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 vier jaar geleden. 

In Habitats visie begint rampenbestrijding al ver voor een 
ramp. In regio’s met een hoog risico helpen wij rampbesten-
dig te bouwen, zodat - als een ramp zich aandient - huizen 
beter bestand zijn tegen het natuurgeweld én gemeenschap-
pen effectiever kunnen reageren. Ramppreventie is een ui-
termate 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. 
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Op 3 juni 2018 barstte in Guatemala de vulkaan 
Fuego uit. Vele dorpen in de buurt van de vulkaan 
werden zwaar getroffen. Habitat Guatemala kwam 
meteen in actie na de verwoestende natuurramp. 
Vanuit Nederland besloten we al snel onze collega’s 
in Guatemala te steunen met een hulpactie.  Nu, ruim 
een jaar later, maakt Habitat Guatemala de balans op 
en vertelt wat er mede dankzij het mooie bedrag van 
€ 22.500 aan gulle donaties uit Nederland allemaal 
gerealiseerd kon worden.

Meer dan 12.000 mensen moesten na de ramp hun huis ver-
laten. Zo’n 8.000 van hen kregen een plek in de noodopvang, 
de overige 4.000 konden tijdelijk onderdak vinden bij familie 
of vrienden. Habitat heeft kleding en voedsel uitgedeeld in 
de regio’s Chimaltenango en Escuintla die het ergst getroffen 
waren door de ramp. Ook hebben we zo snel mogelijk de 
gastgezinnen geholpen, die vaak het aantal mensen in hun 
huis zagen verdubbelen. Zij kregen onder andere waterfilters, 
vouchers voor goederen en vouchers om spullen te kopen 
om aanpassingen aan hun huis te doen, zodat ze alle tijdelij-
ke bewoners onderdak konden bieden.

Ondersteuning bij terugkeer
Bijna een maand na de ramp konden de eerste getroffen 
gezinnen terug naar hun huizen. Habitat hielp deze families 
met een Emergency Kit met materialen en gereedschap-
pen - schep, touw, stofmaskers, veiligheidsbrillen en een 
kruiwagen - om hun huis schoon te maken en waar nodig te 
repareren. Ook deze families kregen waterfilters voor schoon 
drinkwater.

Nieuwe huizen
Naast reparaties om beschadigde huizen te herstellen, heeft 
Habitat het afgelopen jaar 40 huizen kunnen bouwen voor 
zwaar getroffen gezinnen. Niet alleen de bouw kost geld, ook 
is er bouwgrond nodig én legt Habitat riolering en watertoe-
voer aan voor de nieuwe huizen. In totaal kost het ongeveer 
€ 12.000 per gezin om grond te kopen, een huis te bouwen 
en voorzieningen aan te leggen. 

“door de hulp van Habitat kan ik 
weer verder met mijn leven”
William, een van de slachtoffers van de vulkaan-
uitbarsting, vertelt hoe blij hij was met de hulp van 
Habitat. “Na de uitbarsting was mijn zoon gewond 
geraakt. Toen hij uit het ziekenhuis ontslagen werd, 
kon niemand ons helpen. Alle opvanglocaties zaten 
vol. We mochten er niet naar binnen.” Daar ston-
den William en zijn gezin, zonder huis en zonder 
plek om te slapen.  “Toen kwam Habitat langs. Ik 
kreeg wat financiële steun zodat ik even vooruit 
kon. Het was een enorme verrassing toen ik van 
de mensen van Habitat hoorde dat ze me ook nog 
gingen helpen met een nieuw huis. Ik kon het bijna 
niet geloven. Ik ben zo blij met hun hulp. Nu kan ik 
weer verder met mijn leven.”

noodhulp en wederopbouw 
na de vulkaanuitbarsting 
in Guatemala
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In september 2018 werd het Indonesische eiland Sulawesi 
getroffen door een aardbeving en een tsunami. Een vrese-
lijke ramp met meer dan tweeduizend doden en meer dan 
210.000 mensen die hun huis verloren. Habitat Nederland 
heeft in de loop der jaren veel bouwreizen georganiseerd in 
Indonesië en op Sulawesi. Dat vonden wij een extra goede 
reden om onze collega’s van Habitat Indonesië te steunen. 
De actie die we voerden via onze website en social media 
leverde dankzij onze Nederlandse donateurs bijna € 20.000 
op, waarmee wij de noodhulpactie van Habitat Indonesië 
flink hebben kunnen ondersteunen. In maart 2019 ontvingen 
wij een update van Habitat Indonesië over wat ze allemaal 
al hebben kunnen realiseren, mede dankzij die donaties uit 
Nederland. 

Noodhulpteam
Habitat Indonesië heeft veel kunnen realiseren. Het ervaren 
noodhulpteam kon vorig jaar gelukkig snel actie onderne-
men. In het getroffen gebied ondersteunden de Habitat-
collega’s bij opruim- en herstelwerkzaamheden en hielpen 

ze bij de coördinatie van hulpacties met de Indonesische 
regering en andere organisaties die zich met wederopbouw 
bezighouden. 

Met Emergency Shelter Kits, tijdelijke onderkomens en mate-
rialen om de rommel op te ruimen en de hygiëne te bevor-
deren zijn zoveel mogelijk gezinnen geholpen om hun leven 
weer een beetje op de rails te krijgen. Habitat Indonesië heeft 
inmiddels gezorgd voor:

 ● 558 waterdichte dekzeilen die 158 families de eerste tijd 
drooghielden

 ● 410 Emergency Shelter Kits
 ● 300 hygiëne kits
 ● 104 tijdelijke onderkomens
 ● 5 pakketten waar een gemeenschap rommel mee kan 

opruimen
 ● 5 gemeenschappelijke waterfiltersystemen
 ● 2 gemeenschappelijke toiletten
 ● 1 wateropslagsysteem voor 500 families.

wat gebeurde er met de 
donaties voor Sulawesi?

Mesak en Olni hielpen 
Habitat helpen
Een van de getroffen gezinnen was de familie 
van Mesak. Met zijn vrouw Olni en hun dochter 
van 9 mocht hij na de ramp niet terug naar hun 
huis omdat het te gevaarlijk was in het gebied. 
Het gezin kwam terecht in een geïmproviseerd 
onderkomen op een cacaoplantage, met een 
heleboel andere vluchtelingen. Mesak was blij 
dat zijn gezin de ramp overleefd had en wilde 
graag iets doen. Samen met andere bewoners 
hielp hij Habitat Indonesië bij het vervoeren 
van bouwmaterialen. Materialen waarmee 150 
tijdelijke onderkomens zijn gebouwd op de ca-
caoplantage. Mesak en Olni waren bij de eerste 
families die konden verhuizen naar de tijdelijke 
woningen. Een onderkomen waar ze de kans 
krijgen om weer verder te gaan met hun leven.
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de Postcode Loterij
In februari 2018 kreeg Habitat Nederland 1 miljoen euro van de Postcode Loterij voor twee 
projecten in Oeganda en Cambodja. Het geld wordt besteed aan huisvesting en schoon 
water op het platteland van Cambodja en aan huizen en opleidingen voor kwetsbare jon-
geren in Oeganda. In twee jaar kunnen we in totaal 37.050 mensen helpen om een beter 
leven op te bouwen. Op de volgende pagina’s laten we verschillende voorbeelden zien van 
de projecten die intussen in volle gang zijn en lees je de verhalen van de mensen die nu 
zelfstandig verder gaan met het opbouwen van een beter leven.

Bij het gezin van Antonio en zijn vrouw is de situatie 
schrijnend. Het gezin woont in een oud, klein en 
bouwvallig huisje. Zoon Michael van 16 is als enige 
gezond, de andere vier kinderen hebben allemaal 
het Prader Willi Syndroom, een zeldzame erfelijke 
aandoening. Alle vier zijn ze geestelijk gehandicapt, 
hebben hele zwakke spieren en moeite met eten en 
praten. 

Antonio is een hele vriendelijke man en betrokken 
vader. Hij werkt in hun tuin en zorgt veel voor de 
kinderen. Zijn vrouw staat op de markt. Als Antonio 
en zijn vrouw allebei weg moeten, dan past Michael 
op zijn zussen en broertje. Hij is gestopt met school 
om zijn ouders te helpen. 

Het gezin woont nu nog in een hutje van takken 
en modder zonder water of elektriciteit. De muren 
storten bijna in, het dak lekt en het huisje is echt te 
klein voor het gezin. Maar vanaf de zomer van 2019 
zal het gezin kunnen verhuizen naar hun aange-
paste woning. En samen met de trainingen die ze 
krijgen en de begeleiding van het Kyaninga Child 
Development Centre kunnen ze hiermee heel wat 
dagelijkse zorgen wegnemen.

Oeganda

met vier gehandicapte kinderen 
naar een nieuw huis
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bouwen aan een 
toekomst als kapster 
of automonteur
Een van de projecten die we kunnen realiseren 
dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij is een 
beroepsopleiding voor 48 jongeren in Oeganda. De 
eerste helft kreeg in maart zijn diploma. Een deel van 
hen is ook al gestart met een eigen bedrijfje. 

De jongeren volgen een beroepsopleiding bij het Pioneer 
Technical Institute, een gerenommeerd trainingsinstituut in 
Oeganda waar Habitat al sinds 2014 mee samenwerkt. Deze 
oudere weeskinderen zitten vaak al jaren gevangen in armoe-
de. Daarom kiezen we ervoor om hen - naast te zorgen voor 
veilige huisvesting, schoon water en goede sanitaire voor-
zieningen - een vak te leren. Zo krijgen de jongeren en hun 
familie een veel betere uitgangspositie om in hun onderhoud 
te voorzien. De geselecteerde jongeren zijn tussen de 14 en 
25 jaar en volgen een intensieve training van 4 maanden. In 
die periode zijn ze intern op het trainingscentrum. 

Starterskit
De meeste jongens hebben gekozen voor de opleiding voor 
automonteur en de meeste meiden deden de opleiding tot 
kleermaakster. Maar ze worden ook timmerman, of kok. Elke 
student krijgt op kosten van Habitat een starterskit, bijvoor-
beeld een naaimachine of andere gereedschappen. Daarmee 
kunnen ze na hun opleiding meteen zelf aan de slag. De jon-
geren worden ook na terugkomst in hun dorp begeleid door 
Habitat en Pioneer en ook door de Community Development 
Officer van de lokale overheid die nauw betrokken is. Dat 
maakt de kans op slagen alleen maar groter.

Neem nu Ruth. Ze moet in haar eentje haar 3 kinderen groot-
brengen sinds haar echtgenoot ervandoor ging. Ze woont 
inmiddels weer bij haar familie, maar die hebben het ook niet 
breed. Hun kleine groentetuin levert wat eten op voor het 

eigen gezin. Af en toe ver-
dienen de familieleden een 
beetje geld door graafwerk te 
doen voor anderen. 
Ruth greep het aanbod van 
Habitat om een opleiding te 
volgen met beide handen 
aan en is enorm trots op haar 
diploma. En er is nog meer 
goed nieuws: Ruth mag sta-
ge lopen bij het Esella Hotel 
in de hoofdstad Kampala. “Ik 
ben zo blij! Esella is een van 
de belangrijkste hotels van Kampala en ik kan daar allerlei 
nieuwe technieken leren. Ik verdien mijn eigen geld en kan 
zelfs wat sparen. Dat maakt het leven zoveel makkelijker.” 
Gezondheid, schoolgeld, een plek om te wonen. Dat komt 
allemaal binnen het bereik van Ruth. Haar grootste wens is 
een eigen restaurant en ze hoopt ook andere jongeren uit 
haar dorp te leren koken.

En wat dacht je van Suzan? Ze is 19 en net als haar 7 
broertjes en zusjes moest ze al jong van school, omdat haar 
alleenstaande moeder geen schoolgeld kon betalen. Ze koos 
voor een opleiding als kleermaker want dat wilde ze al wor-
den toen ze nog een klein meisje was. Nu, na 4 maanden, is 
ze klaar met haar opleiding. Ze heeft al een plekje gevonden 
waar ze haar naaimachine kan zetten en klanten kan ontvan-
gen. 

“Ik heb mijn moeder beloofd dat ik haar en mijn broertjes en 
zusjes zal ondersteunen zodra ik wat geld verdien. Ik ben zo 
dankbaar voor wat ik allemaal geleerd heb. Ik kan nu broe-
ken, rokken en jurken maken. En ik heb geleerd hoe ik met 
mijn klanten moet omgaan, dat is eigenlijk het belangrijkste, 
want ik wil mijn klanten graag behouden. Tijdens de oplei-
ding heb ik al wat vrienden gemaakt. Als ik hulp nodig heb 
kan ik altijd bij hen aankloppen, en anders hoop ik dat mijn 
docenten of de mensen van Habitat me zullen steunen.”
Suzan heeft nog een boodschap voor andere jongeren zoals 

zij: “Als je een kans krijgt, neem die dan met beide handen 
aan. Net als ik gedaan heb.”

Rogers is 20. Hij woont met zijn moeder en zijn 3 broertjes 
en zusjes en heeft de opleiding tot monteur van motorfiet-
sen met goed gevolg afgerond. Na de training heeft hij een 
tijdje in een garage gewerkt om zijn kennis te vergroten en 
wat extra ervaring op te doen. Zijn grote wens is zijn eigen 
garage in de plaats waar zijn familie woont. Dat is een goeie 
plek omdat er in die omgeving heel veel motorfietsen zijn en 
omdat de reserveonderdelen er niet zo duur zijn en de huren 
laag. Ook Rogers is blij met de kans die hij dankzij Habitat 
kreeg: “Ik heb geleerd om helemaal zelf een kapotte motor-
fiets te repareren. Dankzij deze kans kan ik nu mijn familie 
ondersteunen en hen helpen hen leefomstandigheden te 
verbeteren”.
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Een belangrijke taak van Habitat is het weer-
baar en veerkrachtiger maken van de mensen 
met wie wij werken. In onze ogen een essen-
tieel onderdeel van het bouwen aan een beter 
leven. Met Life Skills Trainingen zorgen we 
ervoor dat de mensen die wij helpen en hun di-
recte omgeving beter omgaan met hun nieuw 
verworven kennis en bezittingen en dat zij hier 
in de toekomst zelfstandig mee verder kunnen. 
Bovendien geloven wij erin dat de hele samen-
leving profiteert van het sterker maken van de 
meest kwetsbare gezinnen uit de groep. Dit is 
wat Habitat Oeganda haar ‘Vulnerable Group 
Housing’-programma noemt. Het programma 
speelt in op de kracht van de lokale gemeen-
schappen in Oeganda, net als de Ubuntu-cul-
tuur in het land.
In dit project trainen wij de gezinnen met wie 
wij een huis bouwen, maar ook de gemeen-
schappen waarin zij leven. Dit boekjaar zijn 
wij begonnen met de gezinnen. Van elk gezin 
zijn twee leden geselecteerd: een ouder of 
verzorger en een van de jongeren. Zo kunnen 
ze elkaar helpen om het geleerde in de praktijk 
te brengen.

gezonder en veerkrachtiger door 
weerbaarheidstrainingen
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Life Skills Trainingen
Met de kennis van Habitat Oeganda over de lokale omstan-
digheden en in samenspraak met de lokale autoriteiten en 
deelnemende families uit eerdere edities hebben wij een Life 
Skills trainingsprogramma opgezet. Het programma bestaat 
uit de volgende onderdelen:

Erfrecht-training
Dit gaat over plannen voor de toekomst. Een huis blijft 
generaties in de familie, dus het is belangrijk dat een familie 
de rechten kent en nadenkt hoe de erfopvolging geregeld 
moet worden. Bij de training komen in vijf opeenvolgende 
hele dagen zaken aan de orde zoals het schrijven van een 
testament en eigendomsrecht in het algemeen en specifiek 
voor vrouwen. Ingewikkelde materie, zeker voor mensen die 
slecht kunnen lezen en schrijven. 

Training over hiv & aids
Iedereen in Oeganda heeft te maken met de gevolgen van 
aids. Kennis over hoe je jezelf kunt beschermen tegen deze 
ziekte is dan ook essentieel voor iedereen. De training wordt 
gegeven op drie opeenvolgende hele dagen.

Training in seksuele en reproductieve 
gezondheid voor adolescenten
Deze training van twee opeenvolgende hele dagen onder-
steunt jongeren en in het bijzonder jonge vrouwen en meisjes 
in het begrijpen en omgaan met seksuele en reproductieve 
gezondheid. Omdat in Oeganda veel meisjes stoppen met 
school als ze ongesteld worden - ze worden ze gepest en 
hebben geen maandverband - ontvangen de meisjes in de 
training herbruikbaar maandverband voor een jaar, ervan 
uitgaande dat ze deze na een jaar zelf zullen vervangen. 
Dit is het enige trainingsonderdeel dat de volwassenen niet 
samen met de jongeren krijgen: wanneer de ouders er niet bij 
zijn, durven de jongeren openlijk te praten over wat hen bezig 
houdt. Er wordt van alles besproken, ook mythes als ‘je kan 
van een keer seks niet zwanger worden’ komen aan de orde.

Malariapreventie training
In drie trainingsdagen leren de deelnemers over het voorko-
men en behandelen van malaria. Ook ontvangt ieder gezin 
vier muskietennetten.

WASH training
Deze training van drie dagen biedt de kennis en vaardighe-
den die nodig zijn om ziektes en diarree te voorkomen. De 
familie leert omgaan met de watertank die bij hun huis staat 
en biedt allerlei handige tools om handen wassen een deel 
van het dagelijks leven te maken. 

Psychosociale training
Er wordt uitgebreide aandacht besteed aan de stigma’s van 
armoede waar alle deelnemende families mee te maken heb-
ben. Ouders/verzorgers leren in deze sessies hun familiele-
den positief te ondersteunen en een grotere en actievere rol 
te vervullen in de gemeenschap.
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PASSA, duurzame weerbaarheid 
voor de hele gemeenschap
Om mensen te helpen weerbaar te worden, gebruikt Habi-
tat de PASSA-methode. PASSA (Participatory Approach for 
Safe Shelter Awareness) is ontwikkeld door het Rode Kruis 
en wordt in veel landen over de wereld toegepast. Het past 
goed bij Habitat omdat het net als wij focust op zelfred-
zaamheid en mensen traint en de middelen in handen geeft 
om op eigen kracht hun toekomst te verbeteren. Het doel 
van PASSA is om mensen bewust te maken van risico’s, 
gedragsverandering teweeg te brengen en mensen samen te 
laten werken aan de oplossing voor hun problemen.

PASSA: zelf een oplossing voor een groot 
probleem bedenken
Habitat is in Cambodja de eerste organisatie die werkt met 
PASSA. Mensen denken zelf na over mogelijke gevaarlijke 
situaties in hun gemeenschap en bedenken daar samen op-
lossingen voor. Habitat financiert de uitvoering, de dorpsge-
meenschap draagt zelf ook bij.

de straat op voor betere hygiëne
Habitat zorgt voor een watertank, een pomp en wasbakken 
op scholen. In overleg met de schooldirecteur, de leraren en 
eventueel met andere lokaal actieve NGO’s maken wij voor 
elke school een maatwerktraining.

Deze WASH- en hygiënetraining bestaat uit verschillende on-
derdelen. Als eerste leren de kinderen waarom handen was-
sen zo belangrijk is. Daarna gaan ze zelf oefenen. Ook krijgen 
ze een demonstratie over het juiste gebruik van het toilet en 
zien ze hoe ze dat schoon moeten houden na gebruik. Verder 
krijgen de leerlingen uitgelegd welke informatie ze kunnen 
delen met hun ouders en andere familieleden en hoe ze dat 
het beste kunnen overbrengen.

Handenwascampagne voor de gemeenschap
Na de lesochtend of -middag werken de kinderen aan een 
campagne om de mensen uit de buurt uit te leggen hoe 
belangrijk een schone omgeving, goede hygiëne (handen 
wassen) en goed gebruik van het toilet zijn. Ze bedenken een 
slogan om meer mensen te interesseren voor het onderwerp 
en ze maken banners en spandoeken. Samen met bijvoor-
beeld de lokale politie, de gezondheidskliniek of vertegen-
woordigers van de lokale autoriteiten, houden de kinderen 
en hun docenten dan een schoonmaakactie. Ze trekken met 
spandoeken door het dorp en ruimen zwerfvuil op. Doordat 
alle belangrijke mensen uit het dorp betrokken zijn en met de 
studenten meelopen, wordt onderstreept hoe belangrijk deze 
actie is. 

Door de scholieren als ambassadeurs in te zetten, wordt er 
een gedragsverandering in gang gezet in de hele gemeen-
schap. De studenten worden ‘young influencers’ van hun 
ouders, familieleden en dorpsgenoten door ze positief te 
beïnvloeden met hun voorbeeld.

Voor het eten handenwassen
Yat, een 11-jarige leerling van de Ta Trai basisschool, vertelt: 
“Vóór de training wist ik helemaal niks over persoonlijke hy-
giëne en handen wassen voor het eten en na het plassen. Ik 
deed dat ook nooit. Maar nu snap ik heel goed hoe belangrijk 
het is om je handen te wassen. Ik doe dat nu altijd voor het 
eten, op school en thuis. Ik ben heel blij dat mijn school nu 
een watertank en een wastafel heeft waar we onze handen 
kunnen wassen.”
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met PASSA voortaan 
droge voeten in 
Battambang
Als eerste stap in de PASSA-aanpak heeft de groep ge-
keken welke problemen er in het dorp zijn. Een deel van 
de huizen overstroomt regelmatig in het regenseizoen. 

Ook de weg en de school komen onder water te staan. Tege-
lijkertijd hebben ze in deze gemeenschap te weinig water om 
de rijstvelden te irrigeren. 
De PASSA-groep heeft een plan opgesteld om deze pro-
blemen aan te pakken. Het bestaande kanaal wordt dieper 
gemaakt en verder doorgetrokken. Zo kan het water ook de 
rijstvelden irrigeren. De uitvoering en de financiering gebeurt 
deels door Habitat en deels door de gemeenschap. Dit heb-
ben ze gefinancierd door het een deel van het zand dat uit 

het kanaal kwam te verkopen aan de families wiens huizen 
regelmatig overstroomden. Zij konden met het gekochte 
zand hun huis ophogen. De rest van het zand uit het kanaal 
is gebruikt om de lokale weg naar de rijstvelden te verhogen, 
zodat de velden het hele jaar door goed bereikbaar zijn. Een 
mooie bijkomstigheid is dat de naastgelegen lokale school 
nu ook niet meer overstroomt en bereikbaar blijft. En in de 
zomer kunnen ze andere groenten verbouwen op het land, 
wat extra inkomsten oplevert. 
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Yav is moeder van twee kinderen: een jongen van 
tien en een meisje van zeven. Ze zitten op school 
in dezelfde klas. Dat is best bijzonder, want thuis 
helpen in het huishouden of werken voor het ge-
zinsinkomen worden belangrijker gevonden dan 
scholing. Yav werkt vanuit huis, ze verft riet waarmee 
ze matten vlecht voor manden en vloerkleden. Haar 
man werkt in de bouw, voornamelijk op projecten in 
de stad, waardoor hij alleen in het weekend bij zijn 
gezin kan zijn. Het inkomen van het gezin is net - 
maar soms ook net niet - genoeg om in de dagelijkse 
levensbehoeften te voorzien.

Naar beneden gevallen
Hun oude huis had wanden van rietmatten, waardoor in het 
droge seizoen veel stof binnenkwam. In het natte seizoen 
sloeg de regen door de muren heen. Bij hevige stormen 

waaiden de matten weg waardoor alle spullen kletsnat wer-
den, ook de kleine voorraad rijst. Eigenlijk moeten de matten 
elk jaar vervangen worden, maar het kost veel tijd om ze te 
maken en veel geld om ze nieuw te kopen. De rietmatten in 
het oude huis werden daarom niet altijd tijdig vervangen; ze 
zaten vol met gaten en waren niet stevig. Haar zoon is een 
keer in zijn slaap twee meter naar beneden door de matten-
muur gevallen, want het huis staat op palen. Je snapt wel dat 
Yav altijd zorgen had over de veiligheid van haar kinderen en 
de spullen.

Yav had niet alleen zorgen over haar huis en haar kinderen, 
ze was ook vaak ziek. Ze denkt dat haar maagproblemen 
komen door het drinken van het vuile water uit de dichtbij 
gelegen put. Een groot deel van hun inkomen gaat op aan 
de behandeling in een kliniek tien kilometer verderop en de 
medicijnen voor haar maagproblemen.

de huiseigenaar

Waterfilter
Het Habitatproject in haar gemeenschap heeft veel voor haar 
gezin veranderd. Habitat heeft het huis gerenoveerd door 
de rietmatten te vervangen door Shera-board, een stevig en 
weersbestendig plaatmateriaal. Het lekkende dak is vervan-
gen door golfplaten. De palen zijn verstevigd en verankerd, 
net als de trap naar de voordeur van het huis. Buiten op het 
erf is een latrine gebouwd. En het gezin heeft een waterfilter 
van Habitat gekregen, die Yav alleen als drinkwater voor haar 
kinderen gebruikt. Zelf drinkt en kookt ze nog steeds met 
het vuile water uit de put, maar dankzij de hygiënetraining 
van Habitat zuivert ze dit water met behulp van (natuurlijke) 
zuiveringsmiddelen.
Haar gerenoveerde huis is niet alleen steviger en veiliger, het 
houdt het stof en de regen buiten. En het gezin bespaart tijd 
en geld. Het nieuwe huis geeft rust, neemt angsten en zorgen 
weg.

een beter leven voor 
de kinderen van Yav
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in actie voor Habitat 
Actief bijdragen aan een betere wereld en daar erken-
ning 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 – let-
terlijk meebouwen en je eigen netwerk daarbij betrek-
ken. 

Daar is de afgelopen jaren de mogelijkheid bij gekomen 
om met een Habitatteam mee te doen aan een sport- 
evenement. 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. 

prachtige Habitat golfdag 
met een geweldige 
opbrengst: € 27.500!

Op dinsdag 18 juni organiseerden we voor het 7e keer het Ha-
bitat golftoernooi. Op De Scherpenbergh in Apeldoorn speelde 
een flinke groep enthousiaste golfers voor het goede doel.

Ook dit jaar steunden de spelers van het toernooi met hun 
deelname gezinnen wereldwijd met betere huisvesting. En 
ook dit jaar was het een mooie dag met heerlijk (warm) weer, 
goede verzorging en een gezellige sfeer!

Deze 7e editie was iets anders dan anders: naast deelnemers 
die al jaren van de partij zijn bij het Habitat golftoernooi, waren 
er dit jaar nieuwe spelers, waaronder een aantal prominenten 
uit de sport en sportverslaggeving op radio en TV, zoals René 
van de Kerkhof, Toine van Peperstraten, Ragnar Niemeijer en 
natuurlijk sportverslaggever en groot Habitat supporter Andy 
Houtkamp.

Het golftoernooi werd volgens traditie afgesloten met een 
barbecue en een veiling. Andy Houtkamp, al jaren sportcom-
mentator bij de NOS, was onze spreekstalmeester en er waren 
weer geweldige kavels! Zo kon er bijvoorbeeld geboden wor-
den op een prachtige handgemaakte glazen kroonluchter van 
Carina Riezebos en een VIP arrangement voor de catacomben 
van PEC Zwolle.

TBI-onderneming 
Koopmans Bouwgroep 
doet donatie aan 
Habitat Nederland
TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep uit Enschede 
doneerde € 3.150 aan Habitat. In plaats van een ein-
dejaarsgeschenk, ontvingen de relaties van Koopmans 
een nieuwjaarsgroet waarin werd vermeld dat het bedrijf 
€ 15.000 wilde schenken aan drie organisaties, waaron-
der Habitat. 

Directievoorzitter Hans Smit: “Elk jaar gaan collega’s 
van ons mee met een bouwreis van Habitat Nederland. 
Daaraan willen heel graag ons steentje bijdragen.”
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Tulp Hypotheken bouwt 8 huizen samen 
met Habitat 
Sinds de lente van 2018 reserveert Tulp Hypotheken voor iedere hypotheek die ze verstrekt een bedrag 
voor Habitat. 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. In november 2019 kregen we de eerste donatie van 
Tulp Hypotheken. 

Dam tot Damloop 2018
Zondag 23 september 2018 liepen 20 lopers de Dam tot Damloop namens Habitat. Onder 
hen een team van BouwFactor Houtproducten en een team van Triple Jump. Ze lieten zich 
sponsoren voor deze prestatie (16,1 kilometer!) door vrienden, collega’s, relaties en familie. 
Samen haalden zij het prachtige bedrag op van meer dan € 7.700 voor het werk van Habitat in 
Cambodja.

weer superactie van Huttendorp 
Hoograven!
Huttendorp Hoograven maakte ook dit jaar weer € 1 per deelnemer over aan Habi-
tat Nederland. Dat was al € 116. Daarnaast hebben we van 2 hutten de opbrengst 
van de verkoop op de vrijmarkt gekregen. Echt heel attent en lief. Bedankt hut 
van Bram, Itay, Joep, Milan, Binc, Jens en hut van Fedor, Sam, Suus, Annemarie, 
Isabella, Tobias. Samen € 41 extra!!
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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 mee-
bouwen, voor iedereen is er een geschikte klus.

op bouwreis met Habitat – 
een ervaring voor het leven

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 fami-
lie! De ontroering, het respect en de band die wordt opge-
bouwd, 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 bouw-
reis en bij het vertellen van hun bouwreisverhaal in hun eigen 
netwerk. Zo wordt een bouwreiziger een echte Habitat- 
ambassadeur; 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.
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interview
Edith Balke 
bouwreiziger

“ik vond hen 
spannend en zij 
mij ook”

Een van onze bouwreizigers is Edith Balke. In april 
was ze op bouwreis in Malawi. Daar kwamen twee 
wensen uit: vrijwilligerswerk doen in een ver land en 
iets voor iemand anders betekenen. Voorafgaand aan 
de reis haalde Edith meer dan € 3.000 aan sponsor-
geld op bij collega’s, klanten, vrienden en kennissen. 

Met haar 26 jaar is Edith een van onze jongere bouwreizigers. 
Haar collega bij bouwbedrijf Dura Vermeer organiseerde als 
bouwreisbegeleider een eigen reis en zag het wel zitten als 
Edith een van de deelnemers zou worden. Edith wilde graag 
mee met haar collega, die haar bleef bestoken met prachtige 
verhalen van zijn eerdere bouwreizen, maar ze vond het best 
lastig om in haar eentje mee te gaan met allemaal mensen 
die ze niet kende. Toch ging ze mee, omdat ze zich realiseer-
de dat het goed zou zijn voor haar eigen ontwikkeling. 

Zo’n 100 donateurs hebben de jonge bouwkundige uiteinde-
lijk geholpen om de reis mogelijk te maken en nog een flink 
extra bedrag voor Habitat bij te dragen. Dat was eigenlijk 
helemaal niet zo moeilijk volgens Edith: “ik heb gewoon 
iedereen benaderd: collega’s, makelaars waar ik mee werk, 
vrienden. Ik merkte ook dat veel mensen het weer doorver-
telden aan anderen. Zo kreeg ik bijvoorbeeld een bedrag van 
het schildersbedrijf uit mijn dorp.”
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Kippenvel
Het was de eerste keer dat Edith naar Afrika reisde en dat 
vond ze heel bijzonder. Vooral toen de groep op de eerste 
bouwdag met de bus naar de bouwlocatie reed. “De weg 
werd steeds smaller. Uiteindelijk was het niet meer dan 
een hobbelig zandpaadje. Er waren onderweg al heel veel 
kinderen die naar ons toe kwamen rennen. Opeens zagen we 
een hele groep kinderen in de verte en hoorden we mensen 
zingen. Dat waren de mensen uit het dorp waar we aan het 
werk gingen. Ik kreeg er gewoon kippenvel van.“

Naast het bouwen was er ook veel tijd om te spelen met de 
kinderen. “Het was schoolvakantie dus er waren heel veel 
kinderen in het dorp. Ik vond de kinderen in het begin best 
wel spannend en zij mij ook, merkte ik.” Met haar lange blon-
de haar zag Edith er heel anders uit dan de kinderen gewend 
waren. Maar toen ze samen spelletjes gingen doen was 
het ijs snel gebroken. “Ze deden een spel met een wiel en 
een stok eraan, maar ik heb vooral meegedaan aan touwtje 
springen.”

Toen de groep bouwreizigers in hun pauze een wandelinge-
tje door het dorp maakte, werd duidelijk hoe hard nodig het 
werk van Habitat is. “Sommige muren van de huizen waren 
zo slecht dat je gewoon de ruimte inkeek waar ze liggen te 
slapen.”

Het viel Edith op dat er vooral vrouwen en kinderen in het 
dorp waren. “De mannen waren de hort op, of misschien wel 
overleden, net als de man van de mevrouw waar wij het huis 
voor bouwden. Ook een van haar kinderen was al overleden 
en zelf had ze hiv. Ze had een miskraam gekregen en was 
daar nog steeds zo ziek van dat ze niet kon lopen, maar 
soms lukte het ons om een lach op haar gezicht te toveren.“

Woordenlijst op de wc-deur
Tijdens de bouw werd het Nederlandse team geholpen door 
jongens uit de buurt die ervaring hadden met bouwen. Som-
migen waren als bouwvakker in dienst van Habitat, anderen 
hielpen mee omdat ze het leuk vonden. “Ik probeerde om 
een beetje met ze te praten. Met wat Engels en de hulp van 

het lijstje woorden dat op de wc-deur hing ging dat best.” 
Zo kwam Edith erachter dat een van de jonge bouwvakkers 
elke dag anderhalf uur moest fietsen om op de bouwplaats 
te komen. “Hij was heel trots op zijn fiets, die hij me speciaal 
ging laten zien.”

Het was heet, de steigers waren best gammel en metselen 
is een precisiewerkje, maar het hoogste punt van het huis is 
gehaald en het dak zit erop. “We hebben best hard gewerkt, 
maar het geeft zoveel voldoening. En ik kan toch niet stilzit-
ten, dus dat harde werken was helemaal niet erg.”

Intenser dan ik dacht
Eenmaal thuis vertelt Edith aan iedereen die het maar horen 
wil over haar reis. “Wat ik tegen iedereen zeg is dat het nog 
veel intenser was dan ik dacht. En wat me opviel is dat de 
mensen zo blij zijn terwijl ze helemaal niks hebben. Terwijl wij 
om elk dingetje zeuren.” Dit heeft Edith wel aan het denken 
gezet. “Als ik nu ergens boos over ben denk ik wel snel: stel 
je niet zo aan.”
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coole gasten
Als je op bouwreis gaat, zijn daar veel mensen bij 
betrokken uit het land waar je gaat bouwen. Belang-
rijke mensen, die een grote bijdrage leveren aan een 
vaak onvergetelijke ervaring. De bouwreizigers naar 
Bawana, een sloppenwijk in Delhi, India, werden in 
november 2018 onder meer begeleid door een host 
van Habitat India en twee van zijn vrienden, die net 
als de bouwreizigers vrijwilligers zijn. Coole gasten.

De hele week waren ze erbij. De drie begeleiders van Habitat 
India. Om te organiseren, te tolken tussen bouwreizigers 
en de families, om de bouwreizigers te helpen gebruiken 
en gewoontes te begrijpen en antwoord te geven op al hun 
gewone, ongewone en soms zelfs een beetje onbescheiden 
vragen. En om met ze te lachen en grapjes te maken, want 
ook dat hoort bij een bouwreis.

Vooraf vonden ze het spannend, eng of zelfs ‘a waste of 
time’ om een week lang op te trekken met Nederlanders. Dat 
vooroordeel was snel weg, vertellen de heren in hun spee-
ches die ze houden op de laatste avond van de bouwweek. 
Daaruit blijkt dat ze allemaal een andere reden hebben om 
zich in te zetten voor Habitat.

Achu Ezra werkt als projectmedewerker in vaste dienst 
voor Habitat India. Als er geen groep bouwreizigers is, zit 
hij op kantoor in Delhi. Dat is prima werk, maar het wordt 
pas echt leuk als hij een bouwreis mag begeleiden. Dat hij 
aangestoken is door het Habitatvirus, merk je als hij uitlegt 
wat het effect is van een bouwreis: “Elke steen die jullie 
leggen, verandert het leven van de familie. Het gaat om meer 
dan een dak boven hun hoofd. Het gaat ook om veiligheid, 
hygiëne, een plek om te studeren voor de kinderen. Dat jullie 
meehelpen aan de bouw, brengt de mensen hoop. Hoop op 
een beter leven en een betere toekomst.”

Eigenlijk heet hij Wungnaongam Keishing. Da’s een tong-
breker voor de Nederlanders, maar gelukkig luistert hij ook 
naar Amnam. Amnam is een jonge ondernemer. Hij heeft een 
winkeltje in groenten en kruidenierswaren en helpt deze week 
mee als vrijwilliger. Hij vindt het geweldig om mensen uit de 
hele wereld te leren kennen, maar hij vindt het ook fijn om de 
gemeenschap te helpen en in deze omgeving te werken. Ook 
al woont en werkt hij in Delhi, de sloppenwijk is ook voor Am-

nam een plek waar hij niet dagelijks komt. Specifieker nog: 
hij was er zelfs nog nooit geweest voordat hij de Nederlandse 
bouwreizigers begeleidde. Hij hoopt vooral ervaring op te 
doen die hem verder brengt in zijn carrière. En dat zou best 
eens bij Habitat India kunnen zijn als het aan hem ligt.

Singreiyo is student. Een vrolijke vent die veel lacht en 
meewerkt waar hij kan. Ook hij is vrijwilliger. Eigenlijk is hij er 
een beetje ingeluisd door vriend Achu die hij niet wilde te-
leurstellen toen die om zijn hulp vroeg om een groep Neder-
landse bouwreizigers te begeleiden. ‘A waste of time’ vond 
Singreiyo het vooraf. Gelukkig viel dat mee. Erg mee zelfs, 
want aan het eind van de week laat de goedlachse student 
ons weten dat hij een geweldige week gehad heeft. Met de 
bewoners van Bawana, een wijk waar hij nog nooit geweest 
was, en met die gekke Nederlanders. Na zijn studie wil hij 
misschien les gaan geven. Of bij een non-profit organisatie 
in Delhi werken. Daar zijn er veel van en dat zijn belangrijke 
werkgevers voor jonge Indiërs. Deze ervaring zal hem daar 
wellicht bij helpen.

Achu Ezra

Wungnaongam Keishing Singreiyo Kashung
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schone handen en 
minder diarree
Twee weken is de waterkiosk nu open en de mensen moeten 
nog een beetje wennen. Dat klinkt misschien gek, maar als 
je zo lang niet anders hebt gehad dan vervuild water, moet je 
gewoon leren dat schoon drinkwater er voor zorgt dat je veel 
minder snel ziek wordt. 

Er zijn tien mensen uit de gemeenschap aangesteld om de 
waterkiosk te beheren en de mededorpelingen te trainen in 
hygiëne en gebruik van de kiosk. De selectie van het comité 
is best simpel: je moet dichtbij wonen, tijd hebben en kunnen 
lezen en rekenen. Juist omdat de mensen uit het dorp moeten 
leren dat er schoon water beschikbaar is, is dit comité van 
belang. Zij vertellen het verhaal van het schone water aan 
iedereen door. Om dat goed te kunnen doen, worden ze eerst 
zelf getraind door Joyce, een medewerker van Habitat Zambia 
en door de mensen van Kafubu, de waterleidingmaatschappij.

De training van de dorpelingen is op zondag, na de kerk-
dienst. Dan leren de leden van het comité aan de andere 
dorpelingen dat het water schoon blijft als ze het thuis bewa-
ren in afgesloten emmers en dat je zelf gezonder blijft als je 
regelmatig je handen wast. Het lijkt allemaal zo simpel, maar 
de ervaring van de andere waterkiosken in Zambia leert dat 
de getrainde bevolking echt veel minder last heeft van diarree 
en van cholera. 

Thomas is de manager. Hij verkoopt elke dag het water aan 
de klanten en moet zorgen dat de waterleidingmaatschappij 
betaald wordt en de kiosk niet wordt gebruikt om bijvoor-
beeld te douchen of de was te doen. Dat kan ook helemaal 
niet, want de gezinnen staan elke ochtend in de rij om water 
te kopen. Dat vinden ze overigens helemaal geen probleem, 
want vroeger kostte het uren om water te halen en dat was 
smerig en ongezond. De mensen hebben dus best wel een 
beetje geld over voor schoon water. En Thomas is er blij mee, 
want hij mag 40% van de opbrengst houden als salaris.

deze waterkiosk is 
gedoneerd door Allianz
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interview
Marcel Paardekooper  
Legian

“als commercieel 
bedrijf iets 
terugdoen voor de 
wereld”

“Op skivakantie hoorde ik voor het eerst over Habitat.” Aan 
het woord is Marcel Paardekooper, een van de oprichters van 
ICT-bedrijf Legian, dat sinds een aantal jaren actieve sponsor 
is van de bouwreizen van Habitat. Hij vertelt waarom hij onze 
organisatie in zijn hart heeft gesloten, hoe de bouwreizen 
bijdragen aan de werksfeer bij Legian en - onbedoeld - ook 
een beetje helpen om nieuwe medewerkers en klanten aan 
zich te binden.

Maar eerst die kennismaking. “Op skivakantie sprak ik een 
Habitatfondsenwerver en enkele bouwreizigers die allemaal 

bouwreizen voor 
bedrijven
Habitat Nederland organiseert al jaren bouwreizen voor be-
drijven. 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.
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prachtige verhalen hadden. Dat bleef wel hangen. 
Toen ik een tijdje later een medewerker kreeg die in 
Amerika voor Habitat had gewerkt, kwam het weer 
boven.” Marcel en zijn compagnon Dick Hoogen-
doorn besloten om het 15-jarig bestaan van Legian 
te vieren met een bouwreis met medewerkers. “Ge-
woon, omdat we als commercieel bedrijf iets terug 
wilden doen voor de wereld.”
Met vijftien mensen uit de organisatie bouwden 
de Legianners aan een huis op Bali en dat beviel 
uitermate goed. Zo goed dat op dit moment wordt 
nagedacht voor een locatie voor de 5e bouwreis.

Vrije dagen inruilen
Er is altijd genoeg belangstelling van collega’s om 
deel te nemen. Hoewel ze er wel iets voor moeten 
doen. “Medewerkers geven er vijf vakantiedagen 
voor op en betalen een eigen bijdrage. Daarnaast 
verwachten we dat ze extra geld voor Habitat opha-
len door sponsorgeld te werven. Dat voorkomt dat 
mensen de reis als verkapte vakantie gaan zien, want 
het is ook gewoon hard werken”, legt Marcel uit. 
Naast de bouwreizigers zijn er ook regelmatig mede-
werkers die een donatie doen voor Habitat, bijvoor-
beeld door een paar vrije dagen in te ruilen voor geld 
voor Habitat of een deel van hun bonus te geven. 

Waarom heeft Marcel nu juist voor Habitat gekozen? 
“Er zijn maar weinig goede doelen waar je zo zeker 
van weet dat er iets goeds met je geld gebeurt en 
waar je zelf de handen uit de mouwen steekt en 
deelneemt aan de realisatie.” Ook de mensen op 
het kantoor van Habitat dragen bij aan de positieve 
ervaringen van Marcel. “Die mensen zijn zo bevlogen 
met hun werk bezig, daar wil onze organisatie graag 
aan meedoen.”

Teambuilding
Hoewel iets terug doen voor de wereld het belang-
rijkste doel was van de bouwreizen, is het teambuil-
dingaspect ook heel belangrijk. Marcel: “Wij hebben 
veel collega’s die de hele week door het land rijden 
en bijna altijd bij de klant zitten, die kennen elkaar 
nauwelijks. Als je dan een hele week samen optrekt 
met collega’s die je nog nooit gezien hebt, doet dat 
zo veel voor de collegialiteit. Mensen die een hele 
week samen bezig zijn en soms zelfs bij elkaar op de 
kamer slapen, bouwen hele speciale werkrelaties op. 
Dat is heel mooi om te zien.” Ook de collega’s die 
in Nederland blijven, worden betrokken. “We maken 
filmpjes en zetten elke dag informatie op de intra-
netsite. Zo proberen we ze zo goed mogelijk op de 
hoogte te houden van onze belevenissen.”

Commercieel belang
“Nee, totaal niet”. Het antwoord komt nog voordat 
de vraag helemaal gesteld is. “We hebben nooit 
een commercieel belang gehad bij de reizen. De 
eerste keer hebben we niet eens informatie op onze 
website gezet.” Dat is nu wel anders, want op de 
website van Legian vind je verschillende filmpjes van 
de vier reizen die de Legianners inmiddels hebben 
gemaakt. Ook krijgen klanten een mooi filmpje na 
een bouwreis, waarin tegelijk uitgelegd wordt dat de 
reizen ‘worden bekostigd met geld dat anders aan 
relatiegeschenken wordt besteed’.

Waar Marcel pas na een paar jaar achter kwam, was 
dat de bouwreizen voor verschillende collega’s een 
reden was om bij Legian te gaan werken. Ook van 
klanten komen regelmatig positieve berichten. “Me-
dewerkers en klanten vinden het steeds belangrijker 
dat je als bedrijf laat zien dat je betrokken bent bij 
de wereld”, legt Marcel uit. Dus hoewel het nooit zo 
bedoeld is, is het wel mooi meegenomen. 

Gezamenlijke herinnering, onvergetelijke 
ervaring
Maar het mooiste is toch die gezamenlijke herinne-
ring en die onvergetelijke ervaring. Marcel is inmid-
dels drie keer op bouwreis geweest en vond het elke 
keer weer indrukwekkend. “Ik vind het heel mooi om 
ook andere mensen die ervaring mee te laten maken. 
En natuurlijk brengt het mij ook wat. Op sommige 
plekken is zoveel armoede, daar word je nederig van 
en dan realiseer ik me weer dat wij ontzettend veel 
geluk hebben dat we in dit land geboren zijn.”

“op sommige plekken is zoveel armoede, 
daar word je nederig van en dan realiseer 
ik me weer dat wij ontzettend veel geluk 
hebben dat we in dit land geboren zijn”
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interview
Patrick Verbeij 
Rabobank regio Amsterdam

“nog zoveel 
mensen hebben 
geen veilig huis, 
het is gewoon nog 
niet klaar”

Patrick Verbeij werkt al 17 jaar voor de Rabobank, maar 
maakte het afgelopen jaar pas zijn eerste bouwreis. De direc-
teur Vermogensmanagement van Rabo regio Amsterdam had 
al vaker verhalen gehoord van collega’s en werd zo langza-
merhand steeds meer “besmet met het Habitatvirus”. 

Cambodja was de reisbestemming en het werd een gewel-
dige ervaring. Hoewel het wel even duurde voordat Patrick 
echt overtuigd was van de noodzaak. “We bouwden in de 
omgeving van Siem Reap. Daar is een enorm tempelcomplex 
dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Dat trekt heel 
veel toeristen en er zijn overal winkeltjes, restaurantjes en 
goede hotels. Ik dacht wel even waar is die armoede dan?”

Dat werd wel anders toen de groep maandagochtend in de 
bus naar de bouwplaats reed. De wegen werden smaller en 
de huizen zagen er steeds armoediger uit. Het laatste stukje 
ging over een zandpad. Tijdens de busreis snapte Patrick 
steeds meer hoe het zat. En eenmaal aangekomen op zijn 
tijdelijke werkplek, kreeg hij meteen zijn eerste onvergetelijke 
ervaring van die week.

Een rood-wit lint en verder niks
“We stapten uit de bus en daar stond iedereen voor ons te 
klappen. We hadden nog helemaal niks gedaan, maar wij wa-
ren die groep Nederlanders die aan het eind van de week een 
huis zou opleveren. Van de grond af aan, want de plek waar 
we aan het werk gingen was gemarkeerd met een rood-wit 
lint. Verder was er niks. Ik vroeg me wel even af hoe we in die 
vijf dagen ooit een compleet huis konden bouwen.”

Het was warm en het was droog en het was hard werken, 
maar nadat Patrick het oude huis van de familie had gezien, 
wist hij precies waar ze het voor deden. “Dat oude huis was 
gewoon heel gevaarlijk. Als het stormde en heel hard regen-
de, ontvluchtte de familie het huis omdat het op instorten 
stond. Dan gingen ze met z’n allen onder een boom zitten. 
Alsof dat niet gevaarlijk is. Die mensen hebben zo hard hulp 
nodig. Af en toe zat ik er best wel even doorheen, want het 
werk was zwaar. Maar dan hoefde ik maar even te kijken naar 
die kinderen en de mensen en ik kreeg gelijk weer energie.”

Een betere wereld achterlaten
Al een heel aantal jaren organiseert de Rabobank bouwreizen 
met vermogende klanten. Voor de bank is het een uiting van 
hun wens om aandacht te besteden aan maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Patrick legt uit dat steeds meer 
klanten overwegen om geld te besteden aan goede doelen. 
“Ze kunnen het geld dat ze hebben zelf houden, of het inzet-
ten om een betere wereld achter te laten.” Dan is Habitat een 
mooie bestemming.

Maar er is ook een andere mooie bijkomstigheid van een 
bouwreis met klanten. “Je leert elkaar zo goed kennen tijdens 
zo’n week. Er verandert echt iets in je relatie. Op Schiphol al 
verander je van accountmanager en klant in een groep vrij-
willigers die een huis gaat bouwen. Aan het eind van de week 
omhels je elkaar en deel je een geweldige ervaring. Je hebt 
elkaar goed leren kennen en je hebt een band voor het leven. 
Ik denk dat het makkelijker zakendoen wordt met een klant 
die medebouwreiziger was. Dat gaat ook over gunnen en 
vertrouwen. Maar dat is niet direct het doel van een bouwreis 
met klanten. We gunnen iedereen gewoon zo’n bijzondere 
ervaring.”

Een bouwreis in de arbeidsvoorwaarden
Wordt een bouwreis met klanten steeds gewoner voor de Ra-
bomedewerkers, er staat ook iets nieuws op het programma. 
Elke Rabomedewerker heeft een opleidingsbudget. Dat kun 
je inzetten voor je eigen persoonlijke groei en ontwikkeling. 
Patrick heeft het afgelopen jaar zijn opleidingsbudget inge-
leverd om een deel van de reis te bekostigen. Hij zou graag 
willen dat dit standaard een keuzemogelijkheid wordt in de 
arbeidsvoorwaarden van Rabomedewerkers. “Het werk van 
Habitat past zo goed in onze doelstelling Growing a better 
world together. Dat zie je aan de gezinnen die in een Habi-
tathuis wonen. Het lijkt een relatief kleine bijdrage, maar een 
degelijk en veilig huis verandert echt het leven van genera-
ties. Dat gun je iedereen.”
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Voedselprogramma past bij Rabo
Nog een reden voor Patrick om de doelstelling van Rabo 
aan Habitat te koppelen is het voedselprogramma waar hij in 
Cambodja getuige van was. “Veel Cambodjanen doen aan 
landbouw en verbouwen dan voornamelijk rijst. Dat kan al-
leen in de natte periode, dus een deel van het jaar kan er niks 
verbouwd worden. Oeun, de huiseigenaar voor wie wij bouw-
den, had via een lokale non-profit organisatie een workshop 
gevolgd over het verbouwen van verschillende gewassen. Ze 
testte welke gewassen het goed doen in het droge seizoen 
en welke je beter kunt verbouwen in het natte seizoen. Dat 

gaat nu zo goed dat er niet alleen eten is voor het eigen ge-
zin, maar er is ook nog genoeg over om te verkopen. Oeun is 
inmiddels gevraagd om haar ervaringen met het verbouwen 
van verschillende groenten te delen in het trainingsprogram-
ma dat Habitat Cambodja aanbiedt aan gemeenschappen. 
Dat vinden wij als van oorsprong boerenorganisatie natuurlijk 
een geweldige ontwikkeling!”

Samenwerking Rabo en Habitat
Er zijn verschillende redenen waarom Rabo en Habitat zo 
goed bij elkaar passen. Naast de uitleg die Patrick geeft over 

de aansluiting van het werk van Habitat bij het Rabothema 
Growing a better world together, spreekt ook de werkwijze 
van Habitat erg aan, aldus de regiodirecteur. “Ik ken eigen-
lijk geen andere organisatie waarbij je zo direct je hulp en je 
geld kan geven. Ze zijn er vast wel hoor, maar de ervaringen 
met Habitat zijn zo goed dat we daar niet eens naar kij-
ken. Daarnaast zou het gek zijn om te zeggen ‘nou Habitat 
bedankt en we gaan over naar een volgende organisatie’. Er 
zijn nog zoveel mensen die geen huis hebben, het is gewoon 
nog niet klaar.”
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ons merk 
Wereldwijd is Habitat voor Humanity 
een bekende merknaam. In landen 
als de Verenigde Staten of Canada 
heeft de naam Habitat geen toe-
lichting nodig en weet iedereen wat 
Habitat doet. Maar in Nederland is 
Habitat een relatief onbekend merk. 
Toch is een sterk merk ook voor 
onze Nederlandse organisatie van 
groot belang. Een duidelijke positio-
nering en een aansprekende iden-
titeit helpen ons meer mensen te 
bereiken en te betrekken. En daar-
mee om onze impact te vergroten.

Daarom blijven wij bouwen aan ons merk. 
Wij willen een merk zijn dat de mensen in 
Nederland echt raakt, hen betrekt en aan-
zet tot actie. Wij hebben ervoor gekozen 
om bij onze communicatie vooral onze 
bouwreizen in de spotlight te zetten. Na-
tuurlijk doen wij als organisatie veel meer 
dan alleen bouwreizen. Wij ondersteu-
nen diverse projecten op vele manieren. 
Maar dat je daadwerkelijk met je eigen 
handen mee kunt bouwen met Habitat is 
uniek, daarmee onderscheiden wij ons 
van andere goede doelen met projecten 
in ontwikkelingslanden. De mensen die 
met ons mee bouwen laten we zelf aan 
het woord. Zo krijgen we persoonlijke en 
authentieke verhalen van de mensen die 
de noodzaak, ons werk én de impact met 
eigen ogen hebben gezien. En die er zelf 
aan hebben meegebouwd.

publiciteit
Jaarlijks bezoeken enkele honderden bouwreizigers onze 
projecten, bouwen mee en zien met eigen ogen hoe wij 
werken en wat een huis betekent voor de nieuwe eigenaren. 
De enthousiaste verhalen van deze bouwreizigers zijn heel 
waardevol voor ons. Wij ondersteunen hen dan ook van harte 
om hun verhaal te vertellen in de – veelal lokale en regionale 
– media. Door de bouwreizigers 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.

Naast al die betrokken bouwreizigers en bedrijven die in de 
(lokale) media hun verhaal doen, hebben wij het afgelopen 
jaar voor het eerst ook samen gewerkt met een ambassa-
deur, Marlayne Sahupala, en twee influencers, Carlos en 
Chloë. Zij zijn alle drie met Habitat op reis geweest, hebben 
onze projecten bekeken én er zelf aan mee gebouwd. Met 
hun ervaringen, verhalen en media-aandacht hebben zij 
geholpen Habitat bekender te maken.
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Dankzij u.

We komen 
ook op 
plekken
zonder 
postcode.

Nog steeds hebben twee miljard mensen geen fatsoenlijk dak boven hun 

hoofd en geen schoon drinkwater. Habitat for Humanity begint bij de 

basis: mensen helpen met het bouwen van een eigen huis met een wc  

en toegang tot schoon water. In Oeganda bijvoorbeeld. Met hulp van 

Habitat for Humanity bouwen pleeggezinnen en weeskinderen zelf  

een huis. Hun hele dorp profiteert daarvan en jongeren leren meteen  

een vak. Ze worden timmerman, loodgieter of metselaar. 

Habitat for Humanity ontving een projectbijdrage van € 1 miljoen. 

Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij 

Habitat for Humanity en meer dan 100 andere organisaties financieel 

ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim  

€ 5 miljard aan goede doelen geschonken.  

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl
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het gevoel van 
thuiskomen – 
geef het door!
Zowel de inzet van onze ambassadeur Marlayne als de reis 
van de beide influencers had als thema ‘het gevoel van 
thuiskomen – geef het door!’. Thuiskomen is een gedeelde 
ervaring, het is het gevoel dat je op je plek bent, het gevoel 
dat het goed zit. Dat gevoel herkennen we allemaal en gun-
nen we iedereen. Daarom ‘het gevoel van thuiskomen – geef 
het door!’

Marlayne bouwt mee in Cambodja
De ambassadeursreis van Marlayne ging in maart 2019 naar 
Cambodja. Ze bezocht daar het project van de Postcode 
Loterij en bouwde in datzelfde project met een bouwreisteam 
mee aan een huis. Een indrukwekkende reis waar je meer 
over leest elders in dit jaarverslag. Het persoonlijk filmverslag 
dat wij maakten van de reis van Marlayne laat niet alleen 
zien wat zij in Cambodja heeft ervaren. Het vertelt ook wat 
‘thuiskomen’ voor haar zelf betekent en hoe anders dat is in 
Cambodja. 

Het reisverslag van Marlayne: 
Na haar reis heeft Marlayne live op tv in het programma 
Koffietijd van RTL4 verslag gedaan van haar ervaringen. 
Een mooie uitzending waar veel mensen voor het eerst over 
Habitat hebben gehoord en waar we veel positieve reacties 
op hebben gekregen. Thuiskomen in Malawi met Carlos en Chloë

Een maand later, in april 2019, gingen de twee influencers 
met Habitat mee op bouwreis naar Malawi. Beiden hebben 
een grote online achterban die zij tijdens de bouwweek al 
verslag deden van hun reis. Zowel Carlos als Chloë spreken 
een jonge, actieve doelgroep aan en communiceren met hen 
via onder andere Instagram en YouTube. 
Vanaf de voorbereidingen op de reis tot het terugblikken op 
de opgedane ervaringen na thuiskomst, gingen Carlos en 
Chloë in gesprek met hun volgers. Dat gesprek ging over 

‘thuiskomen’ en wat dat voor iedereen betekent. Tijdens 
de bouwreis was het bereik en de interactie verreweg het 
grootst. Beide influencers maakten hun eigen content en 
lieten via stories en posts zien wat ze meemaakten tijdens 
de bouwreis en welke impact dit op hen én op de gemeen-
schap en de nieuwe bewoners had. Voor de volgers een 
unieke kans om een bouwreis van dichtbij te beleven. Carlos 
en Chloë kregen dan ook heel veel positieve reacties uit hun 
achterban.
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Carlos Platier Luna is bekend van het RTL-pro-
gramma Expeditie Robinson, dat hij in 2017 won. Maar 
hij is ook voormalig topjudoka, docent lichamelijke 
opvoeding, personal trainer en tv-presentator. Carlos 
heeft ruim 55.000 volgers op Instagram, in verschil-
lende leeftijdscategorieën. Hij is gekozen voor deze 
campagne omdat zijn no-nonsense posts, zijn ‘aan-
pakken’ mentaliteit, ‘vanuit het hart’ aansluiten bij de 
positionering van Habitat Nederland.

Chloë Sterk is de eigenaresse van het platform Daily 
Nonsense. Samen met een aantal prominente Neder-
landstalige bloggers vertegenwoordigt zij een platform 
dat door vele Nederlanders geraadpleegd wordt in 
hun zoektocht naar leuke restaurants, reisverhalen en 
lifestyle tips. Chloë heeft ruim 37.000 volgers en is ge-
kozen omdat zij haar reislustige doelgroep met mooie 
beelden verslag doet van al haar reisbelevenissen en 
dus ook goed kan weergeven wat een bouwreis met 
Habitat is.

Meer bereik en jongere actieve doelgroepen
De eerste ervaringen met onze campagne ‘het gevoel van 
thuiskomen’ zijn positief. Met Marlayne hebben wij landelijke 
aandacht gekregen voor ons werk en dankzij de influencers 
zien wij een duidelijke groei op social media en een jongere, 
actieve doelgroep. Wij zullen hier in de komende jaren dan 
ook zeker mee verder gaan.

nieuwe campagne 
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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 ontwik-
kelingsland. Als de potentiële donateur maar van tevoren 
weet waar zijn bijdrage aan wordt besteed en hij betrok-
ken wordt bij de voortgang. 

Na het succes van onze #wish2build crowdfundings-
acties in Cambodja en India hebben we dit boekjaar de 
#wish2build-formule opnieuw ingezet. 

Wish2build 2018 Zambia
De actie #wish2build Zambia was onze derde crowd-
fundingsactie. In navolging van de actie voor Cambodja 
in 2016 en voor India in 2017, hebben wij dit jaar 10 
gezinnen in Zambia geholpen met een degelijk en veilig 
huis. De gezinnen zijn geselecteerd door plaatselijke 
vrijwilligers die de gemeenschap erg goed kennen. Het 
zijn vaak vrouwen, die de zorg hebben voor veel kinderen, 
kleinkinderen en kinderen van overleden familieleden. 
Veel mannen zijn overleden of uit het zicht verdwenen. 
De meeste vrouwen zijn afhankelijk van los werk en het is 
elke dag maar weer de vraag of ze meer dan één maaltijd 
per dag kunnen verzorgen voor hun uitgebreide gezin.

Orphans and Vulnerable Children
Meer dan 10% van de Zambiaanse bevolking heeft hiv of 
aids. Als gevolg hiervan zijn er ook veel aidswezen. Deze 
kwetsbare kinderen, waarvan de oudste vaak al op jonge 
leeftijd het hoofd van het gezin is, ondersteunt Habitat 
Zambia met het Orphans and Vulnerable Children (OVC) 
programma met de bouw van huizen en trainingen over 
eigendoms- en erfrecht. Voor deze gezinnen zamelden wij 
geld in. 

alle gezinnen een veilig thuis
De € 25.000 die we voor de 10 geselecteerde gezinnen nodig 
hadden, hebben we net niet gehaald maar we zijn heel trots 
op het resultaat van bijna € 19.000. Uiteraard hebben we 
de overige 3 gezinnen niet in de kou laten staan: Dankzij de 
steun van een aantal bedrijven konden onze collega’s van 
Habitat Zambia verder bouwen. Inmiddels zijn alle 10 gezin-
nen in hun nieuwe huis getrokken.

Kasanda is super blij. “Het is niet te geloven dat ik nu mijn 
eigen huis heb, met een eigen toilet. We hoeven niet meer 
bang te zijn dat alles in zal storten. Ik heb voor mezelf nooit 
dromen gehad, dat had toch geen zin, we waren alleen maar 
aan het overleven. Maar mijn kinderen dromen ervan om 
naar school te kunnen en piloot of dokter of buschauffeur te 
worden. Nu kan ik ze die kans bieden.”

Lwiza had, zo zegt ze zelf, ‘een modderleven’. Steeds moest 
ze verhuizen omdat ze geen geld had voor de huur. In de 
regentijd had ze soms niet eens genoeg emmers om het 
water op te vangen dat door het lekke dak kwam. Alles is nu 
anders: “Dit stevige huis is veel gezonder voor ons. Ik kan 
het ventileren en ik ben ook niet meer bang dat ik uit mijn 
huis wordt gezet, want het is mijn eigendom. 

Omdat ik geen huur meer hoef te betalen kunnen de kinderen 
nu naar school. Ik hoop dat ik zelf een eigen vishandeltje kan 
opzetten om in ons onderhoud te voorzien. Ik zie de toe-
komst weer met vertrouwen tegemoet.”

Anna over haar nieuwe stek: “Dit huis is zoveel fijner om in te 
wonen! Ik had het vaak koud en had te weinig geld om mijn 

“dit huis is een echt 
thuis voor ons”
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gezin te eten te geven. Dit huis is van mij, het is stevig en 
comfortabel en ik hoef geen huur meer te betalen. Daardoor 
kan ik nu voldoende eten kopen en denk ik dat we minder snel 
ziek zullen zijn. Mijn grootste wens was veiligheid voor mijn 
kinderen. Die wens is nu uitgekomen! I am living my dream!”

Voor Matildah, haar dochter en de 3 jonge kinderen van haar 
overleden zus is een grote wens in vervulling gegaan. “Ik was 
verschrikkelijk blij en verrast dat ik door Habitat geselecteerd 
was! Ik voel me echt bevoorrecht met mijn eigen mooie huis. 
De stevige betonnen vloer is makkelijk schoon te houden. Ik 
kan het huis afsluiten als ik ga werken, en aan dit dak kunnen 
we onze muskietennetten ophangen. Daardoor hebben we 
veel minder last van insecten!”

Theresa kan haar geluk niet op. Het geld dat ze bespaart 
aan huur kan ze voortaan besteden aan beter voedsel, en 
misschien kan ze zelfs wat gaan sparen zodat de kinderen 
die onder haar hoede vallen in de toekomst allemaal naar 
school kunnen. ”Ik kan het haast niet geloven. Ik hoef niet 
langer bang te zijn dat mijn huis instort. Dit huis is stevig, 
goed te ventileren en eenvoudig schoon te houden. Hier 
kunnen de kinderen veilig en gezond opgroeien.”

In het verleden moest Chipulu vaak verhuizen omdat ze 
de huur niet kon betalen. De huizen waren slecht en niet 

bestand tegen de enorme stortbuien. Ook werd haar gehan-
dicapte zoon gepest. Maar in de gemeenschap in Makalulu 
waar ze nu wonen is de familie al snel opgenomen. “Iedereen 
groet elkaar hier en is vriendelijk, ook voor mijn zoon. En het 
is heel fijn dat ik nu ook een douche heb die op slot kan. 
Vroeger ging ik altijd hard zingen als ik ging douchen, maar 
dat hoeft nu niet meer.” 

Trots poseert Catherine voor haar nieuwe huis. De jonge we-
duwe en haar drie kinderen zijn heel gelukkig met hun nieuwe 
huis. “Ik leefde maar van dag tot dag, zonder hoop op betere 
tijden. En altijd had ik zorgen of ik wel genoeg geld had om 
de huur te betalen. Nu ik mijn eigen huis heb, is mijn grootste 
probleem opgelost. Het zal veel beter gaan en hopelijk zijn 
we minder vaak ziek. Nu ik geen huur meer hoef te betalen 
hoop ik wat geld te sparen om in de toekomst mijn eigen 
kapsalon te kunnen openen.”

Margareth is ongelooflijk blij. Margaret is een weduwe van 
65 jaar oud. Ze is hiv positief en woont samen met haar 2 

kinderen en de 3 kleinkinderen van haar andere kinderen die 
overleden zijn. Met z’n zessen woonden ze in een gehuurd 
huisje, dat in heel slechte staat verkeerde: als het regen-
de, liep de modder langs de muren en Margaret was altijd 
doodsbang dat het huis in zou storten. Door het gebrek aan 
ventilatie waren ze allemaal vaak ziek. Margareth heeft nu 
een stevig, waterdicht huis. Met een eigen toilet waardoor ze 
niet steeds naar de buren hoeven te gaan. Maar het belang-
rijkste: dit veilige huis geeft Margaret en de kinderen gebor-
genheid, veiligheid en de basis om verder te bouwen aan een 
betere toekomst!

“Mijn nieuwe, stevige huis betekent vrijheid voor mij”, zegt 
Alice. “Vanaf nu zitten we altijd droog en veilig. Bij het oude 
huis mocht ik van de verhuurder geen dieren houden. Nu kan 
ik wat kippen fokken om van te leven. De grond om het huis 
biedt voldoende ruimte voor een moestuintje. Ik hoef ook 
geen huur meer te betalen waardoor ik nu meer geld over-
houd en een beter leven krijg.”

Gertrude’s oude huis
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Meebouwers

Guatemala
India

Cambodja

Indonesië

Lesotho

Malawi

Vietnam

Libanon

Portugal

Roemenië

Oeganda

Zambia

Sri Lanka

Nepal

In boekjaar 2019 bouwden wij vanuit Nederland in 
14 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.

samen bouwen we een beter leven

14 
personeelsleden

en stagiaires

33
vrijwilligers

400
bouwreizigers

10.198
donateurs
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ons resultaat
Het boekjaar 2019 is afgesloten met een positief 
resultaat van € 90.165. Hiervan is € 35.266 toege-
voegd aan het bestemmingsfonds en € 33.136 aan 
de bestemmingsreserve. De overige € 21.763 is 
toegevoegd aan de continuïteitsreserve, die daar-
door steeg naar € 114.133. Een toelichting hierop 
staat op pagina 64.

inkomsten
De totale inkomsten bedroegen € 1.903.154 dit 
boekjaar en waren hiermee bijna € 373.000 hoger 
dan het vorige boekjaar. Dat is een forse stijging 
ten opzichte van boekjaar 2018. In het onderdeel 
Fondsenwerving zullen de verschillen worden 
toegelicht.

bestedingen
De totale bestedingen bedroegen in dit boekjaar 
iets meer € 1,8 miljoen. Hiervan is ruim € 1,5 mil-
joen besteed aan de doelstelling. Ten opzichte van 
de doelbestedingen in het boekjaar 2018 is dit een 
toename van bijna € 390.000. Het doelbestedings-
percentage van de baten was dit jaar 80% (ten 
opzichte van 80,4% vorig jaar). Dat betekent dat wij 
dit jaar van elke euro die wij binnenkregen 80 cent 
hebben kunnen besteden aan ons doel.
De kosten voor beheer en administratie zijn 
gedaald van 6,6% in 2018 naar 4,7% in boekjaar 
2019. Habitat Nederland heeft zichzelf ten doel ge-
steld om dit percentage niet boven de 8% te laten 
stijgen en is daar dit boekjaar dus ruimschoots in 
geslaagd. 
 
Ook het percentage dat is besteed aan fondsen-
werving kwam met 11,6% lager uit dan in het 
voorgaande boekjaar (15,3%). Dit percentage blijft 
bij Habitat Nederland altijd ruim onder de 25%. Een 
overzicht van de percentages staat op pagina 67.

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 hou-
den 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 huis-
vestingskosten 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 bouwschoenen, 
zodat onze bouwreizigers veilig aan het 
werk kunnen. Hunter Douglas sponsorde 
ons met rugzakjes voor de bouwreizigers. 
Extra interessant is het feit dat de tasjes 
gemaakt zijn van restmateriaal door mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook 
de evenementen die wij organiseren worden 
gesponsord: het Habitat golftoernooi en de 
bijbehorende veiling kenden vele sponsors. 

■ Particuliere donaties €  346.402 

■ Bedrijven €  637.102 

■ Postcode Loterij €  439.860 

■ Instellingen €  357.316 

■ Bouwreizen € 122.474

■ Structurele hulp € 1.271.735 

■ Voorlichting en bewustmaking € 250.242

■ Fondsenwerving € 206.469

■ Beheer en administratie € 84.543 

inkomsten € 1.903.154 

bestedingen € 1.812.989
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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 Neder-
land zijn donaties van particulieren, 
bedrijven en instellingen en opbreng-
sten uit bouwreizen. 

op bouwreis met 
Habitat – een ervaring 
voor het leven
Een bouwreis is een unieke gelegen-
heid om aan den lijve te ervaren wat 
het werk van Habitat inhoudt. Tegelij-
kertijd is het een concrete en bijzonde-
re manier om een steentje bij te dragen 
aan ons werk, zowel financieel als 
fysiek. Bouwreizigers financieren zelf 
hun reis- en verblijfkosten én doen een 
donatie aan Habitat. Bovendien wer-
ven veel bouwreizigers extra donaties 
voor hun bouwreis door hun familie, 
vrienden en relaties te vragen ook een 
bijdrage te doen. De bouwreisdona-
tie 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

Portugal 10
Nepal   12
Lesotho     15
Indonesië            23
Roemenië      32
Sri Lanka         33
India                47
Zambia                              48
Malawi                                   49
Guatemala           65 
Cambodja             66
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particuliere donateurs
De inkomsten van particulieren waren ruim 
€ 58.000 lager dan vorig jaar; er waren dit jaar 
minder evenementen en minder inzamelingsac-
ties van derden. Ook de crowdfundingscampag-
ne bracht zo’n € 20.000 minder op dan vorig jaar. 
Een niet begrote inkomstenpost die afwijkt van 
vorig jaar betreft de noodhulp voor met name 
Guatemala en Indonesië, in totaal bijna € 45.000, 
waarvan ruim € 12.000 van particulieren.

bedrijven
De baten van bedrijven zijn daarentegen juist 
hoger dan vorig jaar en bedragen € 637.102 
(2018 € 521.646) De extra donaties uit bouw-
reizen (+€ 42.000) en overige steun van het 
bedrijfsleven (+€ 52.000) hebben hierin het 
grootste aandeel. Ook heeft het bedrijfsleven 
voor ruim € 21.000 bijgedragen aan onze  
noodhulpacties.

baten van loterijorganisaties
Van de totale bate van 1 miljoen euro voor een 
tweejarig project van de Postcode Loterij in zo-
wel Oeganda als Cambodja wordt dit boekjaar 
€ 439.860 verantwoord als bate. 
(2018 € 193.750).

baten van andere organisaties  
zonder winststreven
De inkomsten van organisaties en instellingen 
bestaan uit projectdonaties in geld, maar ook in 
natura. Ook dit boekjaar konden we weer een 
groot aantal WakaWaka’s ter waarde van bijna 
€ 250.000 in onze projecten inzetten, een stijging 
van ruim € 100.000 ten opzichte van vorig jaar. 
Het bedrag aan projecten dat werd gesteund 
door stichtingen, daalde met bijna € 50.000, een 
aantal projecten werd uitgesteld en deze hopen 
we het komende boekjaar te kunnen uitvoeren. 
Nieuwe projecten zijn dit jaar gestart in Zambia 
en Guatemala.
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Begroting boekjaar 2020

Baten

Baten van particulieren 493.975
Baten van bedrijven 766.300
Baten van loterijorganisaties 368.750
Baten van andere organisaties zonder winststreven 247.375
Baten als tegenprestatie voor de levering van 
producten en/of diensten

7.500

Som van de baten 1.883.900

Lasten

Structurele hulp 1.309.791
Voorlichting en bewustmaking 214.919

Werving baten 245.675
Kosten beheer en administratie 96.535

Som van de lasten 1.866.920

Saldo van baten en lasten 16.980

boekjaar 2020
De begroting van het komende boekjaar ziet er als volgt uit:
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jaarrekening
boekjaar 2019
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balans per 30 juni
(in euro’s, na resultaatbestemming)

30-06-2019 30-06-2018

Activa

Materiële vaste activa - 601
Voorraden 4.378 9.592
Vorderingen en overlopende activa
• Debiteuren 41.861 100.268
• Belastingen en premies sociale verzekeringen - 2.796
• Overige vorderingen en overlopende activa 102.830 94.614

144.691 197.678
Liquide middelen 982.107 1.512.988

Totaal 1.131.176 1.720.859

Passiva

Reserves en fondsen
Reserves
• Continuïteitsreserve 114.133 92.370
• Bestemmingsreserve 33.136

147.269
Fondsen
• Bestemmingsfonds bestemde donaties 270.006 234.740

Kortlopende schulden
• Belastingen en premies sociale verzekeringen 16.434 14.378
• Crediteuren 7.192 2.536
• Overige schulden en overlopende passiva 690.275 1.376.835

713.901 1.393.749

Totaal 1.131.176 1.720.859
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staat van baten en lasten over het boekjaar 2019
(in euro’s)

Boekjaar 2019 Begroting boekjaar 2019 Boekjaar 2018

Baten

Baten van particulieren 346.402 373.250 403.261
Baten van bedrijven 637.102 621.800 521.646
Baten van loterijorganisaties 439.860 500.000  193.750 
Baten van andere organisaties zonder winststreven 357.316 220.000 292.289

Som van de geworven baten 1.780.680 1.715.050 1.410.945

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 122.474 76.100 119.607

Som der baten 1.903.154 1.791.150 1.530.553

Lasten

Besteed aan doelstellingen
• Structurele hulp 1.271.735 1.161.570 930.362
• Voorlichting en bewustmaking 250.242 223.283 203.692

1.521.977 1.384.853 1.134.054

Wervingskosten 206.469 257.672 215.262

Kosten beheer en administratie 84.543 94.750 94.929

Som der lasten 1.812.989 1.737.275 1.444.245

Saldo van baten en lasten 90.165 53.875 86.308

Resultaatbestemming

Ten gunste van het bestemmingsfonds 35.266  - 17.270
Ten gunste van de bestemmingsreserve 33.136  - -
Ten gunste van de continuïteitsreserve 21.763 53.875 69.038

90.165 53.875 86.308
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grondslagen voor financiële verslaggeving
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor 
de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op his-
torische kosten. Voorzover niet anders is 
vermeld, worden activa en passiva opge-
nomen 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 Jaarver-
slaggeving. 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. 

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. Transac-
ties 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
Materiële vaste activa
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
Voorraden worden gewaardeerd op histo-
rische aanschafwaarde. Voor incourante 
voorraden wordt een voorziening getroffen.

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

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
de nominale waarde.

Fondsen

Bestemmingsfonds bestemde 
donaties
Het bestemmingsfonds bestemde donaties 
is een afgezonderd deel van de middelen 
waarvan de beperkte bestedingsmogelijk-
heid 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 opgeno-
men in dit fonds.

Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de 
resultaatbepaling
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 ver-
antwoord 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 tijdsbe-
steding. 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 personeels kosten 
is gebaseerd op onderstaande fte-verdeling:

 gem. gem.
 fte ’19 fte ’18
Personeel, toegerekend aan:
Structurele hulp 1.6 1.6
Voorlichting en bewustmaking 1.6 1.6
Werving baten 2.1 2.3
Beheer en administratie 0.9 0.9
 6.2 6.4
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toelichting op de balans 
per 30 juni

Materiële vaste activa inrichting & 
inventaris

hardware software telefonie totaal

Aanschafwaarde 1.348 30.257 77.246 1.018 109.869
Cumulatieve afschrijving 1.348 29.656 77.246 1.018 109.268

Boekwaarde per 1 juli 2018  - 601  - - 601

Investeringen  -  -  -  -  - 
Desinvesteringen  1.348  25.667  77.246  -  104.261 
Afschrijvingen  -  -601  - -  -601 
Afschrijvingen desinvestering  -1.348  -25.667  -77.246  -  -104.261 

Mutaties in het boekjaar  -  -601  - -  -601 

Aanschafwaarde 2.696 55.924 154.492 1.018 214.130
Cumulatieve afschrijving 2.696 55.924 154.492 1.018 214.130

Boekwaarde per 30 juni 2019  - -  - - -

Afschrijvingspercentage 20.0-33.3% 33.3% 33.3% 20.0%

Voorraden 30-06-2019 30-06-2018
De verantwoorde voorraden betreffen aan de bouwreizen gerelateerde artikelen zoals 
t-shirts, petten en WakaWaka’s.

4.378 9.592

Totaal voorraden 4.378 9.592

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 41.861 100.268
Dit betreft gefactureerde. maar nog niet ontvangen bedragen met betrekking tot bouwreizen 
en donaties.
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting - 2.796 
Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten inzake bouwreizen 55.528 63.916
Vooruitbetaalde contributies en abonnementen 15.136 11.209
Overige vorderingen 32.166  19.489 

102.830 94.614

Totaal vorderingen en overlopende activa 144.691 197.678

Liquide middelen 30-06-2019 30-06-2018

Kas 964 1.764
ABN AMRO 886.346 1.370.170
ABN AMRO (dollarrekening) 3.604 4.130
ING 91.193 136.924

Totaal liquide middelen 982.107 1.512.988

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting.
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passiva
Het bestemmingsfonds is als volgt over de landen te verdelen:

01-07-2018 Toevoeging Onttrekking 30-06-2019

Cambodja  52.527  381.160  366.483  67.204 
China  3.691  -    -    3.691 
Filippijnen  17.558  -    -    17.558 
Guatemala  6.809  86.713  86.299  7.223 
Haïti  10.528  -    -    10.528 
India  3.093  22.916  19.240  6.769 
Indonesië  3.791  27.199  28.852  2.138 
Lesotho  4.767  6.000  10.767  -   
Libanon  443  48.674  49.117  -   
Malawi  641  134.059  127.124  7.576 
Nepal  80.278  9.800  33.649  56.429 
Oeganda  656  150.240  141.877  9.019 
Roemenië  27.196  27.144  52 
Sri Lanka  11.715  19.524  26.687  4.552 
Vietnam  19.817  -    19.817  -   
Zambia  12.186  196.889  136.699  72.376 
Overige < € 5.000  6.240  4.451  5.800  4.891 

234.740 1.114.821 1.079.555 270.006

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.

Reserves

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. Op basis van 
de organisatiekosten van boekjaar 2019 à € 565.934 komt dit neer op  
€ 141.484.Het resultaat van 2019 is, rekeninghoudend met de toevoe-
gingen / onttrekkingen aan het bestemmingsfonds, toegevoegd aan de 
continuïteitsreserve.

Het verloop van de reserve gedurende het boekjaar is:
Stand per 1 juli 2018 92.370
Resultaatbestemming boekjaar 2019 21.763

Stand per 30 juni 2019 114.133

Bestemmingsreserve 
Deze reserve wordt gevormd om onverwachte kosten met betrekking tot 
bouwreizen op te kunnen vangen. Per bouwreiziger wordt € 10,-  
toegevoegd aan de reserve. Het streefbedrag voor deze reserve is € 40.000.

Het verloop van de reserve gedurende het boekjaar is:
Stand per 1 juli 2018 -
Resultaatbestemming boekjaar 2019 33.136

Stand per 30 juni 2019 33.136

Totaal reserves 30 juni 2019 147.269

Fondsen

Bestemmingsfonds bestemde donaties
Het verloop van het fonds gedurende het boekjaar is:

Stand per 1 juli 2018 234.740
Toevoeging aan het fonds
Bestemde donaties 1.114.821
Onttrekking aan het fonds
Afwikkeling bestemde giften 1.079.555

Per saldo toegevoegd aan het fonds 35.266

Stand per 30 juni 2019 270.006
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Per 30 juni 2019 heeft Habitat for Humanity Nederland de volgende  
voorwaardelijke projectverplichtingen:

Partner datum looptijd
Verplichting 
30 juni 2019

Habitat for Humanity Cambodja 2-5-2018 2 jaar  76.000  
Habitat for Humanity Uganda  26-6-2018 2 jaar  211.000  
Habitat for Humanity Uganda  27-6-2018 3 jaar  47.838  

In de overeenkomsten zijn de voorwaarden beschreven waaraan beide partijen  
moeten voldoen.

Kortlopende schulden 30-06-2019 30-06-2018

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonbelasting 13.777 14.378
Omzetbelasting 2.657 -

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 16.434 14.378

Overige schulden en overlopende passiva
Reservering vakantiegeld en vakantiedagen 18.465 16.434
Reservering calamiteiten bouwreizen - 29.226
Vooruitontvangen bedragen 454.824 995.137
Verplichting inzake projecten 182.955 292.986
Overlopende passiva 34.031 43.052

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 690.275 1.376.835

vervolg passiva
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toelichting op de staat van baten en 
lasten over het boekjaar 2019

Baten van particulieren 2019 2018

Bouwreisdonaties 172.320 178.008
Overige baten van particulieren 41.463 95.613
Machtigingen en notariële aktes 97.269 92.028
Mailingacties 22.790 27.342
Nalatenschappen - 10.000
Noodhulp 12.560 270

346.402 403.261

Baten van bedrijven

Bouwreisdonaties 448.744 406.700
Bedrijfsdonaties 137.829 85.961
Giften in natura 28.985 28.985
Noodhulp 21.544 -

637.102 521.646

Baten van loterijorganisaties

Postcode Loterij 439.860 193.750  

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Stichtingen, vermogensfondsen en kerkelijke organisaties 96.961 146.432
Noodhulp 10.800
Giften in natura 249.555 145.857

357.316 292.289

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

Omzet bouwreizen 723.924 715.971
Kostprijs omzet bouwreizen -601.450 -596.364

Brutowinst bouwreizen 122.474 119.607

Som van de baten 1.903.154 1.530.553
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lastenverdeling
Doelstellingen

Struc turele
hulp Voor  lichting Wervingskosten

Beheer en 
admini stratie

Totaal 
boekjaar 2019

Begroting 
boekjaar 2019

Totaal 
boekjaar 2018

Verstrekte projectbijdragen 1.081.846  -  -  - 1.081.846 968.225 758.137
Afdrachten aan verbonden organisaties  42.424  -  -  4.714 47.138 49.750 39.635
Communicatiekosten  - 103.927 14.144  - 118.071 126.800 72.787
Personeelskosten 119.827 118.893 156.280 64.867 459.867 458.000 457.181
Reis- en verblijfkosten 5.537 5.495 7.223 2.998 21.253 38.000 23.282
Huisvestingskosten 10.255 10.175 13.375 5.551 39.356 40.500 40.298
Kantoor- en algemene kosten 11.689 11.597 15.244 6.327 44.857 56.000 52.326
Afschrijvingen 157 155 204 85 601 - 599

1.271.735 250.242 206.470 84.542 1.812.989 1.737.275 1.444.245

Boekjaar 2019 Boekjaar 2018

Doelbestedingspercentage van de baten
Bestedingen aan doelstellingen / totale baten 80,0% 80,4%

Doelbestedingspercentage van de lasten
Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten 83,9% 78,5%

Wervingskosten percentage
Wervingskosten / de som van de geworven baten 11,6% 15,3%

Kosten beheer en administratie
Kosten beheer en administratie / totale lasten 4,7% 6,6%
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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 € 91.229 en blijft daarmee ruim onder 
het maximum.

Het salaris van de directie is als volgt opgebouwd:

Naam J. Lemke
Functie directeur 

Dienstverband 
Aard (looptijd) onbepaald 
Uren 40
Part-time percentage 100
Periode 1/7-30/6

Bruto loon  84.480 
Vakantiegeld  6.749 
Eindejaarsuitkering, 13e/14e maand  - 
Variabel jaarinkomen  - 

Totaal jaarinkomen  91.229 
Pensioenlasten (wg deel)  6.313  

Totaal bezoldiging Boekjaar 2019   97.542 

Totaal bezoldiging Boekjaar 2018  95.006 

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.

toelichting lasten
2019 2018

Communicatiekosten
Voorlichting en bewustmaking

Nieuwsbrieven 5.426 8.137
Databeheer 817 1.380
Evenementen 13.572 23.864
Advieskosten - 3.933
Kosten website 4.125 5.480
Voorlichtingsmateriaal 71.690 5.054
Kosten vrijwilligers 7.014 7.512
Overige kosten 1.283 2.798

103.927 58.158

Wervingskosten
Nieuwsbrieven 3.617 5.425
Kosten website 2.750 8.285
Evenementen 7.232 -
Databeheer 545 920

14.144 14.630

Totaal communicatiekosten 118.071 72.787

Personeelskosten

Salarissen 367.955 368.586
Sociale lasten 65.347 62.982
Pensioenlasten 25.512 24.591
Overige personeelskosten 1.054 1.021

Totaal personeelskosten 459.867 457.181

Gedurende het boekjaar waren gemiddeld 6,2 FTE in dienst (2018: 6,4).
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door het bestuur vastgesteld
Amsterdam 17 december 2019

Het bestuur:

De heer M.C.J. van Pernis De heer F. Dik Mevrouw H.G. Herbert De heer G.A. Mos Mevrouw A.A. Swinkels Mevr. S.W.C.M. Havermans
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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 2019 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Habitat for Humanity Nederland gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening (pagina 59 tot en met 69) voor het jaar geëindigd op 
30 juni 2019 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Habitat for Humanity 
Nederland, te Amsterdam per 30 juni 2019 en van het resultaat over de periode 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 30 juni 2019 met een balanstotaal van € 1.131.176;
2. de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 30 juni 2019 met een resultaat van

€ 90.165 (overschot); en
3. 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. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
 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’. 

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, 17 december 2019. 

WITh accountants B.V. 
A.M. Tromp MSc RA

Bijlagen. 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2019 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: 

 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. 



Habitat for Humanity Nederland
Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam
T 020 800 29 70
E info@habitat.nl
www.habitat.nl
www.bouwmee.nl

Giften zijn welkom op rekening 
NL79 INGB 0000006261


