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Inleiding
In november 2020 is de Stichting Hulp aan Curaçao door algemeen bestuurslid
Erik Rasker opgericht bij notaris Bentum Nijboer in Nederland onder het toeziend
oog van de initiatiefnemer Egbert Vos. De stichting heeft een vijfkoppig bestuur
en alle bestuursleden wonen in Nederland. Op Curaçao is er een algemeen
coördinator namens de stichting. Vanaf dat moment kon het bestuur aan de slag
met het vormgeven van de stichting en haar taken. Het inschrijven bij de Kamer
van Koophandel, een bankrekening openen, een website bouwen, de ANBI status
aanvragen, de boekhouding opstarten. In de eerste week van maart 2021 is de eerste
donatie een feit! Aan het eind van het jaar is er in totaal € 54.027 aan donaties
ontvangen.
Een zeer mooi resultaat in het eerste jaar van de stichting en in het tweede Covidjaar. Het lijkt erop dat de donateurs die de stichting heeft weten te bereiken, de ernst
en noodzaak op Curaçao inzien.
In dit jaarverslag doet het bestuur verslag over de activiteiten in het eerste
bestaansjaar van de Stichting Hulp aan Curaçao.

Het bestuur
Hellen Noort-Concession
Ray Hunte
Anne Rienks
Erik Rasker
Orvin Sillé

voorzitter
penningmeester
secretaris
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid
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De Stichting
Hulp aan
Curaçao
Missie en visie

Het is onze missie om een betrouwbare schakel te vormen tussen donateurs in
Nederland en projecten op Curaçao die gericht zijn op het ondersteunen van
de sociaal zwakkeren in de samenleving. Onze visie is dat de burgers van het
Koninkrijk der Nederlanden, zowel in Nederland als op Curaçao, gezamenlijk sociale
projecten op Curaçao ondersteunen. De burgers in Nederland voelen zich betrokken
bij de projecten op Curaçao en kunnen erop vertrouwen dat hun bijdragen goed
worden besteed.

Website

De stichting maakt gebruik van haar website www.hulp-aan-curacao.org en LinkedIn
om de mogelijkheid tot financiële donaties voor de projecten onder de aandacht
te brengen bij de doelgroep. Namelijk mensen en organisaties die een band met
Curaçao hebben en de minderbedeelden op het eiland willen helpen.

Vier projecten in 2021

In 2021 is de stichting gestart met het ondersteunen van vier projecten:
De Voedselbank, Het Voedselbos, De Waterboxx en The Hidden Green Movement.
1. Voedselbank
De Voedselbank wordt georganiseerd door Fundashon Yudansa pa Kòrsou. Deze
stichting is opgericht in 1977 en bestaat uit bestuursleden en vrijwilligers die zich
inzetten voor een ander die het wat minder heeft.
2. Voedselbos
Het Voedselbos in de wijk Brievengat op Curaçao is een wijk voedselbos opgezet
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door Benjamin Visser van Samyama Permaculture Transition. Uit het enthousiasme
en momentum van deze groene golf is op Curaçao de stichting “Orenda
Foundation”ontstaan. Orenda wil de duurzame, syntropische landbouw op Curaçao
en in het Caribisch gebied stimuleren en de zelfvoorziening te vertienvoudigen.
Eind november 2021 heeft Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix het
Voedselbos in Brievengat bezocht. Haar bezoek stond in het teken van 25 jaar
samenwerking tussen natuurorganisaties binnen de Dutch Caribbean Nature
Alliance, activiteiten van sociaal-maatschappelijke organisaties en de impact van de
corona pandemie op het eiland. De delegatie heeft het project dankzij onze website
op haar programma gezet.
3. Waterboxx
In september 2021 is het pilotproject De Waterboxx op de website opgenomen.
Met deze waterbakken is significant minder water nodig om bomen te laten groeien.
Door bemiddeling van onze coördinator op Curaçao stellen we de bakken ter
beschikking aan diverse personen en groeperingen op het eiland die hiermee gaan
experimenteren.
4. Hidden Green Movement
Het laatste project dat in 2021 aan de website is toegevoegd is The Hidden Green
Movement. Dit project geeft aandacht aan de nationale voedselproductie en heeft
als doel om op Curaçao een beweging (movement) op gang te brengen voor meer
bewustwording van consumenten over lokaal geproduceerd voedsel. Ook draagt het
bij aan bewustwording en consumptie van lokale producten en selecteert boeren op
verschillende landbouwtechnieken. Jongeren kunnen hierdoor geïnspireerd raken
om te kiezen voor een baan in de agrarische sector.

Organisatiestructuur

Er zijn twee verschillende stichtingen met de naam Stichting Hulp aan Curaçao.
De eerste is gevestigd op Curaçao en is in 1977 opgericht als ‘Fundashon yuda
nos grandinan’ (Stichting help onze ouderen). Deze stichting is in 2005 door haar
toenmalige voorzitter – Egbert Vos – hernoemd tot Stichting Hulp aan Curaçao.
In 2021 is in Nederland een gelijknamige stichting opgericht – Stichting Hulp aan
Curaçao. Deze tweede stichting is in Nederland ingeschreven bij de KVK onder
nummer 80924646 en is een fondsenwervende stichting met een in Nederland
gevestigd bestuur.
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De Stichting Hulp aan Curaçao draait voor 100% op vrijwilligers die
• een persoonlijke band met Curaçao hebben;
• zich graag inzetten voor medemensen die het zwaar hebben;
•	beseffen dat we als samenleving zelf verantwoordelijkheid dragen voor
leefbaarheid en solidariteit zijn.
Vervolgens zijn vrijwilligers belangeloos, kosteloos en op vrijwillige basis aan de slag
gegaan om de website van de stichting te lanceren. De website vormt het hart van
de stichting. Dankzij de website kunnen donateurs geïnformeerd worden over de
activiteiten. Evert Jan Boon heeft het logo en huisstijl van de stichting ontworpen.
Yvette Sonneveld en Irèn Nooren werkten aan de totstandkoming van de website.

Marketingcommunicatie werkgroep

Onder leiding van de voorzitter, werken Brigitte Rooijakkers (vrijwilliger sinds oktober
2021), Yvette Sonneveld en Irèn Nooren aan de externe communicatie van de
stichting. Deze marketingcommunicatie werkgroep vergadert eens in de vier weken.

Het bestuur

Het vijfkoppig bestuur dat in Nederland gevestigd is bestaat uit: voorzitter: Hellen
Noort-Concession, secretaris: Anne Rienks, penningmeester: Ray Hunte, algemeen
bestuursleden Orvin Sillé en Erik Rasker. Op Curaçao wordt de Nederlandse
stichting vertegenwoordigd door Egbert Vos als algemeen coördinator. Het bestuur
vergadert samen met haar coördinator eens per drie maanden.
Vergaderingen van het bestuur
In 2021 heeft het bestuur vijf keer vergaderd. De meeste vergaderingen waren
vanwege de corona maatregelen digitaal. Tussendoor zijn er ook overlegmomenten
geweest en heeft het bestuur voor eenvoudige afspraken en beslissingen een
WhatsApp groep. Van elke vergadering is een verslag en een actielijst.
Er werd in het eerste ‘volle’ jaar van het bestuur veel geregeld. Zo is de communicatie
op orde gebracht, zowel intern (via Google Drive) als extern. Dat laatste heeft o.a.
geresulteerd in een mooie website. Er zijn protocollen geschreven hoe we omgaan
met de aanmelding van nieuwe projecten. En een echte mijlpaal was de toekenning
van de ANBI-status!
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Omdat de stichting nog in de startfase zit, is besloten om het aantal ondersteunde
projecten niet te groot te maken. Het accent ligt meer op kwaliteit dan kwantiteit. Al
merken we dat de weg naar onze stichting voor hulp al redelijk snel gevonden wordt.
Dat is positief en het bestuur bekijkt stap voor stap wat het aankan.
Het bestuur heeft ook uitstekende ervaringen met de algemeen coördinator op
Curaçao. Hij kent de mensen daar en weet ook in te schatten wat de behoeften zijn.
Ondertussen zijn ook diverse bestuursleden (op eigen kosten en voor eigen rekening)
op Curaçao geweest en hebben de projecten bezocht en betrokkenen gesproken.
Algemene ledenvergadering:
Niet van toepassing
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Activiteiten
Terugblik op 2021

Hieronder wordt kort beschreven wat de resultaten van de donaties en de vier
ondersteunde projecten in 2021 zijn. Daarnaast volgt een kort verslag van de
marketingcommunicatie-activiteiten.

Resultaten donaties 2021
Project

Totaal in 2021 gestort op rekening van het goede doel

Waterboxx

€ 4,592.00

Voedselbank

€ 31,154.00

Voedselbos

€ 4,660.00

Hidden Green

€ 7,902.00

Totaal

€ 48,308.00

In 2021 is er gemiddeld €3.800 per maand aan donaties ontvangen, waarbij
december 2021 de beste maand was met de meeste donaties en het hoogste bedrag.
De grootste donatie was €5.000 en de kleinste was € 5. Het meest voorkomende
donatiebedrag is € 35 (34 x), gevolgd door € 100 (31 x). In totaal is er 167 keer
gedoneerd. Er zijn 19 donateurs die vaker dan 1 keer hebben gedoneerd. 99% Van
de donaties wordt op de bankrekening gestort en 1% van de donaties zijn met de
creditcard betaald via Stripe.
In de bijlage is de jaarrekening te lezen.
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De projecten
in 2021
1. Voedselbank Curaçao
Een verslag van Sheryl Losiabaar, voorzitter Voedselbank Curaçao:
Op dit moment leven heel veel mensen op Curaçao onder de armoedegrens.
De Voedselbank Curaçao helpt de armste mensen door ze tijdelijk te voorzien
van voedselpakketten. Om onze klanten van eten te kunnen voorzien, werken wij
samen met verschillende organisaties. Deze organisaties begeleiden dan op hun
beurt de doelgroep om zo zelfredzaamheid te vergroten, zodat de klanten weer op
eigen benen kunnen staan. De Stichting Hulp aan Curaçao (opererend onder de
naam Voedselbank Curaçao) is opgericht in 1977. Het doel van de stichting is het
verstrekken van hulp in het kader van armoedebestrijding in de meest ruime zin
van het woord. Met de kennis en expertise die de Stichting Hulp aan Curaçao heeft
opgedaan met het project Voedselbank, is de stichting één van de voornaamste
schakels geweest om hulp te bieden in de vorm van voedselpakketten aan de
gemeenschap tijdens de Corona-19 pandemie.
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Tot februari 2020 had de Voedselbank een bestand van 350 families. De cliënten
kregen een voedselpakket bedoeld als aanvulling op datgene waar deze gezinnen
zelf in konden voorzien. Aangezien Voedselbank Curaçao alleen fondsen had voor
maar 100 voedselpakketten per maand, kregen de klanten ongeveer 1 keer in de
2 maanden een voedselpakket. Vanaf het begin van de Covid-19 crisis heeft de
stichting veel donaties ontvangen en een klantenbestand opgebouwd van meer dan
15.000 huishoudens. Gedurende 2020 en 2021 hebben veel van deze huishoudens
een of andere vorm van hulp gehad, waardoor ze geen voedselpakketten meer
kregen toebedeeld.
Ook in 2021 is Stichting Hulp aan Curaçao aan de slag gegaan om de
minderbedeelden in de Curaçaose samenleving te helpen met een voedselpakket
daar waar het meest nodig is. Ofschoon de verschillende corona maatregelen zijn
versoepeld en men kon weer gaan werken, was er weinig tot geen werkgelegenheid.
Maar niet voor alle hulpbehoevenden was er de mogelijkheid om weer te gaan
werken. Dus de vraag naar hulp in de vorm van een voedselpakket is ook in 2021
een noodzaak gebleven en het is nu nog steeds het geval. Het jaar 2021 is begonnen
met een bestand van 10.000 huishoudens die nog van een voedselpakket werden
voorzien. En het jaar 2021 eindigde met een bestand van 2.400 huishoudens.
De doelgroep die geholpen wordt zijn personen die in zekere mate getroffen zijn
door Covid-19 en onder de armoedegrens zijn beland. In feite gaat het om mensen
met verminderd inkomen, geen inkomen en werklozen. We hebben gemerkt dat
gepensioneerden die alleen een AOV-uitkering hebben een groot deel vormen
van deze doelgroep. Veel hebben naast verminderd pensioen, ook andere lasten en
vaak schulden.
In 2021:
•	40.450 voedselpakketten uitgedeeld
7.667 pakketten zijn uitgedeeld aan individuelen en 32.783 pakketten zijn
uitgedeeld aan organisaties.
•	1.750 vrijwilligers hebben zich ingezet, inclusief vaste vrijwilligers en
bestuursleden zonder enige vorm van vergoeding
• 67 verschillende organisaties met meer dan 100 uitgiftepunten
• 750 individuele klanten
• 1.625 nieuwe aanvragen via organisaties
• Leeftijd aanvragers tussen 14 jaar en 96 jaar
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De financiële bijdrage van Stichting Hulp aan Curaçao Nederland is van essentieel
belang geweest voor het voortbestaan van onze organisatie. Mede door jullie bijdrage
is het ons gelukt om mensen in nood te helpen.
Het feit dat de vrijwilligers van de Voedselbank constant blijven en nog
enthousiast zijn met hun aandeel in het geheel, geeft ruimte om de activiteiten te
implementeren die nodig zijn voor het succes van dit project. Zonder de energie,
dynamiek, verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid van de vrijwilligers, zou
het bestuur van de stichting niet in staat zijn om zich te blijven inzetten voor het
welzijn van de hulpbehoevenden.
https://www.voedselbankcuracao.org

2. Het Voedselbos
Een verslag van het bestuur van Orenda
Orenda Foundation ziet in 2021 een prachtige samenwerking ontspruiten met
de Stichting Hulp aan Curaçao. Het doel van Orenda Foundation (opgericht in
2021 te Curaçao) is het ondersteunen, ontwikkelen en het verbeteren van de (her)
vergroening op de Caraïbische eilanden door middel van het ontwikkelen van een
functioneel ecosysteem. Wij willen graag Curaçao en de Caribische regio functioneel
groener en meer sustainable maken om zodoende de transitie naar een low-carbon
samenleving te accelereren.
Orenda doet dit onder andere door het aanleggen en onderhouden van
voedselbossen, het recyclen van tuin afval, het geven van educatie en ook stimuleren
van ‘syntropic agroforestry’.
Syntropic agroforestry is een relatieve nieuwe methode van regeneratieve landbouw
dat diep geworteld is in de permacultuur. En die kan worden toegepast op iedere
schaalgrootte en iedere klimatologische regio; van kleine achtertuinen tot grote
commerciële boerderijen. Deze wijze van verbouwen genereert een verscheidenheid
aan voordelen voor de mensheid en de natuur. Dit kan tevens gezien worden als een
belangrijke methode om klimaatverandering te mitigeren alsmede het behalen van
de SDG (Sustainable Development Goals) van de United Nations.
Orenda Foundation wil graag in eerste instantie op Curaçao deze groene golf stimuleren.
En ziet daar een belangrijke rol weggelegd voor de Stichting Hulp aan Curaçao.
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Zoals het kunnen financieren van werkzaamheden en projecten en het onder de
aandacht brengen van deze positieve ontwikkelingen op Curaçao in Nederland.
Mede dankzij de hulp van Stichting Hulp aan Curaçao heeft Orenda Foundation
in 2021 Prinses Beatrix mogen ontvangen in Hoffi Brievengat. Het eerste publiek
toegankelijke voedselbos op Curaçao, wat ongeveer 1 jaar oud is.
https://orendacuracao.org/

Voorzitter Orenda Foundation: Benjamin Visser rechts naast prinses Beatrix.

3. De Waterboxx
Verslag van Egbert Vos, algemeen coördinator op Curaçao en initiatiefnemer en
trekker van het project Waterboxx:
In 2021 maakte ik (Egbert Vos, links op de foto) voor het eerst ‘live’ kennis met de
waterboxx van Groasis. Kees Jan (rechts op de foto) van Groasis was op Curaçao
en vertelde enthousiast over de toepassing van de waterboxx in gebieden waar het
weinig regent.
In de 25 jaar dat ik op Curaçao woon, heb ik veel aan tuinieren gedaan. En zijn er
talloze planten en bomen aan de droogte ten onder gegaan. Op het moment dat ik
kennismaakte met de waterboxx, was dit voor mij een trigger om mij hier meer in
te verdiepen. En om te kijken hoe we deze waterboxen naar Curaçao kunnen halen.
Sinds de Corona pandemie is er op het eiland een verhoogde aandacht voor het
aanplanten van bomen en voedsel, waar ik overigens zelf ook hard aan meewerk.
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Dit doe ik, onder andere, door mijn project ‘Duna mama tera un sunchi’, wat zoveel
betekent als ‘Geef moeder aarde een kusje’. Het planten van voedsel en bomen
brengt, gezien het klimaat op Curaçao, de nodige uitdagingen met zich mee. En daar
komt de waterboxx van Groasis om de hoek kijken, een fantastische Nederlandse
uitvinding. Kees Jan van Groasis was op Curaçao en heeft uitvoerig de voordelen
van deze Waterboxx uitgelegd. Met deze Waterboxx is significant minder water nodig
om bomen te kunnen laten groeien.
De financiering voor de aankoop en het transport van de waterboxxen zou voor mij
alleen niet mogelijk zijn en dus ging ik op zoek naar een alternatief. Zo ben ik bij
het crowdfunding platform ‘Doneeractie.nl’ terechtgekomen. De actie kon op poten
worden gezet, dankzij de hulp van de Stichting Hulp aan Curaçao. De fundraising
is in 2021 succesvol verlopen en de planning is dat de waterboxxen in de loop van
2022 daadwerkelijk naar Curaçao worden verscheept.
Op Curaçao zullen de waterboxen ter beschikking worden gesteld aan diverse
personen en groeperingen, die hiermee kunnen gaan experimenteren onder de
Curaçaose omstandigheden. Dat zullen dan mensen zijn die zich bezighouden op
verschillende vlakken; Permaculture/food forests, Agroforestry en aanplant van
lokale alsook niet lokale bomen.
www.groasis.com/en

13

4. The Hidden Green Movement
Verslag van Berber van Beek , initiatiefnemer van het project the
Hidden Green Movement:
Zonder Stichting Hulp aan Curaçao Nederland waren wij terug bij af!
Ons project “the Hidden Green Movement” is een non-profit project waarmee
we op Curaçao een beweging (movement) starten voor meer bewustwording van
consumenten over het belang van lokaal geproduceerd voedsel.
We willen iedereen op Curaçao (inwoners en toeristen) overtuigen en laten zien dát
en wát er allemaal lokaal verbouwd wordt en hoe lekker dat is.
Samen zorgen we voor:
• Terugdringen van de CO2-uitstoot (minder transport);
• Minder afhankelijkheid van voedselimport;
• Diversificatie van de economie;
•	Zichtbaarheid, behoud en ontwikkeling van de landbouw/plattelandscultuur van
Curaçao;
• Inspireren van de jeugd voor de landbouwsector;
• Imago- en inkomensverbetering voor de boeren;
• Gezondere bevolking (meer verse producten);
• Bevorderen van duurzaam toerisme…
… met als resultaat: een duurzame en veerkrachtige samenleving!
Eind 2019 hadden we alle voorbereidingen getroffen voor onze fondsenwerving
van the Hidden Green Movement. Helaas, door Covid-19 was de wereld in een
shock en ontvingen we pas eind 2020 de eerste toezegging voor financiering. Veel
te langzaam druppelden afgelopen jaar de toezeggingen en donaties binnen. We
kregen de begroting niet rond. Sommige fondsen bezorgden ons slapeloze nachten,
vanwege de deadlines in de voorwaarden. We moesten deze fondsen voor 2022
kunnen behouden. Anders moesten we weer opnieuw beginnen met fundraising.
We besloten tot een laatste optie: een online crowdfundingactie. Helaas is er op
Curaçao geen crowdfundingplatform. En je moet in Nederland gevestigd zijn om een
Nederlands platform te gebruiken. Om gek van te worden!
Terwijl we bezig waren om dit onmogelijke vraagstuk op te lossen, met nog maar 1
maand te gaan, raakten we in gesprek met Egbert Vos, aan wie we allerlei financiële
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vragen wilden stellen over geld ophalen in Nederland en hoe het zit met de
belastingen. Egbert bood spontaan aan om ons probleem in samenwerking met het
bestuur van de Stichting Hulp aan Curaçao op te pakken. Door de samenwerking
was het starten van de crowdfundingactie ineens geen onmogelijke puzzel meer. Zo
heeft de stichting de voortgang van ons project gered!
Stichting Hulp aan Curaçao droeg zelf ook het project een warm hart toe door
een donatie toe te kennen, waar we ontzettend dankbaar voor zijn. Samen met
de crowdfundingactie ontvingen we bijna 60.000 Antilliaanse Gulden, ongeveer
30.000 Euro. Hiermee konden we de toezeggingen van de fondsen verzilveren en in
2022 zullen we dan ook met een verpletterende campagne starten die heel Curaçao
ten goede komt. Onze dank aan Stichting Hulp aan Curaçao is groot, dankzij de
samenwerking met jullie kunnen we door!

Van links naar rechts: Berber van Beek (fotograaf en initiatiefnemer van het project
the Hidden Green Movement), Egbert Vos, Reina Keijzers (organisatieadviseur en
projectondersteuner van het project the Hidden Green Movement)
www.doneeractie.nl/hidden-farmers-on-curacao/-57384
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Marketingcommunicatieactiviteiten
in 2021
Nadat de huisstijl en de website waren ontworpen en opgezet kon er worden gestart
met de externe marketingcommunicatie activiteiten.
Marketingcommunicatiedoelstellingen 2021 waren de naamsbekendheid van de
stichting Hulp aan Curaçao verhogen onder (potentiële) donateurs, een positieve
houding creëren t.o.v. de stichting en de ondersteunde projecten, donaties werven
en ontvangen van ondersteunde projecten en relatie met donateurs bouwen en
onderhouden.
De website www.hulp-aan-curacao.org is het belangrijkste communicatiemiddel van
de stichting. In het eerste kwartaal van 2021 is de website live gegaan. De intentie is
om vanaf 2022 de bezoekers te analyseren via google analytics.
Social media:
Om bezoekers naar de website te trekken en de andere communicatiedoelstellingen
te kunnen behalen zijn we vanaf augustus 2021 ook actief op LinkedIn.
In 2021 hebben we op LinkedIn 9 artikelen geplaatst, die in totaal 6.576 weergaven
kregen (van 1-2-2021 t/m 31/12/2021), 330 klikken op het artikel, 204 reacties,
8 commentaren en 55 x is een artikel gedeeld. Op LinkedIn hebben we op dit
moment 149 volgers.
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De onderwerpen van deze artikelen gingen over de start van de stichting, de
verschillende projecten en haakten in op de actualiteit. De artikelen over de
documentaire Rauw Curaçao over de voedselbank en het voedselbos
(2.085 weergaven) en het bezoek van Prinses Beatrix aan het voedselbos
(1.066 weergaven) hadden het hoogste bereik.
Overige marketingcommunicatieactiviteiten:
Naast de artikelen op LinkedIn is er nog een korte PowerPointpresentatie voor
parochies/kerkelijke instellingen gemaakt en een A4 (als PDF) met essentiële
informatie van de stichting ontwikkeld. Het bestuur kan deze twee tools inzetten
om eenduidige informatie over de stichting te geven aan partijen die hier meer over
willen weten.
Er is door de marketingcommunicatie werkgroep een eerste opzet besproken voor
het communicatieplan en een eerste opzet van een contentkalender. Deze wordt
in 2022 verder uitgewerkt in een definitief communicatieplan.

Financiën
Doel van de stichting:

Het werven van fondsen ten behoeve van het verlenen en doen verlenen van hulp
aan behoeftige bejaarden, aan behoeftige kinderen en aan families en behoeftige
personen op Curaçao in het kader van armoedebestrijding in de meest ruime zin
van het woord.
Gedurende dit boekjaar waren er geen personen in loondienst bij deze onderneming.
De stichting is in 2020 opgericht en medio april 2021 is de bankrekening geopend
van de stichting. Uiteindelijk is er gekozen voor de Triodos bank. Deze bank heeft
een missie die aansluit bij het idee van de stichting, waarbij mens, milieu en cultuur
centraal staan. Naast de Triodos bank is er ook voor gekozen om een rekening te
openen bij Stripe. De Stripe rekening kan gebruikt worden om donaties via een
credit card (via de website van de stichting) te ontvangen. Er is onderzocht of het ook
mogelijk is om een QR code aan te bieden om gemakkelijker te doneren, maar dat is
(nu) nog niet mogelijk bij Triodos bank.
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Vanaf april konden de donaties worden ontvangen. De donateur kiest op de website
voor welk goed doel hij/zij wenst te storten. Ook kan de donateur ervoor kiezen om
het bestuur het doel te laten bepalen waar de donatie naar toe gaat.
Omdat 2021 als eerste boekjaar kan worden beschouwd, zijn er nog geen
vergelijkingen mogelijk met voorgaande jaren. Aan het einde van het boekjaar was er
nog € 24.091 aan liquiditeiten aanwezig. Hiervan is €18.487 gereserveerd om nog uit
te keren aan de benoemde projecten. Als stichtingsvermogen blijft er € 5.554 staan.
Er is met het bestuur afgesproken om per saldo per einde boekjaar gemiddeld
€ 5.000 aan stichtingsvermogen aan te houden.In totaal zijn er voor alle projecten
€ 54.027 aan donaties ontvangen en zijn er € 48.308 aan donaties verstrekt. Het
resultaat over het boekjaar 2021 is derhalve € 5.605.
Het boekjaar 2021 moet financieel gezien worden als het startjaar van de stichting.
Voor 2022 is er een bedrag van € 50.000 aan te ontvangen donaties begroot, waarbij
ook € 50.000 zal worden uitgekeerd aan donaties. Het stichtingsvermogen zal op
€ 5.000 blijven staan. Voor het boekjaar 2023 zijn er € 55.000 aan te ontvangen
donaties begroot.

Vooruitblik 2022
Het ligt in de bedoeling om in 2022 de volgende bestaande projecten te blijven
ondersteunen: Voedselbank Curaçao, Voedselbos Curaçao en the Hidden Green
Movement.
Het project Waterboxx wordt in 2022 voorlopig afgerond en heeft voorlopig geen
verdere financiële steun nodig. Deze pilot heeft zeker een jaar nodig qua uitvoering
en om resultaten ‘meetbaar’ te maken, want bomen groeien nu eenmaal niet zo snel.
Resultaten worden teruggekoppeld aan de stichting.
De stichting is zich aan het beraden welke projecten nog meer in aanmerking
voor steun komen. Er zijn diverse initiatieven waar de stichting mee in contact is.
Hierover is op het moment van schrijven nog geen beslissing over genomen.
Zodra een beslissing is genomen welk(e) project(en) nog meer in aanmerking komen
voor steun, maken we dat via de website van de stichting bekend.
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Klik hier om de
jaarrekening in te zien.
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Sociaal
jaarverslag
Stichting Hulp
aan Curaçao
2021
Met dank aan alle goede doelen en
vrijwilligers van de stichting die de foto’s
voor dit verslag hebben aangeleverd.

