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1. SEHH helpt in Sri Lanka en Sierra Leone 
 
Stichting Een Helpende Hand (SEHH) is een kleine charitatieve organisatie van 
enthousiaste en kundige vrijwilligers. Goed onderwijs en goede gezondheidszorg 
doorbreken de armoede. Investeren in kwaliteit is de sleutel. Vanuit die gedachte 
werken wij nauw samen met hulpverleners en scholen in de arme delen van Sri 
Lanka en Sierra Leone. De contacten zijn rechtstreeks en vertrouwd. Veel vaste 
donoren zijn ons bekend. Daarom voeren wij als motto: ‘van hart tot hart, van hand 
tot hand’. 
 
SEHH is in 1992 opgericht en statutair gevestigd in Den Haag. De stichting heeft een 
ANBI-status.  
 
 
2. Vertrouwde contacten, vertrouwde werkwijze 
 
Het bestuur heeft de afgelopen dertig jaar in de twee landen directe en vertrouwde 
relaties opgebouwd. Zij geven als regel hun behoefte aan en de stichting beoordeelt 
in dialoog de aanvraag op effectiviteit en haalbaarheid. Bij grotere projecten toetsen 
we ook op het draagvlak van de gemeenschap en op de bereidheid om een eigen 
bijdrage (financieel en ‘in kind’) te leveren.  
 

Jaarlijks maken wij afspraken over de besteding en verantwoording van de donaties. 
De afspraken worden, indien deze het bedrag van €1000,- overschrijden, vastgelegd 
in realisatie-overeenkomsten. De begunstigden houden ons van de resultaten op de 
hoogte met verslagen, aankoopbewijzen en beeldmateriaal.   
 

De inkomsten komen van een vaste kring van donateurs. Daarnaast vragen en 
krijgen wij projectbijdragen van andere charitatieve instellingen, zoals Wilde Ganzen. 
Voor projecten in Sri Lanka werken wij sinds 2018 nauw samen met de stichting 
Havonos uit Raalte en de stichting Rockids uit Hilversum. In Sierra Leone vindt sinds 
twee jaar samenwerking plaats met de stichting Smarter Hospital uit Wijk bij 
Duurstede. 
 
De ruim honderd donateurs en sympathisanten worden jaarlijks geïnformeerd met 
een nieuwsbrief, waarin ook een financiële verantwoording is opgenomen. Daarnaast 
houdt de stichting haar website actueel (www.sehh.nl) en worden bijzondere 
gebeurtenissen op haar facebookpagina geplaatst. SEHH is lid van de charitatieve 
koepelorganisatie Partin en neemt deel aan netwerkbijeenkomsten om kennis te 
delen en te vergaren. 
 

De stichting maakt weinig kosten. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en de kosten 
van bezoeken aan de donorlanden komen niet ten laste van de stichting. Elke 
binnengekomen euro gaat voor 99% naar de projecten.  
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3. Bestuurlijke inzet 
 
SEHH werkt met een bestuur dat besluitvormend, controlerend en adviserend naar 
de begunstigden haar bijdrage levert aan de uitvoering. Het bestuur bestaat statutair 
uit minimaal drie en maximaal zeven personen. De samenstelling anno 2021: 
 

Voorzitter:  Piet Houtenbos, Maasland 
Penningmeester: Tineke van Blijswijk, Den Haag 
Secretariaat  Sita Kooij, Alkmaar 
Lid:   Nel Hanemaaijer, Maasland 
Adviseur:   Frank ’t Hart, Bergen NH 
 
Het bestuur vergadert eens per kwartaal. Tijdens de vergadering worden projecten 
geëvalueerd naar aanleiding van bezoeken en verslagen. Er worden besluiten 
genomen over voortzetting van lopende en over nieuw aan te vangen projecten. 
Eens per jaar wordt een beleidsmatige en financiële strategie bepaald. De 
vergaderingen worden vastgelegd in notulen. 
 
SEHH wordt bij haar boekhouding geholpen en gecontroleerd door een 
administrateur, dhr. Grad Sissingh. 
 
SEHH houdt zich aan de regels van het CBF-keurmerk, maar is formeel geen 
keurmerkhouder, vanwege de hoge kosten die hieraan verbonden zijn.  
 
 
4. Inkomsten en uitgaven 
 
De stichting ontvangt jaarlijks giften van donateurs, die sympathiseren met de doelen 
en de werkwijze. Als gevolg van incidentele grotere giften fluctueren de inkomsten, 
doch over meerdere jaren bezien gaat het om gemiddeld €50.000,-.  
 
Voor de uitgaven houdt het bestuur een verdeling over de twee landen aan, met een 
derde voor Sri Lanka en twee derde voor Sierra Leone. Door bijdragen van landelijke 
organisaties en fondsen en door samenwerking met andere stichtingen kan het totaal 
van de jaarlijkse projectbedragen hoger uitvallen. Jaarlijks wordt een 
meerjarenbegroting van inkomsten en uitgaven vastgesteld 
 
De stichting maakt als organisatie weinig kosten. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers 
en de kosten van bezoeken aan de donorlanden worden door de bestuursleden zelf 
betaald. De administrateur doet zijn werk onbezoldigd. Alle giften die binnenkomen op 
de rekening van de stichting gaan voor 99% naar de projecten.  
 
De jaarrekeningen worden op de website geplaatst. Een samenvatting daarvan is 
opgenomen in de jaarlijkse nieuwsbrief voor de donateurs. 
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5. Privacy beleid 
 
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening van Gegevensbescherming van 
kracht. De stichting beheert voor haar werk persoonsgegevens. Van donateurs 
worden naam, woonadres en emailadres opgeslagen en bijgehouden. Wij gebruiken 
de adresgegevens uitsluitend voor het verzenden van de jaarlijkse nieuwsbrieven en 
nieuwjaarswensen. Ingeval van emailverzending voorkomen wij ongewenste 
verspreiding van adressen door het gebruik van de BCC (blinde kopie).  
 
De persoonsgegevens worden niet uitgewisseld met andere organisaties of 
personen. In onze (openbare) boekhouding worden alleen donerende organisaties 
vermeld, niet de namen en adressen van individuele donateurs.  
 
 


