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1. DOEL EN BELEID. 

De Stichting HEY (Help Educate Youngsters) werd in Juli 2016 bij notariële akte opgericht. 

HEY ondersteunt instellingen en personen die onderwijs en opleiding bieden aan jongeren in derde 
wereld landen. 

HEY stelt hiervoor middelen beschikbaar aan personen, instellingen, verenigingen of stichtingen die 
zich bezig houden met scholing of ontwikkeling van bovengenoemde jeugdige personen. Het is de 
bedoeling dat deze middelen aan individuele projecten verschaft worden en dus niet aan de 
algemene financiering van bedoelde instellingen.  

HEY streeft hierbij naar een structurele financiering, sterke organisatie, betrokken vrijwilligers en 
continuïteit. 

De aanvraag voor ondersteuning voor projecten wordt doorgaans mondeling gedaan door personen 
uit derde wereld landen. Deze aanvraag wordt (al dan niet in samenwerking met de aanvrager) door 
een van de bestuursleden omgezet in een schriftelijke aanvraag. 

Het voltallige bestuur beslist hierna hoe de aanvraag gehonoreerd wordt. 

Het beleid is er op gericht om wereldwijd bestaande projecten, die ten goede komen aan de 
doelgroep, gedurende korte of langere tijd te ondersteunen. De ondersteuning van projecten is van 
materiële aard: directe financiële steun of steun in natura. 

Alle steun wordt in principe ondergebracht in projecten of deelprojecten, die geëvalueerd kunnen 
worden. 

Het Bestuur komt hiervoor op regelmatige wijze bijeen. Zo nodig bezoeken bestuursleden projecten 
om de beoordeling van aanvragen, toekenningen en afwijzingen te onderbouwen. Elk project dient 
na afloop en waar relevant ook tussendoor geëvalueerd te worden. 

HEY tracht haar doel te bereiken uit giften en subsidies. 

Het bestuur streeft er te allen tijde naar ervoor te zorgen dat de totale kosten van HEY in een 
redelijke verhouding staan tot de totale uitgaven. 

De jaarrekening van de Stichting wordt ieder jaar gecontroleerd en goedgekeurd door het voltallige 
bestuur en na goedkeuring op haar website gepubliceerd. 
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2. BESTUUR. 

In 2019 bestond het bestuur uit drie leden. Er is geen familieverwantschap tussen de bestuursleden. 

De Portefeuille verdeling was als volgt: 
 Ryan Crijns, voorzitter 
 Ina van Ingen, secretaris 
 Titia Nijenhuis, penningmeester 
 

3. ACTIVITEITEN. 

In 2019 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: 
a) Ondersteuning van het project HEY+Gambia    
 Dit is in 2019 gerealiseerd door: 

* continuering van ondersteuning van peuteropvangklas  
* continuering van de klassen niveau 1, 2 en 3 
* het bouwen van een 5e klaslokaal voor niveau 4 
* spelmateriaal voor de school 

b) Diverse inzamelingsacties van gebruikte spullen voor Gambia. 
 

4. SAMENWERKING. 

HEY ondersteunt de stichting ''de Notenkraker'' van Viola Barends. 
De Notenkraker ondersteunt initiatieven in Gambia.  
 

5. SPONSORING/SUBSIDIE. 

In 2019 heeft HEY sponsoring/subsidie mogen ontvangen van de stichting Maasgouw Platform 
Ontwikkelingssamenwerking, de Latasteschool Horn (opbrengst kerstmarkt 2019), de Patriciusschool 
Pey-Echt (schoolmeubilair) en prive personen. 

HEY is de sponsoren/subsidie verstrekkers zeer erkentelijk voor hun bijdrage. 
 

6. CONCLUSIES. 

HEY wil vooralsnog klein blijven en als nodig vooral langzaam groeien. Het bestuur streeft naar 
structurele financiering en continuïteit. De uitvoer van projecten moet voor 100% gebeuren door de 
locale bevolking. HEY ondersteunt alleen projecten waarbij de hulpvraag vanuit de locale bevolking 
komt.    

HEY biedt hulp bij de opstart van locale initiatieven en wil deze ondersteunen totdat projecten 
helemaal gerund en gefinancierd kunnen worden door locale mensen.  
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Omdat er moeilijk een inschatting te maken is over hoelang deze hulp en ondersteuning geboden 
moeten worden, is het maken van een meer-jaren begroting een prognose met veel onzekerheden. 

 

7. SLOTWOORD. 

Tenslotte willen wij onze vrijwilligers, onze sponsoren en iedereen die in de afgelopen periode op 
enigerlei wijze heeft bijgedragen aan het belang van HEY, nogmaals van harte danken voor hun inzet. 


