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Inleiding 

In 2012 brachten wij voor het eerst een jaarverslag uit. Naast de verslaglegging van de 

algemene bestuursvergadering blijkt het jaarverslag informatief voor de eigen 

vrijwilligers bij Homico maar zeker ook voor donateurs en andere belangstellenden. 

Voorts is sinds 2013 voor ANBI instellingen de rapportage van activiteiten en het 

inzicht daarin via de website verplicht. In dit jaarverslag wordt de financiële 

rapportage, die al lang aan de belastingdienst moet worden verstrekt, opgenomen naast 

de beschrijving van de activiteiten van Homico in 2013. 

De websiteversie is opgenomen in de website www.homico.nl 

De organisatie. 

Het bestuur 

Het bestuur bestond in 2013 uit: 

Arnold Overdevest, voorzitter 
Rietje van der Logt, penningmeester 
Wim de Rijck, secretaris 

De vrijwilligers en de activiteiten 

Stichting Homico draait op de inzet van vrijwillgers. Vrijwillig, niet vrijblijvend, zo 
noemt de voorzitter de gevraagde grondhouding. Ook in 2013 is veel werk verzet. De 
vrijwilligers zijn goed op elkaar ingespeeld waarbij iedereen naar zijn of haar 
mogelijkheden actief is. Besluitvorming over projectaanvragen vindt plaats in een 
vergadering waarbij alle vrijwilligers worden uitgenodigd en beslissingsrecht hebben. 

In 2013 waren de volgende vrijwilligers betrokken bij Homico: broeder Frans, Fien 
Dekkers, Toos van Dongen, Free Doomen, Frans v.d. Ham, Mientje Janssens, Peter de 
Jong, Piet Lambregts, Joris van der Logt, Rietje van der Logt, Marco van Meer, Arnold 
Overdevest, Jac Ros, Wim de Rijck, Jo van Rijsbergen, Gonny Schouw, Ad en Lia 
Uitdehaag, Lau Wezenbeek. 

Free heeft na zijn operatie aangegeven fysiek niet meer actief in de winkel te kunnen 
zijn. De inzet achter de schermen als beschermheer van Homico is nog steeds van 
onschatbare waarde.  
De gezondheid heeft in 2013 meer vrijwilligers parten gespeeld. Toch heeft dat weinig 
afbreuk gedaan aan eenieders inzet. Franka van de Weijgaert moest na een 
aanvankelijke aanmelding als vrijwilliger toch afhaken vanwege gezondheidsklachten. 
 
De activiteiten van de vrijwilligers zijn divers. Van het innemen van goederen, sorteren  
schoonmaken tot verkopen in de winkel.  

http://www.homico.nl/
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Maar er zijn ook momenten van rust . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijd voor pauze bij de braderie 

 

 
 
 
 
     Rollators testen wij zelf.. 

 
 
 
 
 
 Of zelfreflectie..                           Marijn Kouters, MAS 

 
In 2013 werden de midzomerfeesten gewijzigd. Alleen op de zondag werd een braderie 
gehouden. Zaterdag werden andere activiteiten georganiseerd.  
De winkel bleef op zaterdag langer open. De opbrengst van 2013 overtrof de opbrengst 
van 2012 ondanks geringere openstelling. Voor 2014 als uitgangspunt goed; de winkel kan 
sluiten omstreeks 14.00 uur. 
  



Jaarverslag 2013 Stichting Homico 

 
 Pagina 3 

De accommodatie 

De winkel aan de Pastoor van Breugelstraat 68a blijft nieuwe bezoekers verrassen.  
We hebben natuurlijk vele vaste bezoekers. 
Maar ook steeds weer nieuwe klanten ontdekken onze winkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servies                      
 Speelgoed.. 

 
 
 
 
 
 
                                                Electra, retro 
 
Een reactie per email van in 2013 ondersteunde “nieuwe” organisatie:  
 “…..we hebben letterlijk onze ogen uitgekeken. Prachtig gewoon, zo goed verzorgd ! En 
ook echt leuke dingen, van letterlijk alles wat, een feest om er te snuffelen. We gingen 
alledrie met iets weg, dus hebben jullie meteen 'terug gesponsord'. We vonden het een 
uitje!. “ 
Groetjes, Annet  

Een beter compliment kunnen de vrijwilligers zich niet wensen. Maar daar is veel inzet 
voor nodig. En daar zijn wij trots op.  
De etalage werd periodiek anders ingericht, vaak gekoppeld aan een thema. De 
gevarieerde winkelinrichting levert steeds weer positieve reacties en klandizie op. 
 
Homico is blij met het winkelpand van Free Doomen, ook al blijkt steeds weer dat er 
méér goederen worden aangevoerd dan we kunnen uitstallen; de winkel biedt al die 
ruimte niet. 
Groter meubilair, kan niet worden aangenomen omdat de plaats ontbreekt. Halverwege 
2013 bood de naastgelegen fietsenzaak even extra ruimte door beëindiging van de zaak. 
De extra ruimte werd snel gevuld met meubels, maar door verhuur van het pand was de 
extra ruimte helaas van korte duur. 
 
Mede door een langere winter, was het energieverbruik in het winkelpand hoog. 
Vrijwilligers werden opgeroepen om zuinig met energieverbruik om te gaan. 
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Projecten 
Deels bekende maar ook nieuwe instellingen wisten Homico in 2013 te vinden.  
Aan de hand van de opgestelde criteria:  
Ondersteuning:   
 van de allerarmsten 
 voor de opbouw van een menswaardig bestaan  
 aan een instelling afkomstig uit de nabije omgeving van Homico. 
werden de ingekomen aanvragen getoetst.  
 
Soms werden aanvragen afgewezen op grond van het laatstgenoemde criterium, terwijl 
het initiatief zeker ondersteuning van Homico waard was.  
Daarom is er eind 2013 een heroverweging van de toetsingscriteria aan de orde is 
gesteld. Vanaf 2014 worden de aanvragen getoetst aan de hand van de nieuwe criteria. 
De eerste indruk is, dat een betere afweging kan worden gemaakt. 
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In 2013 vond de toetsing nog plaats op basis van hiervoor genoemde 3 criteria en  
werden op grond daarvan gehonoreerd: 

 

 Zusters Franciscanessen, Oudenbosch 
 
 
 
 
 
Aanvraag bekostiging medicijnen van een kind in Kenia. 
De door Homico beoogde ondersteuning is niet gericht op individuele personen. Als  
uitdrukking van sympathie voor de noodzakelijke medicatie (waardoor het perspectief 
van de jongen beter is) wordt in 2013 een bijdrage van € 500 uitgekeerd.  

 
 

 S4S Budget 2012 > 2013. 
www.sport4socialisation.com 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S4S verzoekt het budget van € 8.460 voor directe kindhulp, dat werd toegekend voor 
2012, te mogen inzetten voor Community Adapted Physical Activities, ofwel 
sportactiviteiten op scholen. 
Met de toekenning voor directe hulpverlening werd een “behapbaar” onderdeel beoogd. 
Met de gevraagde bestedingsmogelijkheid wordt ingestemd.  

http://www.sport4socialisation.com/
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 Tools to Work 

www.toolstowork.nl 

 

 
Stichting Tools To Work (voorheen Derde Wereld Werkplaats) 

Adres: Laanzichtweg 101, 4847 SH Teteringen 

Telefoon: 076 581 0202 

E-mail adres: info@ToolsToWork.nl 

 

De visie van Tools To Work is: "Het is beter om een hengel te geven dan een vis". 

Met de gereviseerde tweedehands kwaliteitsgoederen zijn mensen in staat om zelf duurzaam 
inkomen te verdienen of goed onderwijs te krijgen. Door de kennis van revisie, die Tools To Work 
sinds 2006 overdraagt met trainingen in het Zuiden, leren mensen ook "hun hengel te maken en 
te onderhouden". De milieuwinst die bereikt is in de 25 jaar dat Tools To Work bestaat, is door 
het hergebruik van goederen enorm. 

Via de werkplaats van Tools To Work zijn veel mensen met een opstap naar werk of participatie 
ondersteund. De revisie van kwaliteitsgoederen biedt in Nederland een prachtig werkervaring 
instrument voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De samenwerking met 
vrijwilligers, die een rolmodel vervullen en de professionele begeleiding zorgen voor een goede 
werkomgeving om het leven weer inhoud te geven. Elke week werken ca. 80-85 mensen in onze 
werkplaats. Ca. 20-25 deelnemers en meer dan 50 vrijwilligers. De vrijwilligers werken aan de 
revisie, magazijnwerk, boekhouden, projectadministratie, het ophalen van goederen en Pr werk. 
Vier vrijwilligers brengen sinds 2006 ook onze kennis van revisie naar o.a. Kenia, Oeganda, 
Rwanda en Sierra Leone. 

Tools To Work heeft vier doelstellingen: 
- Bijdragen aan de zelfontwikkeling van die groepen mensen in het Zuiden die sociaal economisch 
het meest kwetsbaar zijn. 
- Bijdragen aan de ontplooiing van kansen voor die groepen mensen in onze eigen samenleving die, 
om allerlei redenen, weinig kansen hebben op deelname aan het arbeidsproces. 
- Bijdragen aan de bewustwording aangaande de oorzaken van de sociaal economische 
achterstelling en afhankelijkheid die grote groepen mensen in Nederland en Afrika treft. 
- Bijdragen aan de reductie van afvalproducten en het hergebruik van afgedankte producten en 
deze als kwaliteitsproducten weer in te zetten. 

 

Het project omvat de levering van naaimachines voor diverse projecten in Kenia (2x), 

Oeganda en Malawi ten behoeve van inkomensactiviteiten, vakopleiding voor 

weeskinderen en gehandicapten.   

Na aftrek van de bijdrage van Wilde Ganzen resteerde € 19.080. De resterende kosten 

werden ter financiering voorgelegd aan 4 instellingen.  

Homico honoreerde ¼ van laatstgenoemd bedrag: € 4.770.  
  

http://www.toolstowork.nl/
mailto:info@ToolsToWork.nl
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 Stepping Stones Cambodja. 

www.steppingstonescambodia.org 

 

 

 

 

 

Toelichting Marco en Arnold. 

 

Verbeteringen (bouwkundig) aan de reeds gerealiseerde klaslokalen, € 3.380.  
Via Pure! werd een bijdrage van € 1.250 in 2012 toegezegd en in 2013 afgerekend. 
Naast bijdragen vanuit Homico c.s. heeft Marco ook op allerlei fronten geld 
gegenereerd. 
 

 
  

http://www.steppingstonescambodia.org/


Jaarverslag 2013 Stichting Homico 

 
 Pagina 8 

 

 Okusubira, Hospice Torore 

www.okusubira.nl 

 

 

 

 

 

 

Organisatie(structuur) van Hospice Tororo 
Hospice Tororo is een officieel project van de Oegandese organisatie Wings of Hope. Wings of 
Hope is een missionaire organisatie in Oeganda en een zusterorganisatie van de Amerikaanse 
stichting Sovereign Wings. Daniel en Joy Situka (onder het bewind van Idi Amin naar Amerika 
gevluchte Oegandezen) maken deel uit van het bestuur van Wings of Hope en de Raad van Advies 
van hospice Tororo.   Deze Raad van Advies heeft ook nog enkele leden uit de locale 
gemeenschap. 

Hospice Tororo is geregistreerd als Community Based Organization (CBO). Dat wil zeggen dat zij 
binnen haar taakveld mag werken voor de lokale bevolking.  Op dit moment loopt de procedure 
voor registratie als NGO, zodat het werk in een groter gebied mag worden uitgevoerd, zonder 
dat daarvoor met alle afzonderlijke districtsbesturen contracten zijn getekend.  Het hospice 
heeft als CBO een contract gesloten met het districtsbestuur (soort provinciebestuur). Op basis 
van dit contract mag het hospice palliatieve zorg leveren, zowel in het ziekenhuis, als in klinieken 
in het district en bij de patiënten thuis. Het ziekenhuis is van de Oegandese overheid en het 
hospice Tororo mag in het ziekenhuis gebruik maken van twee ruimten (waarvan één gedeeld met 
het diabetescentrum). Het onderhoud van deze twee ruimten komt voor rekening van het hospice. 
Het hospice krijgt voor haar werk gratis morfine van de Oegandese overheid en het ziekenhuis 
stelt twee verpleegkundigen ter beschikking.  De Raad van Advies is gericht op ontwikkeling van 
de hospicezorg in Tororo en zij ondersteunen de coördinator erg goed. 

 

In 2013 wordt een bijdrage toegezegd van € 3.125 om Hospice Tororo in 2013 in staat 

te stellen de gezondheidswerkers te trainen, het eigen personeel met klinische lessen 

de kennis actueel te houden, te gaan werken met Community Volunteers en een 

publiciteitscampagne te starten waardoor er veel meer patiënten kunnen worden 

bereikt/de meest optimale zorg geleverd kan worden aan de patiënten.  

  

http://www.okusubira.nl/
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 I Fos Nepal 

http://nicole-en-perry.magix.net/website/i_fos_nepal.2.html#I%20Fos%20Nepal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perry en Nicole realiseren in het dorpje Dhusini toiletten voor totaal 165 gezinnen.   Het 

verzoek is gericht op een jaarlijkse bijdrage voor realisatie van toiletten bij 165 

gezinnen. Kosten 1 toilet worden geraamd op € 100. 
Voor 2013 (najaar) wordt een bedrag toegezegd van € 1.500. 
 
 

 Stichting Kleurrijk Suriname  

www.kleurrijklevenvoorsuriname.nl 

 
 
 
 
 
 

Stichting Mijnzorg, tehuis voor aids/hiv besmette kinderen van 0-18 jaar. Aanvraag 

gericht op het beter functioneren van het tehuis. 

Besloten wordt € 2.500 beschikbaar te stellen voor de onderdelen schoolkleding en 
meubilair. 

 

Bijdrage gebaseerd op aanschafkosten van schoenen en schooluniformen, die ze nodig 

hebben als ze naar school gaan voor ca 26 kinderen  € 1000 en kasten voor Mijnzorg  ca 

€ 1500.                                             
 

  

http://nicole-en-perry.magix.net/website/i_fos_nepal.2.html#I%20Fos%20Nepal
http://www.kleurrijklevenvoorsuriname.nl/
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 Stichting Nyathouta,(miep Broos) 

www.nyatouta.nl 

 

 

 

 

 

 

        Oud-Gastel  

Besloten wordt een bijdrage van € 1.000 in de transportkosten  

van hulpgoederen ter beschikking te stellen voor het jaar 2013.  

Indirecte kosten als transportkosten worden hiermee gemaximeerd  

op € 1.000 per jaar. In 2013 tweemaal een bijdrage transportkosten  

verstrekt. 

 

Gambia 

                   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

http://www.nyatouta.nl/
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 Eyes on Ghana Foundation, m.b.t. Modernisering en uitbreiding St. Theresia 

Kliniek in Akim Akroso, Ghana tot een plattelandsziekenhuis.  

www.eyesonghana.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het programma omvat een nieuw plattelandsziekenhuis in Ghana. Eyes on Ghana 

Foundation is op alle fronten aan het werk. Marianne Remmerswaal is in Ghana en doet 

daar al 30 jaar lang het nodige ondersteunend werk. Er is duidelijk sprake van een 

stabiele basis. Het project wordt gerealiseerd in 3 fasen.  

De 1e fase is de omvangrijkste en moet in 1 jaar afgerond zijn.  

Fasen 2 en 3 zijn minder omvangrijk. 

Er is een stevige bijdrage van Wilde Ganzen te verwachten.  

Homico verstrekt een bijdrage van € 7.600 voor een toiletgebouw. Dat moet er als 

eerste voorziening in fase 1 staan. In Ghana komt steeds de gehele familie naar het 

ziekenhuis met het daarbij horende toiletbezoek. 

 
 
Stichting Onderwijs weeskinderen Malawi 
   

Naaiatelier voor zelfhulpgroep in Mangochi-Malowi ad € 2.964. 
www.malawiwijs.org                                    www.stichting-mim.nl. 
 

Project gegevens  

Er  is al een gebouw ontworpen, gebaseerd op zo laag mogelijke kosten maar qua ontwerp 

gericht op voldoende licht en  klimaatbeheersing door natuurlijke ventilatie.  (zie bijlage 

tekening) In het atelier is plaats van ca. 16 naaimachines. Behalve een kleine winkel is 

ook voorzien een ruimte voor de administratie en een hoek voor het repareren van 

naaimachines. Met de naaimachines zijn ook reservedelen meegezonden en een reparatie 

instructie boek.  

De stichting Onderwijs voor Weeskinderen geeft een lening zodat de HBC groep 

stoffen en hulpmiddelen kan kopen om te kunnen starten.  

 

http://www.eyesonghana.org/
http://www.malawiwijs.org/
http://www.stichting-mim.nl/
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Als het atelier goed loopt kan het eenvoudig en tegen geringe kosten worden uitgebreid. 

Verwacht wordt dat er veel vrouwen gebruik van zullen maken omdat vrijwel alle 

vrouwen in de wijde omgeving arm zijn en op deze wijze ook geholpen worden. Zo schept  

het atelier dubbele verdienste, de verwerving van inkomsten voor de zelfhulpgroep en 

vrouwen kunnen er kleding maken. 

 

Homico zegde 17-12-2012 een donatie toe van € 2964,= om de bouw van het atelier te 
bekostigen. Uitbetaling vond plaats in 2013. 

 

 

Aan het einde van 2013 werden weer diverse aanvragen ingediend. Ze werden in de 
algemene vergadering van 6 januari 2014 getoetst aan de hand van de nieuwe 
wegingscriteria. De eerste “vinger oefening”  verliep goed. Meer daarover n het 
jaarverslag 2014. 
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Financiële informatie. 

 
In het jaar 2013 werden 10 instellingen ondersteund (11 x bijdrage). Die ondersteuning 
besloeg een totale  bijdrage van € 26.679, met dien verstande dat de bijdrage voor S4S 
reeds in 2012 werd toegezegd. 
  
Door verkopen in winkel en verkoop van kleding, oude metalen werd een opbrengst 
behaald van € 34.827,25; een verhoging van € 1.419,50 ten opzichte van 2012. 
Het vermogen nam in 2013 toe met een bedrag van € 8.832,--. 
 
Diverse 

Evenals voorgaande jaren werden defecte goederen afgevoerd in containers en werd 

textiel, oud ijzer verkocht. Vanaf eind 2013 kunnen kapotte elektrische apparaten ook 

worden verkocht. Evenals voorgaande jaren worden eventuele overtollige boeken of 

andere goederen doorgestuurd naar andere weldadigheidinstellingen. Op die manier is 

de bestemming optimaal als verkoop in de winkel niet mogelijk blijkt. 

 

Inname goederen 

Ook in 2013 werden volop goederen aangeleverd. Daarbij is de indruk dat het aandeel 

kapotte of niet bruikbare goederen geleidelijk aan toeneemt. De beschikking over grote 

afvalcontainers blijft daarmee onontbeerlijk. 

 

Maatschappelijke stage 

In 2013 deden twee jongens een maatschappelijke stage, Marijn Kouters van Pinsentuin 

College en Steven van Oers van Mavo-4, KSE. Met de maatschappelijke stage maakten  

Marijn en Steven kennis met vrijwilligerswerk.  

 

NL Doet 

In 2013 werd niet deelgenomen aan de nationale vrijwilligersdagen van NL Doet. Op de 

oproep in 2012 kwam één vrijwilliger; voor 2013 werd daarom afgezien van deelname.  

 

Website 

In 2013 is de overstap gemaakt naar een andere hostingbedrijf voor de website. Omdat 

de software verouderd, werd eind 2013 een nieuwe website aangekocht. Na aftrek van 

sponsoring was een bedrag van € 550 nodig voor de aanschaf van de website. Vanaf 2014 

is de website beschikbaar. Het werken met de nieuwe website vraagt nog wel extra 

aandacht. De bedrevenheid om zorg te dragen voor actuele informatie op de website 

moet nog groeien . 
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Slotwoord 

U heeft het 2e jaarverslag van Stichting Homico gelezen. Met veel plezier wordt het 
inzicht gegeven over wat de stichting met haar vrijwilligers het afgelopen jaar weer tot 
stand heeft kunnen brengen.  
Het in een jaarverslag nogmaals terugblikken op het voorbije jaar levert de constatering 
op dat er in ruime mate aan goede projecten ondersteuning kan worden geboden. Dat 
geeft aan de vrijwilligers het goede gevoel dat het werk er nog steeds toe doet! 
 
Bosschenhoofd, maart 2014  
Het bestuur van Stichting Homico. 
 
 
Wim de Rijck,    Arnold Overdevest, 
secretaris    voorzitter 

 


