
Een halve eeuw 

kringloopverkoop 

met een missie!

Waar een kleine organisatie een verschil kan maken!





Het ontstaan van de stichting:

 14 juni 1970: 40-jarig priesterjubileum Pastoor 
A. v/d Pol

 Cadeau: Fonds ter ondersteuning van 
plaatselijke missionarissen  oprichting van 
“Hoevens Ontwikkelings- en Missie-Komitee” 

 “HOMIKO 99500”

 Bestuur: 9 personen

 Doel: Hoevense Missionarissen financieel en 
materieel ondersteunen tijdens verblijf in 
Nederland + in missiegebied

Bankrekening nummer bij 

Boerenleenbank



Fonds verwerving:

 Verkoop halve haantjes / Deelname carnavalsoptocht

 missiemarkt (verkoop 2de hands spullen – 1ste en 3de zaterdag v/d maand)

 Donateurs

 Giften / schenkingen

 Acties

 Bijdrage van gemeente Hoeven

Overzicht uit 1985:

Kaart met locaties in de wereld 

waar donaties van HOMIKO zijn 

geïnvesteerd in het welzijn van de 

mensen aldaar.

Vanaf 1970 had HOMIKO op dat 
moment ƒ 140.950,-- uitgekeerd



1985: Verkoop vanuit boerenschuur in 

de polder van Hoeven:

Peter de Jong

Pater Henk Vergouwen

Mevr. Pfaff
Jan Nelemans

Jo van Rijsbergen

Diek van Lier

Jan van Meer



1995:

Homiko bestaat 25 jaar

 9 vrijwilligers 

 Vanaf oprichting ruim ƒ 300.000,-- uitgekeerd.

 1986  tehuizen Poolse weeskinderen voorzien van goederen en 

meubelen vanuit Hoeven

Goederen in bananendozen staan 

klaar voor transport in de container

Fien Dekkers



2001

Homico verhuisd naar 

Bosschenhoofd

2000

HOMICO in de problemen

ƒ 56,800,--

Naam

HOMIKO

wordt 

HOMICO



Ieder project zijn eigen verhaal!

2001: het gebouw van pater 

Vergouwen in Irian Djaja is klaar 



Kopieën 

inkoopbonnen

Hoe wordt Homico geïnformeerd:
2010 HOMICO 40 jaar

Foto’s

Uitgebreid (beeld)verslag  

Persoonlijk
Uit de boekhouding van Homico:
• Uitgave voor projectondersteuning 

vanaf 2002 t/m 2012: € 310.630,--



2016: Bouwen, sjouwen, 

straten en verhuizen!





2020: Een bijzonder Jubileum jaar !

 Prijsvraag: Basisscholen Halderberge 

 Ondersteuning project jongeren Tune Inn

 School meubilair op transport naar Roemenië

 Jubileum Event – 16 september 2020

1ste prijs € 2. 100,--

De Klinkert

2de prijs € 1.100,--

‘t Bosche Hart

3de prijs € 1.000,--

Bukehof

Extra n.a.v. corona-

actie jongeren: 

Tune Inn: € 800,--



Dear Homico, 

My name is Sovann Dos and I am a deputy director of Stepping Stones Cambodia Organization
(SSCO) in Siem Reap, Cambodia.

I am sending this email say Congratulation 50 years anniversary to you.

Also in this email, we would like to say thank you Homico for supporting us, especially sponsor us
beautiful fence and gate, grass roof, clean water and general cost.

We are really proud of you.



Europa
• Polen
• Oekraïne
• Roemenië
• Litouwen

Azië
• Vietnam
• Cambodja
• Irian Jaya
• Bali
• Indonesië

Azië
• India
• Sri Lanka
• Nepal

Afrika
• Congo
• Gambia
• Kenia
• Malawi
• Tanzania
• Zimbabwe
• Rwanda
• Burundi
• Oeganda

Afrika
• Burkina Faso
• Ghana
• Liberia
• Mali
• Sierra Leone
• Togo

Midden Amerika
• Suriname
• Haïti

Zuid Amerika
• Brazilië
• Bolivia

Homico ondersteunt projecten die als doelstelling 

hebben mensen een menswaardig bestaan te 

laten leven.
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