Help Mij Leven
(AJUDE ME A VIVER)

Jaarverslag 2020

Stichting Help Mij Leven helpt Braziliaanse kinderen in nood.
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1. Voorwoord
Brazilië is één van de landen die in 2020 ongenadig zwaar getroffen werden door het
coronavirus. Naast het leed dat het virus zelf aanrichtte, hebben de economische
gevolgen van de pandemie een enorme impact gehad op het land. En zoals vaak het
geval is in crisissituaties, werden juist de zwakkeren in de samenleving hard geraakt.
Er zijn dan ook genoeg redenen voor een treurige terugblik op 2020.
Toch kijkt het bestuur van stichting Help Mij Leven
niet alleen met verdriet maar ook met dankbaarheid
terug op het afgelopen jaar. Want ondanks de zeer
moeilijke situatie konden honderden Braziliaanse
kinderen in 2020 worden geholpen – met hulp van
donateurs, vrijwilligers en de lokale medewerkers van
partnerorganisatie REMER.
Voor REMER bracht de coronacrisis op verschillende
plekken onderbrekingen van het welzijnswerk met
zich mee. Als gevolg van de lockdowns heeft een deel
van de gebruikelijke werkzaamheden van REMER in
de favela’s van Rio de Janeiro – denk aan gezamenlijke
activiteiten zoals sport en cursussen – tijdelijk
stilgelegen. Voor de kinderen die door REMER worden
opgevangen op woonboerderij Sítio Shalom (in de staat
Minas Gerais) resulteerden de lockdowns erin, dat zij
lange tijd niet naar school konden.
Het bestuur van stichting Help Mij Leven stelt met
dankbaarheid vast dat 2020, ondanks de uitdagende
omstandigheden, allesbehalve een verloren jaar
is geweest voor wat betreft het welzijnswerk van
REMER. In favela Faz Quem Quer, bijvoorbeeld, kon
de onderbreking van de gebruikelijke sportactiviteiten
worden aangewend om een overkapping te bouwen
over het voetbalveld van REMER’s voetbalschool
Escolinha Feyenoord. Naast het veld werd bovendien
een zaaltje gebouwd voor de kinderen: een
‘spelershome’ waar de kinderen kunnen water drinken
en lunchen, en waar sportmateriaal wordt opgeslagen.
Bovendien dient het zaaltje als een plek waar de
kinderen en hun begeleiders een veilig heenkomen
kunnen zoeken in het geval van vuurgevechten
tussen de lokale drugsbende en de politie dan wel
rivaliserende bendes – gevaarlijke schermutselingen
die helaas regelmatig voorkomen.
Ook betekende de coronacrisis dat de medewerkers
van REMER, voor wat betreft een deel van hun werk,
terugkeerden naar hun ‘roots.’ In de jaren tachtig
begon Robert Smits, oprichter van REMER, zijn werk in
Rio de Janeiro op straat, waar hij brood uitdeelde aan

straatkinderen in het centrum van de stad. Door de
coronacrisis is de straat- en daklozenproblematiek weer
sterk toegenomen. Veel mensen verloren hun baan,
konden de huur van hun woning niet meer opbrengen
en werden hun huis uitgezet. Om aan het leven op
straat te ontsnappen, hebben honderden gezinnen –
ouders en kinderen – hun heil gezocht in een aantal
leegstaande fabriekspanden in het havengebied van
Rio de Janeiro.
In 2020 heeft REMER daarom, met steun van stichting
Help Mij Leven, verschillende initiatieven ontplooid
om deze gezinnen te helpen, onder meer door hen
te voorzien van voedsel- en hygiënepakketten. Ook
nemen teamleden van REMER een grote groep
kinderen – die de fabriekshallen verder nauwelijks
verlaten – meerdere keren per week mee naar buiten
om sport- en spelactiviteiten met hen te ondernemen.
Daarnaast probeert REMER contacten tussen de
bewuste gezinnen en de gemeente te faciliteren,
zodat er op termijn wellicht fatsoenlijke woonruimte
voor deze allerarmste inwoners van Rio kan worden
gerealiseerd.
Als bestuur van stichting Help Mij Leven stellen
we vast dat REMER ook in 2020 veel heeft kunnen
betekenen voor Braziliaanse kinderen in risicosituaties.
Dit geldt voor het werk van REMER in de favela’s van
Rio de Janeiro, het werk rond de fabriekshallen in het
havengebied van de stad en het werk van REMER op
woonboerderij Sítio Shalom. Op de hiernavolgende
bladzijden van het jaarverslag 2020 treft u een
beschrijving aan van de activiteiten die stichting
Help Mij Leven en REMER in het afgelopen jaar
hebben verricht, zowel in Nederland als in Brazilië.
De financiële verantwoording maakt eveneens deel
uit van dit jaarverslag.

Bestuur Stichting Help Mij Leven,
juni 2021
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2. Hulp aan kinderen in Brazilië
De activiteiten van REMER richten zich enerzijds op straatkinderen in leegstaande
fabrieken en kinderen in verschillende favela’s in Rio de Janeiro. Anderzijds verzorgt
REMER opvang aan kinderen in risicosituaties in de naburige staat Minas Gerais.
2.1 H
 ulp aan kinderen in risicosituaties –
Rio de Janeiro
In de stad Rio de Janeiro is het werk van REMER vooral
gericht op kinderen die opgroeien te midden van
armoede, misdaad en geweld; kinderen die het risico
lopen zelf in de criminaliteit te belanden. Doelstelling
van het werk is preventie door sport en educatie.
Het bestuur van stichting Help Mij Leven steunt deze
benadering door REMER van harte.
Favela Morro da Providência – preventie door sport
Morro da Providência is een favela in de havenwijk
van Rio de Janeiro, nabij in het centrum. In Morro da
Providência tiert de drugshandel nog altijd welig omdat
de wijk grenst aan trein- en busstation Central do
Brasil, waar dagelijks bijna 700.000 reizigers pendelen.
Het overbrengen van drugs en geld wordt meestal door
de jeugd gedaan. Sportclub Sparta, een initiatief van
Robert Smits (oprichter REMER), vangt iedere avond
van maandag tot vrijdag 250 kinderen tussen de 7 en
17 jaar op die voetballessen krijgen, gegeven door een
sportleraar en twee vrijwilligers.
Op zaterdagen zijn er verschillende kampioenschappen
en toernooien. De vrijwilligers monitoren het
schoolbezoek van de kinderen. Op dit moment trainen
enige kinderen bij een profclub in Brazilië. Op 26 maart
ging Rio op slot door het coronavirus.
In Brazilië is het sociaalmaatschappelijk werk gelieerd
aan het onderwijs: zolang de scholen gesloten blijven
mogen de werkers niet aan de slag. Sportclub Sparta
onderneemt veel acties, zoals het uitdelen van eten en
schoonmaakmiddelen onder de meest arme bewoners
van Providência en de naburige favela Pedra Lisa.
Afgelopen jaar heeft de club maandenlang duizenden
maaltijden, mondkapjes en hygiënemateriaal
uitgedeeld aan families in deze door het coronavirus
zwaar getroffen favela’s. Vele mensen kwamen zonder
werk en dus zonder inkomsten te zitten. De noodhulp
van de regering schoot tekort. De medewerkers van
Sparta deden wat zij konden: de allerarmsten voorzien
in hun basisbehoeften.
Het werk van Sparta vindt plaats onder moeilijke
omstandigheden: Morro da Providência is een zeer
gevaarlijke wijk. Dit werd in 2020 weer op een trieste

manier duidelijk, toen de negentienjarige Rodrigo, oudSpartapupil, omkwam tijdens een vuurgevecht tussen
de politie en de plaatselijke drugsbende. Volgens
Sparta en familieleden had Rodrigo geen enkele band
met de drugsbende. In korte tijd zijn vrijwilligers in
vijf verschillende favela’s tijdens het uitdelen van
voedselpakketten in vuurgevechten beland. Vanuit
de overheid is vervolgens bepaald dat tijdens de
coronaperiode de politie alleen de krottenwijken
mocht betreden met toestemming van justitie. Het
aantal doden tijdens vuurgevechten in Rio is gedurende
die periode flink afgenomen. Daarentegen neemt het
aantal leden van de drugsbende, het vertoon van zware
wapens en het opzetten van barricades in de favela’s
(toegangsversperringen om de politie te verhinderen
de favela’s te betreden) toe.
Favela Antares – preventie door sport en onderwijs
Het werk van REMER in Antares omvat 3 onderdelen:
1. In het schooltje Universo Cultural Antares worden
5 dagen per week bijlessen en computerlessen
gegeven aan 90 kinderen. De lessen worden
gegeven in de middaguren, aan 2 verschillende
leeftijdsgroepen in 3 klassen, hierin bijgestaan door
3 onderwijzers, een pedagoge en een psychologe.
2. In het jeugdgebouw Uni-Jovem komen 60
meidentieners in de leeftijd van 13 tot 17 jaar samen
in praatgroepen om sociaalmaatschappelijke thema’s
te bespreken, zoals kinderarbeid, de juridische
positie van kinderen, racisme en seksueel misbruik.
Verder is er na afloop een uur sport en lunch.
3. Op het nabijgelegen voetbalveld geeft de
Samara Sportclub 5 dagen per week sportlessen
aan 80 kinderen (zowel jongens als meisjes)
in de leeftijd van 7 tot 14 jaar, verdeeld over 3
leeftijdscategorieën. Deze activiteiten werden, net
als bij Sparta, op 26 maart stil gelegd vanwege de
uitbraak van het coronavirus. In de favela’s is de
armoede flink gestegen. Geen werk, geen geld. Het
team van REMER coördineert hulp aan gezinnen
en staat hen bij wat betreft gezondheidszorg en
overheidsuitkeringen. Ook werden honderden
pakketten met voedsel en hygiënisch materiaal
verzorgd en werden online
bijeenkomsten gehouden tussen
het team en de tienermeidengroep
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(twee maal in de week). Voor degenen die geen
computer hadden werden tablets geregeld. De 3
studenten die aan de universiteit studeren, via een
beurs van REMER, moesten hun studie ook online
volgen. In het begin was dit niet makkelijk, in een
overvol huis en wonende in een favela met slecht
internet. Waar nodig kregen deze studenten de
sleutel van de computerzaal van REMER om gebruik
van te maken van de daar aanwezige faciliteiten.
Favela Faz Quem Quer – preventie door sport
Faz Quem Quer is een favela die in de noordzone van
de stad ligt. De wijk telt zo’n 21.000 inwoners en wordt
gedomineerd door een drugsbende. Tot enkele jaren
geleden waren er geen welzijnswerkers actief in deze
gewelddadige wijk. Daarom heeft REMER in maart
2019, in samenwerking met een plaatselijke kerk en
de wijkvereniging, het voetbalschooltje Escolinha
Feyenoord FQQ opgezet in Faz Quem Quer. Na een
goede opknapbeurt van het enige voetbalveldje in de
favela heeft REMER een sportleraar aangesteld die drie
keer per week voetballessen geeft aan de kinderen
van de wijk. De voetballessen worden gegeven
aan circa 90 kinderen – zowel jongens als meisjes
– in de leeftijd van 7 tot 17 jaar (verdeeld over drie
leeftijdscategorieën). Na afloop van de voetballessen
ontvangen alle kinderen een lunch. Op sommige
zaterdagen worden voetbaltoernooien gehouden of
uitwedstrijden gespeeld. Al deze activiteiten moesten
worden onderbroken op 26 maart 2020, toen het
coronavirus de stad Rio stillegde. In het hele jaar ging
geen enkele school open. En aangezien REMER als
NGO gekoppeld is aan ‘onderwijs’, zoals het geval is in
Brazilië, mochten de medewerkers niet naar hun werk.
In de maanden april en mei, toen de mensen nog geen
overheidsuitkering kregen, heeft REMER ook hier voor
honderden voedselpakketten gezorgd. Verder werden
door REMER 4000 mondkapjes uitgedeeld. Omdat de
activiteiten stil lagen heeft REMER – met financiële
steun van Wings of Support (KLM), Wilde Ganzen en
de Nederlandse vrijwilligersgroep Frieslandgroep 2020
– een overkapping van het sportveld en een zaal naast
het veld gebouwd. De overkapping was belangrijk
omdat als het regent er niet gesport kan worden op de
dan spiegelgladde grond. Feit is dat het in Rio veel kan
regenen. En voor de kinderen is het een regelrechte
ramp als zij hun voetbalactiviteiten dagen of zelfs
weken moeten overslaan. Nog veel belangrijker was de
bouw van een zaal naast het veld. Vanaf de oprichting
van de club, in maart 2019, moeten trainingen
regelmatig worden afgebroken vanwege schietpartijen.
De enige veilige plek waar de kinderen en leraar niet
geraakt konden worden door verdwaalde kogels was
de achterlijn. Om deze reden werd bedacht dat er
een veilig onderkomen vlak bij die achterlijn gebouwd
diende te worden. Ook had de club een ruimte

nodig om sportmateriaal en lunches te bewaren,
alsmede een plek voor toiletten voor de voetballende
jeugd. Daarnaast heeft REMER een maatschappelijk
werkster in dienst die met de kinderen praat over hun
problemen en hoe deze op te lossen: ook daarvoor was
een eigen ruimte nodig. De zaal naast het voetbalveld
kan daarom voor verschillende doeleinden worden
ingezet. Op donderdag 12 november werden de zaal
en de overkapping officieel in gebruik genomen. Een
voetbalwedstrijd markeerde de feestelijke opening.
Tientallen kinderen waren aanwezig die op de nieuwe
tribune zaten: net als het veld is de tribune nu ook
overdekt, zodat toeschouwers niet langer in de felle
zon hoeven te zitten. In die periode toonden de
coronacijfers een positief beeld, zodat er weer enige
activiteiten mogelijk waren. Maar de versoepelingen
waren helaas van korte duur. Na de verkiezingen in
Brazilië, waar enorme mensenmassa’s bijeen kwamen,
nam het aantal coronabesmettingen flink toe en moest
alles weer dicht.

Fabriekshallen in de havenbuurt
Doordat veel mensen hun huur niet meer kunnen
betalen in deze moeilijke tijd komen zij op straat
terecht. Rondom de favela Providência, vlakbij het
kantoor van REMER, leven honderden gezinnen
in verlaten pakhuizen/fabriekshallen. Deze oude
fabriekshallen bevinden zich in de havenwijk en
staan onder gezag van de plaatselijke drugsbende.
Mensen mogen zelf krottenhuisjes bouwen in de
fabriekshallen; maandelijks betalen zij hiervoor een
(laag) huurbedrag aan de drugsbende. De ingang van
deze panden wordt bewaakt omdat binnen drugs
wordt verhandeld. Mensen leven in de fabrieken onder
erbarmelijke omstandigheden: zonder enige hygiëne
en te midden van de criminaliteit. In
het kader van het project ‘Zegening,’
opgezet door jongeren die op de Sítio
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zijn de ouders van deze kinderen verslaafd aan drugs of
alcohol en spelen er in de bewuste gezinnen sociale en
psychische problemen.
De woonboerderij bestaat uit 3 huizen waar in totaal
24 kinderen worden opgevangen. Daarnaast is er een
vierde huis waar aan jongeren een vorm van begeleidwonen kan worden geboden. Verder begeleidt een
maatschappelijk team 21 families van kinderen die op
de woonboerderij hebben gewoond en families die
adoptiegezin willen worden.

Shalom van REMER hebben gewoond, worden sinds
juni op 3 avonden in de week maaltijden uitgedeeld
aan de bewoners van de fabriekshallen. REMER heeft
hieraan enige financiële steun geboden. Steeds vaker
worden de fabriekshallen bezocht door medewerkers
van REMER. In de maand november heeft REMER 100
gezinnen in kaart gebracht die in de fabriekshallen
leven. Vervolgens is een plan van aanpak gemaakt, om
in januari 2021 daadwerkelijk hulp te bieden aan de
kinderen van deze gezinnen: 90 kinderen tussen de 4
en 14 jaar. Om deze gezinnen alvast een hart onder
de riem te steken heeft REMER aan een honderdtal
gezinnen kerstpakketten cadeau gedaan in december.
In deze kerstpakketten, die gefinancierd werden door
donateurs van stichting Help Mij Leven, zaten basale
producten die de bewoners van de fabriekshallen zeer
goed gebruiken konden: voedsel en hygiënemiddelen.
REMER heeft zich tot doel gesteld om de kinderen die
in de fabriekshallen leven, te ondersteunen bij de
schoolgang. Het gaat hierbij om een groep van 64
kinderen tussen de 4 en 14 jaar. De hoop bestaat dat de
Braziliaanse lagere scholen in de loop van 2021 weer
beginnen. Een psychologe, maatschappelijk werker en
pedagoge zullen bovendien contacten onderhouden
met familie, school en de gemeente (dit laatste met het
oog op huisvesting en gezondheidszorg).

2.2 L angdurige opvang van kinderen met
problematische achtergrond – Minas
Gerais.
Buiten Rio de Janeiro, in Pequeri, een dorp in de
naburige staat Minas Gerais, biedt REMER opvang en
ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen uit de wijde
omgeving, veelal op initiatief en/of verzoek van lokale
kinderrechters.
Sítio Shalom – opvang, verzorging, educatie, sport & spel
REMER biedt op woonboerderij Sítio Shalom een veilig
onderkomen aan kinderen uit probleemgezinnen:
kinderen met een achtergrond van verwaarlozing,
mishandeling en/of seksueel misbruik. In veel gevallen

Het aantal gevallen van kindermisbruik, waarbij REMER
als hulpverlenende instantie wordt ingeschakeld,
is recent sterk toegenomen. Deze toename lijkt
in verband te kunnen worden gebracht met de
groeiende werkloosheid en armoede. Gemeente
en justitie komen met steeds meer verzoeken aan
REMER om nieuwe kinderen opvang te bieden.
Omdat de kinderbescherming in de dorpen rond de
woonboerderij weinig of niets onderneemt tegen
gezinnen waarbinnen sprake is van seksueel misbruik,
heeft REMER een vaste advocaat in dienst genomen om
zo nodig juridische stappen te kunnen ondernemen.
Afgelopen jaar zijn 3 processen aangespannen.
In februari 2020 is REMER, samen met Criança
Esperança/UNESCO, begonnen met het geven van
een aantal cursussen en workshops voor de jeugd
van de woonboerderij en nog 80 kinderen uit
probleemgezinnen in Pequeri en Guarará. Deze 80
kinderen werden, nadat Sítio Shalom vanwege het
coronavirus geheel werd afgesloten, thuis begeleid in
samenwerking met de kinderbescherming. Regelmatig
werden de kinderen voorzien van voedselpakketten,
boeken en spelletjes. Het geven van de cursussen kon
wel doorgaan op Sítio Shalom zelf, aan de kinderen en
tieners die daar opgevangen worden.
Zowel om financiële als om praktische redenen heeft
REMER in 2019 het plan opgevat om een deel van de
activiteiten van de Sítio Shalom in Pequeri te verhuizen
naar het naburige stadje Bicas. Het streven is om
in Bicas een tweetal huizen te bouwen ter opvang
van de kinderen. Het voorste deel van de Sítio (10
hectare) is in 2020 verkocht. Het achterste deel blijft
eigendom van REMER en zal een eigen bestemming
krijgen: vakantiekampen, voor onder andere kinderen
uit de favela’s waar REMER actief is, en verhuur voor
congressen. Door de coronacrisis is de aankoop en
bouw van de nieuwe huizen in Bicas uitgesteld. De
verhuizing van de kinderen die nu op de Sítio wonen zal
naar verwachting in december 2022 plaatsvinden.
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3. Werving van vrijwilligers voor Brazilië
Vrijwilligers leveren al jaren een belangrijke bijdrage aan het werk van REMER in
Brazilië. In de eerste plaats bieden deze vrijwilligers een helpende hand door hun
concrete activiteiten. Maar vrijwilligers bieden ook morele steun: het is voor de
medewerkers van REMER én voor de kinderen die de organisatie onder haar hoede
heeft hartverwarmend om te zien dat er mensen van zo ver weg speciaal voor hen naar
Brazilië komen.
Stichting ‘Help mij Leven’ doet bovendien in
toenemende mate een beroep op vrijwilligers door
hen tijdens en na hun verblijf in Brazilië te betrekken
bij fondsenwerving, iets wat veel vrijwilligers overigens
al uit eigen beweging doen. Het bestuur van stichting
‘Help mij Leven’ is blij met zulke betrokken vrijwilligers.

3.1 Resultaten
Begin 2020 was er een groep van 16 vrijwilligers uit
Friesland die in de zomer naar Brazilië zouden gaan
om de handen uit de mouwen te steken. In de favela
Faz Quem Quer zou een bijdrage worden geleverd
aan de bouw het zaaltje bij de sportclub. Ook op de
Sitio Shalom waren vele klussen (zie ook hoofdstuk
2.2). Echter door het COVID-19 virus kon deze reis
niet doorgaan. De aangekochte tickets zijn gelukkig
terugbetaald door het reisbureau en we hopen
als bestuur van harte dat deze groep (wellicht in
vernieuwde samenstelling) in 2022 wel naar Brazilië
kan afreizen.

Laatste groep van 2019.
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4. Fondsenwerving en PR
Fondsenwerving en PR behoren tot de kerntaken van het bestuur, in samenwerking met
diverse vrijwilligers. De focus ligt hierbij op DRIE ACTIVITEITEN:
>	Informeren en ondersteunen van donateurs
(particulieren dan wel organisaties) die het werk van stichting Help Mij Leven en
REMER steun(d)en; donateurs vormen de ruggengraat voor de financiering van
het dagelijkse werk van REMER in Brazilië;
> 	Contact leggen met organisaties en fondsen;
zij zijn belangrijk om incidentele uitgaven te bekostigen,
dan wel om ‘gaten’ in de begroting te vullen;
> Werven van nieuwe donateurs.
Vanuit Nederland streeft stichting Help Mij Leven
ernaar (potentiële) donateurs, media en het bredere
publiek te informeren over de moeilijke en gevaarlijke
omstandigheden waaronder Braziliaanse kinderen
in de armere lagen van de bevolking opgroeien.
Daarnaast streeft stichting Help Mij Leven ernaar
meer bekendheid te geven aan het werk dat REMER
doet voor deze kinderen in Brazilië. Hiertoe zoekt
de stichting actief de publiciteit met uiteenlopende
acties en initiatieven. Hierbij kan gedacht worden aan
evenementen die in Brazilië worden georganiseerd
en fondsenwerving acties die in Nederland worden
uitgevoerd.
2020 was een bijzonder jaar dat in het teken stond
van corona. Er waren een aantal bijzondere acties:
• Al op 22 maart liet Robert Smits via Facebook vanuit
Rio weten dat het virus vanuit de rijke wijken van Rio
oprukt naar de favela’s. Er is toen direct een speciale
inzameling in Nederland gestart om in Rio extra
schoonmaakmiddelen en handgel etc. te kunnen
kopen. Deze spullen zijn door REMER verspreid in Faz
Quem Quer.
• Een groep vrijwilligers uit Friesland moest hun
geplande reis afblazen. Zij hebben in Nederland wel
een grote inzamelingsactie georganiseerd die 8930
euro opleverde.
• Ondanks alle beperkingen, bleek het mogelijk om
het voetbalschooltje in de favela Faz Quem Quer uit
te breiden met financiële steun van Wilde Ganzen
en KLM Wings of Support en de genoemde groep
vrijwilligers uit Friesland. Er is een overkapping
gebouwd en een zaaltje om spullen op te bergen
en om te schuilen als er vuurgevechten zijn in de
directe omgeving. In november werd de nieuwe
accommodatie geopend.

• In december was er in Nederland een speciale
kerst-actie. Deze leverde maarliefst 10.427 euro op.
Hiervan werd 3500 euro gebruikt om kerstpakketten
aan te schaffen voor de armste inwoners van de
favela’s waar REMER actief is. De rest van het
bedrag werd gebruikt om de mensen die wonen in
leegstaande fabrieken te helpen.
• Uiteraard was Robert Smits in 2020 niet in staat om
naar Nederland te reizen. Hij heeft wel online kunnen
afspreken met een aantal donateurs in Nederland.
De stichting is er trots op dat de gerenommeerde
schrijvers Roxane van Iperen en Michel van Egmond
zich als ambassadeur inzetten om aandacht te vragen
voor het werk van Stichting Help Mij Leven. Zij kennen
het project van dichtbij en schrijven regelmatig in de
nieuwsbrief en hebben een groot bereik in Nederland.

Help Mij Leven Jaarverslag 2020
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4.1 Nieuwsbrief, website en Facebook

Donateurs worden via verschillende kanalen op de hoogte gehouden van de activiteiten
van REMER in Brazilië en van stichting Help Mij Leven in Nederland. Enkele malen per
jaar verschijnt een nieuwsbrief met daarin onder meer een uitgebreide update van
Robert Smits rond het werk in Brazilië, verslagen van vrijwilligersreizen naar Brazilië
en wervingsacties in Nederland. De nieuwsbrief wordt naar circa 1.000 donateurs,
organisaties en media gestuurd, zowel op papier als per e-mail.

Op de website www.helpmijleven.org is veel
achtergrondinformatie te vinden over stichting
Help Mij Leven, partnerorganisatie REMER en
de situatie in Brazilië. Tevens dient de website
als eerste kanaal om informatie voor kandidaatvrijwilligers te verstrekken. Ook is er een
mogelijkheid tot online doneren en verschijnen
af en toe korte nieuwsberichten tussen de
nieuwsbrieven door.
De Facebook-pagina van stichting Help Mij Leven
toont actuele nieuwsberichten, met name rond het
werk in Brazilië, maar ook over acties in Nederland
of andere zaken die gerelateerd zijn aan het werk
van REMER en Help Mij Leven. Het bereik van de
Facebook-pagina neemt steeds verder toe, met
een groeiend aantal ‘volgers.’

Help Mij Leven Jaarverslag 2020

9

5. Bestuur en organisatie
5.1 Bestuur en vrijwilligers
Stichting Help Mij Leven heeft een onafhankelijk,
onbezoldigd bestuur dat naast het dagelijks bestuur het
beleid, de begroting en de jaarcijfers vastlegt. Geen van
de bestuursleden vervult andere functies die strijdig
kunnen zijn met de belangen van de stichting.

Het bestuur heeft in 2020 een deel van het jaar
maandelijks en een deel van het jaar tweemaandelijks
vergaderd. Vanwege het coronavirus werden deze
vergaderingen in 2020 veelal gehouden middels online
videoconferenties (Zoom).

BESTUUR

VRIJWILLIGERS

> Matty Kloosterman (voorzitter)
> Marijke van der Wenden (secretaris)
> Roeland Overkamp (penningmeester)
> Peter van Baalen
> Allard Gunnink
> Ad Kievit
> Marieke Oostenbrink
> Cora Smits

> Mieke Staal (bestuurszaken)
> Bart van Asten (fondsenwerving)
> Yke Meindersma (redactie nieuwsbrief)
> André van der Eijk (vormgeving nieuwsbrief)
> Andreas van der Griendt (beheer website)
> Bram van Workum (vrijwilligerswerving)
> Anna van den Berg (psychologe vrijwilligers)

5.2 Verantwoording
Met betrekking tot de interne verantwoording is mee
te delen dat stichting Help Mij Leven uitgaat van de
begroting van REMER die jaarlijks voorafgaand wordt
besproken en door het bestuur wordt vastgesteld.
Op basis van de begroting van REMER vindt de
financiering van de projecten in Brazilië plaats.
Maandelijks is er contact met REMER over de lopende
activiteiten en projecten. Bij het vaststellen van de
begroting voor het komende jaar is de evaluatie van
de inzet in het voorgaande jaar een belangrijke factor.
Externe controle vindt plaats door het CBF (Centraal
Bureau Fondsenwerving). Daarnaast is stichting
Help Mij Leven transparant over het werk naar haar
donateurs. Dit vertaalt zich in de publicatie van
(financiële) resultaten in de nieuwsbrieven, op de
website en in het jaarverslag.

Sinds 2005 is stichting Help Mij Leven geaccrediteerd
door het CBF. Tot en met 2012 beschikte de stichting
over het zogenoemde CBF-Keurmerk; vanaf 1 februari
2013 beschikte de stichting over het CBF-certificaat
voor kleine goede doelen. Sinds 2017 is dit overgegaan
in het predicaat ‘CBF erkend goed doel.’
Samenwerking Brazilië
REMER is een zelfstandige, Braziliaanse organisatie
met een eigen bestuur, medewerkers en begroting.
De samenwerking met REMER geschiedt op basis
van jaarlijkse afspraken en vormt een belangrijke
basis voor de uitvoering van onze doelstellingen en
fondsenwerving. Ook worden afspraken gemaakt over
de wijze en frequentie van verantwoording, alsook over
niet- financiële bijdragen vanuit Nederland.
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6. Financieel verslag 2020
6.1 Algemeen
De rekening is opgemaakt conform de Richtlijn 650
Verslaggeving Fonds wervende Instellingen ten
behoeve van het Centraal Bureau Fondsenwerving
(CBF). Eventuele verschillen in de totaalbedragen in
de jaarrekening zijn ontstaan uit afronding van de
bedragen in de diverse tabellen.
Conform de CBF bepalingen registreert de stichting
bestemde giften zowel bij de inkomsten als bij de
uitgaven. Grote giften zijn veelal gekoppeld aan
specifieke projecten en hebben daardoor een
incidenteel, wisselend karakter. Hierdoor kunnen in de
jaarrekening van stichting ‘Help mij leven’ van jaar op
jaar schommelingen ontstaan.
Grondslagen voor waardering
Uitgaven en inkomsten
De uitgaven en inkomsten zijn toegerekend aan de
periode waarin zij gepleegd c.q. ontvangen zijn.
Materiële vaste activa
Er zijn geen materiële vaste activa.
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden opgenomen
tegen nominale waarde, waardering van
vorderingen geschiedt onder aftrek van een bedrag
van oninbaarheid, gebaseerd op een individuele
beoordeling van de vorderingen.

6.2 Toelichting bij de balans
Activa
Onder de ‘Vorderingen en overlopende activa’ zijn in
december gepleegde vooruitbetalingen verantwoord.
De post ‘liquide middelen’ omvat de saldi per eind
december 2020 van de rekeningen bij Rabobank en
ING.

Passiva
Het beleid ten aanzien van de continuïteitsreserve
is als volgt: de hoogte ervan bedraagt minimaal drie
maanden afdrachten aan de partnerorganisatie REMER
in Brazilië. Momenteel is dat ongeveer € 75.000.
De balanspositie per 31 december laat echter een
beeld zien dat we de beoogde reserve ruimschoots
hebben. Ongeveer een derde van het jaarbedrag aan
giften en schenkingen wordt in de maand december
ontvangen. Hierdoor is het een terugkerend gegeven
dat de reserve in oktober en november van de
afgelopen jaren lager is dan gewenst en dat er dan
een inhaalslag in december volgt.
De resultaten van het boekjaar worden aan de
continuïteitsreserve toegevoegd c.q. onttrokken.
We streven ernaar om de afdrachten aan lopende
projecten van REMER op hetzelfde niveau te houden
als het voorgaande jaar om het lokale beleid in
Brazilië bestendig te kunnen financieren. Eventuele
tegenvallende inkomsten bij stichting ‘Help mij Leven’
worden daardoor zoveel mogelijk eerst opgevangen en
meevallers worden niet direct volledig uitgegeven.
Het tekort van 2020 bedraagt € 803 en werd op de
continuïteitsreserve in mindering gebracht.
De begroting wordt jaarlijks vooraf vastgesteld met
als basis de begroting van het werk in Brazilië,
opgesteld in Reals. De Braziliaanse munteenheid
is sterk in waarde gedaald. Met minder geld kon in
Brazilië hetzelfde werk worden uitgevoerd. Wel is het
zo dat de prijzen momenteel in Brazilië onder druk
staan. De verwachting is dat de bijdragen die nodig
zijn om het werk goed te continueren op korte termijn
zullen stijgen.
Het saldo van de bestemmingsfondsen is gedurende
2020 volledig vrijgevallen. Het resterende saldo van
de bestemmingsreserve TFT is overgeboekt naar de
continuïteitsreserve. Jacoline heeft haar activiteiten
in Brazilië medio 2020 beëindigd.
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6. Financieel verslag 2020 vervolg
6.3 T oelichting bij de staat van baten
en lasten
Inkomsten
In het boekjaar 2020 zijn de totale baten € 24.822 lager
dan  begroot (8% lager) en € 68.163 lager dan in 2019
(19% lager).
De onderstaande tabel geeft een beeld van de toe- of
afnamen van de diverse inkomsten:

Particulieren

€ 1000 verschil met
begroting 2020
+7

Organisaties
Bestemde giften

Inkomstenpost

+17%

€ 1000 verschil t.o.v.
jaarrekening 2019
-12

-79

-56%

-78

+47

n.v.t.

+24

% verschil

Giften van organisaties die zelf als fondsenwervende
instelling bekend staan worden sinds dit boekjaar
conform de richtlijnen van het CBF verantwoord onder
‘baten uit acties van derden’. Dat betekent echter niet
dat onze fondsenwervers hier geen inspanningen voor
gedaan hebben.
Het bedrag aan incasso’s op basis van afgegeven
machtigingen is ten opzichte van 2019 gedaald en
bedraagt in 2020 iets meer dan 38.000 euro.
Ten opzichte van 2019 is het bedrag dat ontvangen is
van particulieren met 12.000 euro gedaald.
Het bedrag dat ontvangen is van organisaties is met
79.000 afgenomen ten opzichte van 2019.
In 2020 hebben In totaal circa 50 organisaties en naar
schatting zo’n 800 donateurs de stichting gesteund. Het
werkelijk aantal donateurs is moeilijk te bepalen omdat
een steeds groter aantal donaties anoniem online
gedaan wordt.
Ongeveer 300 donateurs deden via automatische
incasso hun bijdrage. Sommige donateurs doneren via
een notariële akte of via de fiscale faciliteit ‘periodieke
schenking met overeenkomst’.
Daarnaast zijn er ook dit jaar weer vrijwilligers geweest
die zelf of via hun achterban een aanzienlijke bijdrage
aan de activiteiten van stichting ‘Help mij Leven’
hebben geleverd. Alle gevers hartelijk bedankt!

Toelichting

Acties niet begroot

Bestedingen
Met de donaties wordt in Brazilië de vereniging REMER
ondersteund, die zich inzet voor kinderen in risicosituaties.
REMER heeft ook andere inkomsten. Naast de
bijdragen van de stichting ‘Help mij Leven’ en directe
giften van enkele Nederlandse fondsen wordt REMER
door lokale overheden, non-gouvernementele
organisaties en ook Braziliaanse donateurs gesteund.
De bijdrage van stichting ‘Help mij Leven’ omvat
ongeveer 62% van de totale inkomsten van REMER.
Ondanks het feit dat de inkomsten in 2020 ten opzichte
van 2019 fors zijn afgenomen hebben we het jaar
afgesloten met een tekort van € 803. Dit is het gevolg
geweest van de verdere daling van de Braziliaanse Real
ten opzichte van de Euro.
Het bestedingspercentage in 2020 is uitgekomen op
100,3%. Het beleid hieromtrent is te streven naar een
percentage tussen de 95% en 105%, waarmee stichting
‘Help mij Leven’ nagenoeg al haar inkomsten  afdraagt
aan de doelstelling.
Naast de normale reguliere ondersteuning van de
vereniging Remer zijn gedurende 2020 meerdere
acties geweest. De bestemde giften zijn dan ook fors
toegenomen ten opzichte van 2019.
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6. Financieel verslag 2020 vervolg
REMER
Het bestuur van stichting ‘Help mij Leven’ laat zich bij het vaststellen van haar eigen
jaarlijkse begroting leiden door de informatie van REMER uit Brazilië over de lopende
activiteiten, de voorgenomen nieuwe initiatieven en het verwachte geefgedrag van
de donateurs. De verdeling van de bijdragen over de activiteiten is zoveel mogelijk
conform deze begroting, maar daarvan kan worden afgeweken op basis van de
werkelijke ontwikkelingen gedurende het jaar en bijstelling van prioriteiten.
REMER – Algemeen
Onder organisatie en coördinatie vallen onder
andere de kosten van aansturing, de coördinatie,
de administratie en het secretariaat van REMER.
De uitgaven voor organisatie en coördinatie zijn
als gevolg van de daling van de Real een stuk lager
uitgevallen dan begroot.
REMER – Rio de Janeiro
De kosten voor Rio algemeen omvatten onder andere
de salarissen van medewerkers van REMER, waaronder
maatschappelijk werkers, een coördinator en een
sportleraar. De bestedingen gedurende 2020 zijn voor
Antares (voetbal), Salquero, Samara, Faz Quem Quer
en Sparta als gevolg van de daling van de Real een stuk
lager uitgevallen dan begroot.
REMER – Minas
De afdrachten ten behoeve van de woonboerderij
waren in 2020 een stuk lager dan begroot, eveneens
met als belangrijkste oorzaak de daling van de Real.

REMER – Besteed uit bestemmingsfondsen
Er waren in 2020 bestedingen uit een tweetal
bestemmingsfondsen:
Uit het vrijwilligersfonds ‘TFT (ThuisFrontTeam)
Jacoline Groenendijk’, waaruit bestemde bestedingen
ten behoeve van de woonboerderij in Minas Gerais
gedaan worden, is in 2020 € 20.931 besteed.
De toevoeging aan dit bestemmingsfonds bedroeg
€ 10.003 zodat er in 2020 € 10.928 aan het fonds
werd onttrokken. Het resterende saldo van het
vrijwilligersfonds ‘TFT’ ad € 12.617 is toegevoegd aan
de continuïteitsreserve van Stichting Help mij Leven.
Ook zijn dit jaar de bestedingen uit het fonds ‘Pensioen
Robert Smits’ voortgezet. Omdat de bijdragen aan dit
fonds één op één worden doorgezet naar Brazilië,
zijn alleen de bestemde ontvangsten en bestedingen
(€ 21.000) zichtbaar en bouwt het fonds geen saldo
op bij stichting ‘Help mij Leven’.
Percentage kosten van fondsenwerving
Het percentage ‘kosten van fondsenwerving’ is met
1,6% van de baten ruim binnen de doelstelling van
het bestuur (maximaal 5% van de baten) gebleven.
Het CBF hanteert een norm van maximaal 25%.
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6. Financieel verslag 2020 vervolg
6.4 Toelichting op de overige lastenverdeling
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd en
ontvangt geen vergoeding anders dan voor gemaakte
onkosten voor de uitvoering van de fonds wervende
activiteiten. Er zijn geen bezoldigde toezichthouders of
personeelsleden. Er zijn geen leningen, voorschotten of
garanties verstrekt aan bestuurders of toezichthouders.
De stichting voert zelf geen projecten uit in Brazilië,
maar zorgt voor financiële steun van de Braziliaanse
stichting REMER.
De publiciteitskosten zijn licht gestegen en hebben
betrekking op druk- en verzendkosten van de
nieuwsbrief en foldermateriaal.

De kantoorkosten (€ 1.530) bestaan uit de kosten
voor het CBF Keurmerk, de kosten die door de banken
in rekening worden gebracht alsmede wat kleine
algemene kosten.
Door de veranderde regels bij het CBF hoeft met
ingang van 2016 bij het jaarverslag geen beoordelingsverklaring afgegeven te worden. In plaats daarvan heeft
een controle door een kascommissie plaatsgevonden.
Het verslag van de kascontrole commissie treft u in de
bijlage.

De post “bezoeken aan Nederland” is dit jaar vervallen,
omdat Robert Smits door het COVID-19 virus niet af
kon reizen naar Nederland.
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Bijlagen
1. Balans per 31 december 2020

1. Balans per 31 december 2020
31 december 2020
199.784,44

0

31 december 2019
164.468,41

0

Activa
-

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Voorraden
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

8.385
199.784

Totaal

-

1.750
226.715
208.170

228.465

208.170

228.465

Passiva
Reserves en fondsen
- reserves
· continuiteitsreserve
· overige reserves
- fondsen
· bestemmingsfonds TFT
· bestemmingsfonds overig

204.657
-

193.459
204.657

193.459

204.657

23.006
12.000
228.465

Voorzieningen

-

-

Langlopende schulden

-

-

Kortlopende schulden

3.513

-

Totaal

208.170

Help Mij Leven Jaarverslag 2020
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Bijlagen vervolg
2.2.
Staat
van van
batenbaten
en lasten
2020 2020
Staat
en lasten
Werkelijk 2020

Begroot 2020

Werkelijk 2019

71.985
157.174
60.996

24.978
150.000
140.000

48.259
169.295
140.766

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

290.156

314.978

358.319

Baten
Baten uit fondsenwerving
Bestemde giften
Giften en schenkingen particulieren
Giften en schenkingen organisaties
Baten uit akties van derden
Bestemde giften
Giften organisaties
Rentebaten en baten uit beleggingen
Rentebaten
Koersresultaten
Som der baten

Lasten
Besteed aan doelstellingen
REMER - Algemeen
Organisatie en coordinatie

76.857

93.033

47.237

REMER - Rio de Janeiro
Rio Algemeen
Antares
Faz Quem Quer
Faz Quem Quer t.b.v. bouw overkapping
Pedra Lisa
Salguero
Samara
Sparta

22.887
17.613
11.980
6.321
0
11.963
14.590
5.510

34.029
26.190
17.816
0
0
17.787
21.693
7.022

52.023
30.224
1.661
0
6.150
1.657
17.966
13.861

REMER - Minas
Woonboerderij

46.677

69.408

73.293

REMER - overig
Besteed uit bestemde giften
totaal REMER, besteed aan doelstelling
Werving baten
Publiciteitskosten
Bezoek(en) aan Nederland

71.985

24.978
286.383

3.045
0

Totaal kosten van batenwerving
Beheer en administratie
Kantoor- en bankkosten
CBF Certificaat
Accountantskosten

3.200
1.200
3.045

1.000
530
0

Totaal kosten beheer en administratie
Som der lasten
Saldo van baten en lasten
Bestedingspercentage
Kosten fondsenwerving in % van de baten

51.872
311.957

295.945

4.769
718
4.400

1.200
600
0

5.487

1.090
1.025
0

1.530

1.800

2.115

290.958

318.157

303.547

-803

-3.179

54.772

98,7%
1,6%
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Bijlagen vervolg
3a.
lastenverdeling
2020
3a. Toelichting
Toelichting lastenverdeling
2020
Gezamenlijke
Eigen
acties
fondsenwerving

REMER

Subsidies en bijdragen
Afdrachten
Aankopen en verwervingen
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente
Totaal

Beheer en
administratie

Werving baten

Doelstelling

Acties
derden

Subsidies

Begroot
2020

Totaal
2019

Belegging
en

286.383

286.383

Totaal
2020

286.383

311.957

295.945

3.045

1.530

4.575

6.200

7.602

3.045

1.530

290.958

318.157

303.547

3b. Verloop reserves en fondsen 2020

3b. Verloop reserves en fondsen 2020
Werkelijk 2020

Werkelijk 2019

Werkelijk 2018

193.460
12.000
-803

138.687

123.070

54.772

15.617

204.657

193.460

138.687

19.687
-19.687

19.687
3.319

12.195
7.492

0

23.006

19.687

12.000

6.000

0

-12.000

6.000

6.000

0

12.000

6.000

31.687

12.195

12.195

-31.687

7.492

7.492

0

19.687

19.687

Continuiteitsreserve
Stand begin verslagjaar
Vrijval bestemde reserve advocaat
Overschot/tekort
Stand einde verslagjaar

Bestemmingsfonds TFT
Stand begin verslagjaar
Overschot/tekort
Stand einde verslagjaar

Overige bestemmingsreserves
Stand begin verslagjaar
Overschot/tekort
Stand einde verslagjaar

Totaal bestemde reserves
Stand begin verslagjaar
Overschot/tekort
Stand einde verslagjaar
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Bijlagen vervolg
4.
4.Begroting
Begroting2021
2021
Begroting 2021

Werkelijk 2020

Begroting 2020

Werkelijk 2019

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Bestemde giften

50.000

71.985

24.978

48.259

Giften en schenkingen particulieren

135.000

157.174

150.000

169.295

Giften en schenkingen organisaties

60.000

60.996

140.000

140.766

245.000

290.156

314.978

358.319

56.095

76.857

93.033

47.237

REMER - Rio de Janeiro
Rio Algemeen
Unijovem / Onu Mulheres
Antares
Faz Quem Quer
Faz Quem Quer - t.b.v. overkapping
Pedra Lisa
Salgueiro
Samara
Sparta

9.905
12.453
30.219
15.861
0
0
0
0
5.411

22.887
0
17.613
11.980
6.321
0
11.963
14.590
5.510

34.029
0
26.190
17.816
0
0
17.787
21.693
7.022

52.023
0
30.224
1.661
0
6.150
1.657
17.966
13.861

REMER - Minas
Woonboerderij

58.833

46.677

69.408

73.293

50.000
238.777

71.985
286.383

24.978
311.957

51.872
295.944

0
3.000
1.200
4.200

0
3.045
0
3.045

0
3.200
1.200
4.400

0
4.769
718
5.487

1.000
500
1.500

1.000
530
0
1.530

1.200
600
0
1.800

1.091
1.025
0
2.116

244.477

290.958

318.157

303.547

Saldo van baten en lasten

523

-803

-3.179

54.772

Bestedingspercentage
Kosten fondsenwerving in % van de baten

97%
2,3%

99%
1,6%

99%
2,0%

83%
2,1%

Baten uit akties van derden
Bestemde giften
Giften organisaties
Rentebaten en baten uit beleggingen
Rentebaten
Koersresultaten
Overige baten
Som der baten

Lasten
Besteed aan doelstellingen
REMER - Algemeen
Organisatie en coordinatie
Ontslagvergoedingen

Besteed uit gelabelde giften
totaal REMER, besteed aan doelstelling
Werving baten
Kosten fondsenwerving
Publiciteitskosten
Bezoek(en) aan Nederland
Totaal kosten van batenwerving
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Kantoor- en bankkosten
CBF Keurmerk / Certificaat
Accountantskosten
Totaal kosten beheer en administratie
Som der lasten
Bijzondere baten en lasten
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Bijlagen vervolg
5. Kascontrole
De kascontrole heeft ten tijde van de opmaak van de jaarcijfers en
dit rapport nog niet plaatsgevonden maar staat wel op korte termijn
gepland. Het controlerapport volgt derhalve op korte termijn.
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