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St Hulp Filipijnen
Noodhulp vanwege tyfoon Rai
Een van onze donateurs zei afgelopen week: door de stormen in ons
eigen land ben ik me weer extra bewust en dankbaar voor het feit dat
wij in zulke veilige huizen mogen wonen. Je kunt je voorstellen dat als
je alleen wat golfplaten hebt dat je dan zo kwetsbaar
Dat was voor haar de reden om een donatie te doen. De donatie is heel
welkom maar ook het bewustzijn dat wij wat kunnen betekenen voor
de Filipijnen. Het is maar bescheiden wat we doen maar in de levens van
de Filipijnse gezinnen maakt het een groot verschil.

Supertyfoon Rai
Begin december, kregen we van Vangie Regala al signalen dat er
weer een supertyfoon op komst was en al snel aan land zou komen.
Een week voor Kerst gebeurde dat ook. De tyfoon trok o.a. over het
ar wij hulp

Doelstellingen
Stormbestendige huizen
ontwikkelen en bouwen
zodat mensen veilig
kunnen wonen
Gezinnen ondersteunen
zodat kinderen onderwijs
kunnen volgen
Noodhulp bij tyfoons en
ander natuurgeweld

bij hen betekende Rai alleen een forse storm. Dit veroorzaakte ook schade
aan de huizen maar niet aan de huizen die wij gebouwd hebben, die
konden de storm heel goed doorstaan.
Wij hadden net het derde huis gebouwd en de financiële reserve was niet
groot maar met wat we nog hadden hebben we voedselpakketten samengesteld en gebracht naar de getroffen dorpen. Ook kregen we een
grote donatie die we ook direct hebben gebruikt voor voedselpakketten.

Een mooi voorbeeld van directe hulp

We kregen een gulle donatie van Miedema Houtbedrijven uit Leeuwarden.
Direct de volgende dag zijn daar grote hoeveelheden rijst, blikken vlees,
sardines en andere basis levensmiddelen van gekocht. Er zijn pakketten
samengesteld die bestaan uit 4 kg rijst en andere producten. Hier zijn
honderden gezinnen direct mee geholpen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Eday, onze vrijwilliger op het eiland
Leyte koopt de levensmiddelen in.
Samen met andere familieleden van
Vangie en de bewoners van de door
ons gebouwde huisjes worden de
voedselpakketten enthousiast samengesteld. Iedereen is blij iets te kunnen
doen. Eday en een neef van Vangie
brengen de producten naar één van de
getroffen dorpen. Eerst kijkt men
in het dorp wie de hulp het meest nodig
heeft en delen bonnen uit die
ingewisseld kunnen worden voor een
voedselpakket bij het uitgiftepunt.

Neem contact
met ons op
St Hulp Filipijnen
Sikkelveld 15
3993 RH Houten
0640122243
info@hulpfilipijnen.nl

Kerstactie Landstede
Digitale Kerstmarkt
ROC Landstede organiseert ieder jaar een
Kerstmarkt in de laatste schoolweek van het jaar
voor de medewerkers. Een leuke markt met
kraampjes, glühwein en veel gezelligheid. Iedere
medewerker krijgt muntjes om te besteden naar
eigen keus. Ook zijn er altijd een paar kraampjes
met goede doelen. Soms houden medewerkers
een muntje over en doneren dat dan aan een
goed doel. De afgelopen jaren werd de Kerstmarkt
digitaal gehouden vanwege de Corona situatie.
In oktober hebben we als stichting het verzoek
Foto gebruikt bij de Kerstactie
le marktkraam zouden
Daar is positief op gereageerd,
samen met nog twee andere goede doelen zijn we aan de gang gegaan met
een filmpje en een wervende tekst. Uiteraard hebben Rienk en Jeannette
Geertsma hun
.
Vorige week belde de facilitair manager van Landstede op om te melden
dat we ruim 900 euro aan donaties hebben ontvangen! Wat geweldig om
te horen, we hadden helemaal
, bijna een
half Filipijns huisje! We zijn er heel dankbaar voor.

Jaaroverzicht en verantwoording
Als ANBI-stichting hebben we de verplichting om transparant te zijn
over de werkzaamheden van de stichting en de besteding van de gebruikte
financiële middelen. Om een eerste indruk te geven:
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Het hele jaarverslag met financiële verantwoording over 2021 vind je op
de website www.hulpfilipijnen.nl, kijk onder het kopje OVER ONS.

Structurele giften
Omdat Hulp Filipijnen een ANBI-stichting is mogen donaties als giften
worden afgetrokken bij de aangifte Inkomstenbelasting.
Helaas zit er een drempel in voor de giften. Dat betekent dat een deel
niet aftrekbaar is. Dat niet aftrekbare deel is afhankelijk van de hoogte
van je inkomen.
Als je de jaarlijkse of maandelijkse donaties voor vijf jaar vastlegt dan
mag je wel 100% van de giften in mindering brengen op je inkomstenbelasting. Wij hebben als stichting daarvoor een formulier. Dus als je
daarvoor belangstelling hebt laat dat dan even weten, dan sturen we je
het formulier toe. Na ondertekening is het dan geregeld.

