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VOORWOORD
Roerig jaar
2021 Was voor ‘Stichting Serafim Helpt’ een roerig jaar. COVID-19 drukte, evenals in
2020, een grote stempel op onze activiteiten. De lockdowns en de coronamaatregelen
maakten het ontplooien van activiteiten in kleine of grote groepen vrijwilligers vaak
onmogelijk. Toch ging de inzet van onze vrijwilligers, aangepast aan de toen geldende
maatregelen, in aangepaste vorm door. Helaas hebben wij regelmatig de deuren van onze
curiosawinkel aan de Hamersveldseweg moeten sluiten, waardoor de omzet van de
verkoop van curiosa aanzienlijk onder druk kwam te staan. Desondanks hebben onze
activiteiten niet stilgestaan en kunnen wij terugkijken op een aantal succesvolle projecten.
De kopteksten zijn typische kopteksten van een jaarverslag dat u zo kunt gebruiken.
In dit korte jaarverslag nemen wij u mee in de activiteiten van onze stichting, welke wij
uitvoerden in 2021.

“HET GEBAAR VAN EEN BETERE WERELD”

Henriette Meijer
Voorzitter ‘Stichting Serafim Helpt’
December 2021

4

ACTIVITEITEN 2021
Huisvesting
Het pand aan de Hamersveldseweg werd in 2021 met vereende krachten, van o.a. onze
vrijwilligers, verder onder handen genomen. o.a. Het schilderwerk en de tuin werden
kregen een flinke opknapbeurt.

Sociaal maatschappelijke functie
Er lopen regelmatig mensen binnen voor een
praatje en een kop koffie. Vanuit het voormalige
burgemeesterswoning, dat nu het hoofdkwartier
van onze stichting is geworden, worden niet
alleen de nodige curiosa verkocht ten bate van
onze goede doelen, maar het lijkt nu ook een
sociaal maatschappelijke (buurt)functie te
hebben gekregen.

Opslag van goederen
De opslag van goederen dreigde te stagneren door het gebrek aan ruimte. Dankzij de
plaatsing van een aantal stevige partytenten in een gedeelte van de tuin is voor dit
probleem voorlopig een oplossing gevonden.

Vervoer hulpmiddelen

Door de gegeven omstandigheden bleken zowel de logistiek als de inzet van onze
vrijwilligers telkens weer een uitdaging te zijn. Desondanks zijn wij in staat gebleken om
een aanzienlijke hoeveelheid goederen naar de plaats van bestemming te vervoeren. In
onderstaand overzicht vindt u onze inspanningen daar omtrent terug:
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•

8 maart: Transport van rolstoelen en ziekenhuismaterialen naar Roemenië;

•

30 maart: Transport van hulpmiddelen voor een daklozenproject n.a.v. een initiatief van
Brat Albert in Miechów, onze partner in Polen;

•

8 april: Transport van matrassen en wasmiddelen naar onze distributiekanaal in Italië;

•

8 juni: Transport van matrassen bestemd voor Suriname

•

12 juli: Transport van rollators, rolstoelen, medicijnen en kleding bestemd voor Congo;

•

19 augustus: Transport van matrassen en diverse materialen bestemd voor Roemenië;

•

31 augustus: Transport van matrassen en diverse materialen bestemd voor Brat Albert
in Miechów (Polen);

•

3 november: Transport van matrassen en materialen voor ziekenhuizen in Roemenië.

Zuster- en partnerorganisaties
De logistiek rond de verdere verspreiding van goederen vond ook dit jaar plaats dankzij de
samenwerking tussen onze stichting in Nederland en onze zuster-/partnerorganisaties in
Roemenië, Miechów-Polen (Brat Albert), Uganda (Dr. Joachim Kikomeko) en Italië (Casa
Serafim in Oppeano).

Onze projecten in Nederland zijn namelijk deels gericht op het voorzien van onze partners
van benodigde goederen ten behoeve van de verdere verspreiding, terwijl er ook transport
van goederen vanuit Nederland naar doelen elders in de wereld hebben plaatsgevonden.

Transformatie website
‘Stichting Serafim Helpt’ koesterde al lange tijd de wens om de website in een nieuw jasje
te kunnen steken. Inmiddels is er een partner gevonden die deze klus belangeloos voor
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ons zal klaren. Naar verwachting kunnen wij de nieuwe website in het voorjaar van 2022 in
gebruik nemen.

Vooruitblik naar 2022
Online
De huidige tijd vraagt om snelle en actuele, liefst digitale, informatievoorziening. Onze
stichting heeft zich dan ook voorgenomen om meer gebruik te gaan maken van sociale
media en de website. Er zullen regelmatig berichten te vinden zijn over op stapel staande,
lopende en afgeronde projecten op LinkedIn® en via een nieuwsforum op onze (nieuwe)
website. De berichtgeving op onze Facebook® pagina zal ook blijvend worden
bijgehouden.

Projecten
Ook in 2022 zal ‘Stichting Serafim Helpt’ zich, samen met haar partners, blijven inzetten
voor de nooddruftigen in deze wereld. Wij blijven onze donateurs omarmen en wij zullen
hen via sociale media en via onze website blijvend informeren over de resultaten die wij
naar verwachting, maar niet zonder hun giften en goederen, kunnen blijven uitvoeren.
Als de omstandigheden rond COVID-19 het toelaten, zullen wij de activiteiten in en vanuit
onze winkel blijven continueren.
In 2022 blijft onze zoektocht naar meer vrijwilligers doorgaan. De vele activiteiten rond
logistieke vraagstukken, de administratie, contact met donateurs en partnerorganisaties
en de organisatie van de winkel blijven vragen om meer handen.
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FINANCIEËL JAAROVERZICHT
In onderstaand overzicht wordt de balans van onze stichting weergegeven.
Financieel jaaroverzicht 2021
Stichting SERAFIM
Projecten, uitgevoerd
Uitgevoerde projecten wereldwijd

€ -21.552,00

Vermaterialiseerde waarde verzonden hulpgoederen € 115.000,00
(tenminste)
*(niet meegenomen in telling)
Lasten transport
Brandstof, onderhoud en wegenbelasting
bedrijfswagens

€

-8.150,00

€
€

-109,82
-200,68

Administratieve kosten
Benodigheden administratie/drukwerk mailing
Bancaire kosten
Algemene kosten
Bedrijfsgebouw, onderhoud en kosten
Bedrijfsgebouw, energie en water kosten
Juridische kosten
Assuranties
Communicatie kosten
Vergoedingen vrijwilligers
Kleine kantoor en winkelkosten
Betaalde rente
Huur opslag
Betaalde omzetbelasting

€ -15.784,23
€ -6.586,97
€ -4.813,38
€ -3.859,70
€ -1.517,95
€ -1.002,11
€
-200,35
€
-444,70
€ -5.408,64
€
979,92
€ 46.349,39

Baten
Donaties, giften
Verkopen divers
Overige inkomsten

€
6.853,73
€ 21.411,39
€
3.000,00
€ 31.265,12

Het kapitaal van Stichting Serafim bedraag per
31 december 2021
Waarde bedrijfsgebouw
Saldo kas
Saldo betaalrekening
Saldo overige/spaarrekening
Waarde wagenpark

€ 330.000,00
€
362,29
€
3.213,12
€ 264.638,73
€ 29.250,00
€ 627.464,14

