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Beleidsplan

Het doel van de stichting is: het verlenen van financiële steun ten behoeve van structurele
veranderingen die gericht zijn op het realiseren van een meer humane samenleving.
Activiteiten en voornemens van organisaties en personen die ondersteuning vragen worden
door het bestuur beoordeeld m.b.v. enkele vaste criteria. Zo mogelijk worden de effecten
van deze steun geëvalueerd.
De inkomsten van de stichting bestaan uit de bijdragen van de bestuursleden en de
donaties van sympathisanten. Afgezien van enkele onvermijdelijke kosten komen de
inkomsten geheel en rechtstreeks ten goede aan de begunstigde activiteiten.
Beloningsbeleid

Voor werkzaamheden ten behoeve van de stichting wordt geen beloning gegeven en in
beginsel ook geen onkostenvergoeding.
Doel

Het verlenen van financiële steun ten behoeve van structurele veranderingen die gericht zijn
op het realiseren van een meer humane samenleving. Een aanvraag voor subsidie ontvangt
de stichting bij voorkeur digitaal.
Verslag van de activiteiten in 2017

Het jaarverslag is goedgekeurd door het bestuur in haar vergadering op 15-01-2018.
In 2017 heeft het Saamhorigheidsfonds 12 projecten gesteund met een bedrag van
€ 10.445. Tevens werd een niet-geoormerkte bijdrage van € 800 gedaan aan het werk van
de organisatie XminY. Het totaal van de bestedingen bedroeg daarmee € 11.245. In 2016
bedroeg de totale steun € 11.375, t.w. € 10.575 voor 12 projecten en € 800 aan XminY.
Naar schatting kwam in 2017 95% van het bijeengebrachte en uitgegeven bedrag ten
goede aan de steunvragers; ruwweg 3,5% betreft ('overhead'-)werkzaamheden door XminY
en ruwweg 1% betreft bankkosten.
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Wij steunden wederom enkele acties van maatschappelijk zwakke groepen in
'opkomende economieën' voor behoud van hun land; net als in 2016 betrof dit drie projecten
(no 2, 5 en 12 in het financieel verslag).
Evenals m.b.t. 2014 en 2015 hebben we voor 2016 onderzocht of het doel van de door
ons gesteunde projecten – globaal – bereikt is. Door problemen met het leggen van contact
hebben we helaas slechts informatie van 8 van de 12 begiftigde organisaties. Van twee was
duidelijk dat de voorgestelde activiteit was uitgevoerd en bij zes andere dat tevens het
beoogde doel inderdaad een stap dichterbij gekomen was. In volgende jaren zullen we
zorgen dat na de donatie het contact met degenen die steun kregen zo mogelijk
onderhouden wordt.
In de bijlage bij dit jaarverslag zijn de resultaten van drie projecten beschreven; ze laten zien
dat onze steun inderdaad duidelijk positieve effecten heeft.
Financieel verslag 2017 (Overzicht op de volgende pagina)

Na het kasoverzicht volgt een toelichting op de afzonderlijke projecten.
Kasoverzicht inkomsten en uitgaven
Alle bedragen zijn afgerond op hele euro; de cijfers links verwijzen naar de toelichting.
De projecten met (X-Y) zijn voorgedragen door de organisatie XminY (zie beschrijving nr 13)

INKOMSTEN
Van de leden
Van donateurs
Totaal inkomsten

8100
3740 +
11.840
11.840

UITGAVEN
1. Instituto Cultura Popular; Argentinië (X-Y)
2. Women Counsel of Tribes; Filipijnen (X-Y)
3. Jews for justice in Palestine; Israel (X-Y)
4. Women’s Group for Human Rights; Israël (X-Y)
5. Referendum tegen mijnbouw; Colombia (X-Y)
6. Platform Palestina; Haarlem
7. ICT voor Haitiaanse immigrantenvrouwen; Dominic. Repub.
8. Voorziening voor klas & medische post, El Arbol; Nicaragua
9. Diensten & onderzoekcentrum Palestina; NL
10. GKMT NL/Mpongwe, bio-landbouw; Zambia
11. Girls create spaces, tegen ragging; India (X-Y)
12. Synaparcam, tegen palmoliebedrijf; Cameroun (X-Y)
Totaal naar specifieke projecten
13. XminY Solidariteitsfonds
Totaal naar goede doelen
Bankkosten
Totaal uitgaven
Toename van de reserve (reserve was 1878 op 31-12-2017)

1000
1000
1000
500
1000
315
1000
750
500
1500
1000
880 +
10.445
800 +
11.245
137 +
11.382
11.382
458

De informatie over de projecten is voornamelijk afkomstig van de betreffende hulpvragende
organisaties. Bij alle staat het voornemen genoemd voor een activiteit, die in het voorstel
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was uitgewerkt. Uiteraard heeft het bestuur alleen een donatie gedaan als de bijbehorende
informatie voldoende verwachting gaf dat die activiteit zou worden uitgevoerd. Daarover
hebben we nu nog geen zekerheid, maar we doen navraag in 2018.
1. Door de beoogde formele registratie van een organisatie van drie achtergestelde,
inheemse groepen (30.000 mensen) in Argentinië, kunnen wettelijke voorzieningen als
onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur eindelijk formeel geclaimd worden.
2. De vrouwenraad van twee inheemse stammen op de Filipijnen wil een publiekscampagne
voeren voor erkenning van hun landrechten, en tegen de illegale mijnbouw in hun gebied.
3. Mesarvot (Jews for justice in Palestine) geeft juridische steun en mediatraining aan
jongeren die dienstweigeren omdat ze geen geweld tegen Palestijnen willen gebruiken. Ook
protesteert Mesarvot bij aanmeldingsdagen voor het leger en bij gevangenissen waar
dienstweigeraars vastzitten.
4. Machsom Watch (Women’s Group for Human Rights) wil t.g.v. de 50e verjaardag vd
bezetting van Palestina met een groep en publiciteit de 'groene lijn' (de grens van vóór
1967) bewandelen, waarnaar ze ook excursies geven. Ze staan al 15 jaar als waarnemers
bij de checkpoints ter vermindering van het gebruikelijke geweld tegen de Palestijnen.
5. De organisatie COSAJUCA wil m.b.v. huis-aan-huis infomateriaal de bewoners
mobiliseren om (tégen) te stemmen bij een gepland referendum over goudwinning door het
beruchte mijnbouwbedrijf AGA in hun regio. Dit vanwege de voorziene ontbossing en
watervervuiling. Tevens zijn bussen nodig voor het vervoer.
6. Het Haarlemse Palestina Platform bevordert sympathie voor de positie van de Palestijnen
door al 15 jaar maandelijks op zondagmiddag het Haarlemse publiek over ontwikkelingen
betreffende Palestina te informeren d.m.v. actuele flyers. Daarvoor is een printer nodig.
7. Ondersteuning voor Haïtiaanse vrouwen-immigranten, nu speciaal voor opzet en
uitvoering van een ICT workshop voor vrouwen, mede ter verbetering van hun positie in
gezin en maatschappij.
8. In Chinandega, Nicaragua werkt Saskia van Vuren aan een educatieve biologische
groenten- en siertuin voor arme lagere-schoolkinderen wonend bij een vuilstortplaats. Nu
gaat het om een lokaal bedoeld voor onderwijs en als medische post.
9. DocP stimuleert acties tot boycot, desinvesteren en sancties tegen Israël totdat dit land
zijn verplichtingen t.a.v. de Palestijnen nakomt. Tevens regelmatige demonstraties en info
voor het publiek.
10. Opleiding (1 jaar, 2 d/wk) voor kleine boeren in biologische land- en tuinbouw en
bedrijfsvoering in Zambia, ontwikkeld op basis van enige jaren ervaring. Tevens
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ontwikkeling van een demonstratieboerderij en een kenniscentrum voor alle
geïnteresseerden.
11. Een groep jonge vrouwen protesteert d.m.v. straattheater, posters, een petitie, etc.
tegen seksuele intimidatie en geweld op onderwijsinstellingen. Ze hebben een telefoonhulplijn en geven – effectieve – therapeutische workshops. Nu willen ze een rally houden.
12. Een collectief van kleine boeren en lokale bewoners is in – moeizaam - overleg getreden
met de overheid en palmoliebedrijf Socapalm, dat armoede en milieuschade veroorzaakt
i.p.v. de beloofde voorzieningen. D.m.v. de media en het betrekken van organisaties krijgt
Synaparcam invloed. Externe steun is nodig om uitvoering v.d. afspraken af te dwingen.
13. Het doel van XminY Solidariteitsfonds (www.xminy.nl) is vrijwel gelijk aan het onze:
wereldwijde steun voor projecten gericht op structurele maatschappelijke, politieke en
economische verbeteringen gericht op sociale rechtvaardigheid, en voorgesteld door
bewegingen van en voor de doelgroep. XminY ontvangt geen overheidssubsidie.
-0-0-0-
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Bijlage bij Jaarverslag 2017 Saamhorigheidsfonds Heemstede e.o.

Succesvolle acties mede dankzij de steun van SFH
In 2017 onderzochten wij of onze steun in 2016 effectief is geweest. Hier vermelden we enkele
uitkomsten.
In Pakistan heeft de regering na veel aandringen een officieel minimumloon ingesteld. Dit wordt
echter door de werkgevers ontdoken. Het Minimum Wage Action Committee organiseerde met onze
bijdrage een grote demonstratie op 18 maart 2016 in Lahore (hoofdstad van provincie Punjab). Het
doel was de regering tot handhaving van de wet te brengen. Tweeduizend werknemers van diverse
vakbonden namen deel, evenals honderden vrouwen en kinderen die werken in de steenfabrieken.
De eisen waren o.a.: een minimumloon voor het maken van stenen (€ 1,22/100 stenen), geen
kinderarbeid, financiële compensatie bij ongevallen. Het Committee overlegde met de overheid in
Punjab, waarna de inspecteurs van de arbeid instructie kregen om ervoor te zorgen dat de bedrijven
de minimumlonen uitbetalen. Sindsdien zijn de lonen voor de steenfabricage gestegen evenals de
lonen bij diverse andere bedrijven.

Succesvolle demonstratie in Lahore, Pakistan, voor minimumloon, tegen kinderarbeid en voor
vergoeding bij ongevallen tijdens werk in loondienst.
In Dar es Salaam, Tanzania, zouden krottenwijken regelmatig door de rivier overstroomd worden.
Een later bericht geeft aanwijzing dat rijke inwoners het gebied willen gebruiken. De wijken worden
daarom gesloopt. De ca. achtduizend bewoners hebben eigendomsrechten en betalen steeds hun
belastingen. Met onze bijdrage steunden wij de initiatiefgroep African Voices Alliance, die via
rechtszaken en demonstraties gedaan kreeg dat het slopen gestopt is, en dat compensatie is
uitbetaald voor de ca 500 gesloopte huizen. Ook bereikten ze dat de regering een malafide en
mogelijk corrupte hoge ambtenaar ontsloeg, een gebied moet aanwijzen voor hervestiging als het
huidige woongebied een andere bestemming krijgt, en dat een wet is ingediend die herhaling
voorkómt.
In Mali heeft een investeerder 400 hectare grond gehuurd en vervolgens de ca. tweehonderd
inwoners van de dorpen Sanamadougou en Sahou verjaagd. Hij heeft hun grond in gebruik
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genomen, hoewel het onwaarschijnlijk is (!) dat hun grond onder het huurcontract valt. De verdreven
bewoners begonnen een rechtszaak die ongemotiveerd al vier jaar is uitgesteld. Met onze steun
hielden ze een vierdaagse manifestatie om de rechtszaak gestart te krijgen, wat nog niet gelukt is.
Wel kregen ze veel publiciteit en een brief van de premier, die beloofde zich in te zetten. Ook
kwamen landmeters om met de dorpelingen de grenzen te bepalen. En ze brachten aan het licht dat
de investeerder bij de bank valselijk verklaard had dat hij de dorpelingen gecompenseerd zou
hebben. De dorpelingen zetten de strijd om hun grond voort.

Deelnemers aan manifestatie tegen landroof in Mali door grote investeerder.
Duidelijk is dat onze steun in 2016 aan deze projecten inderdaad geholpen heeft om een structurele
verbetering te realiseren of dichterbij te brengen. Dit geldt ook voor de andere vijf gesteunde
projecten, waarover we nu informatie hebben, maar bij twee daarvan is het resultaat (nog ?) beperkt.
We vinden het belangrijk dat de actievoerenden ongetwijfeld hun zelfvertrouwen versterkt hebben en
daardoor – hopelijk- ook hun verbeterde maatschappelijke positie; mogelijk kunnen ook anderen
daar baat bij hebben.
-0-0-0-
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