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Van het bestuur:
2018 was om verschillende redenen een
turbulent jaar. Op 11 juli 2018 overleed - na een
ziekbed van een jaar - ons voormalig bestuurslid
en gewaardeerde vrijwilliger Mark Groot.
Zo’n zeven jaar geleden werd Mark bestuurslid
nadat hij al enige tijd actief was als vrijwilliger
op het secretariaat van Stichting Halin. Mark
leverde een belangrijke bijdrage aan het
voortbestaan van de stichting en deed dat met
een groot enthousiasme.
Hij deed dat ook tot het laatst toe met een
opgewektheid die karakteristiek was voor zijn
persoon. Natuurlijk soms mopperend op de
soms onbegrijpelijke of verwarrende
communicatie vanuit Indonesië of op de
hoeveelheid verplichtingen die verbonden zijn
aan een ANBI en CBF stichting, maar dat
duurde meestal maar heel kort. Mark was ook
heel nuchter: gevraagd waarom hij betrokken
was bij de mensen die door Halin worden
ondersteund, was zijn kort en bondig antwoord:
“omdat hen onrecht is aangedaan”. Niets meer
en niets minder.
Wat vooral opviel was dat Mark altijd
geïnteresseerd was in de ander, hij stelde zich
nooit op de eerste plaats. Heel treffend was dat
het eerste dat hij vroeg tijdens de laatste
bezoeken aan hem, hoe het met de bezoeker
ging en hoe de stand van zaken was van de
stichting. De wijze waarop hij zijn ziekte droeg
maakte grote indruk op ons. Die eigenschappen:
empathie, betrokkenheid,
relativeringsvermogen, opgewektheid en
behulpzaamheid, maakte hem tot een man
waarmee het buitengewoon prettig was om
samen te werken.
In hem verloor de stichting en meer in het
bijzonder de mensen die bij Halin betrokken zijn
een geweldig mens die wel uit ons leven
verdween maar nooit uit ons hart zal
verdwijnen.

Mark met zijn dochters

STICHTING HALIN
In 2018 werd Stichting Halin verrast door een
mededeling van onze huisbank in Indonesië
(ANZ) dat de bank voortaan alleen zaken zou
gaan doen met organisaties die minstens 200
miljoen US-dollar omzet op jaarbasis hadden en
dat onze bankrekening binnen een maand zou
worden beëindigd. Een onaangenaam probleem
en beslist klantonvriendelijk, maar dat in
Nederland zonder al te veel moeite zou kunnen
worden opgelost. Niet zo in Indonesië. Met veel
moeite na contacten met tien andere
(internationale en nationale) banken, een
Nederlandse pre-paid creditcardmaatschappij en
meerdere Indonesische en Nederlandse
hulpverleningsorganisaties is het dan
uiteindelijk gelukt om over te stappen naar een
Singaporese bank (UOB) die ook in Indonesië
actief is. Daarmee werd de mogelijkheid om op
verschillende manieren gelden uit te keren in
Indonesië in ieder geval gewaarborgd. Zoals u
weet, ontvangt een deel van de ondersteunden
de maandelijkse toelage per bankrekening, een
ander deel krijgt dat geld per postwissel
uitgekeerd en de rest komt het geld elke maand
(nu elke twee maanden) zelf ophalen in
contanten.
Financiën:
De daling van het aantal ondersteunden is helaas
ook in 2018 voort gegaan. Op moment van het
schrijven van deze nieuwsbrief is dat aantal 370
personen. Er is ook een verschuiving gaande bij
de uitbetaling van de maandelijkse
geldbedragen. Het aantal personen dat geld in
contanten ontvangt is gedaald. De gemiddelde
leeftijd van de resterende ondersteunden neemt,
ondanks de uitval, jaarlijks toe en dat heeft ook
gevolgen voor de uitbetaling. Meer mensen die
hun geld zelf kwamen ophalen stapten
noodgedwongen over op bankbetalingen of
postwissels. Vaak moesten zij ver en langdurig
reizen en dat werd voor sommigen met het
stijgen der jaren een niet te dragen last.
Als gevolg van de gewijzigde wisselkoers is
eind 2018 het maandbedrag, inclusief een
vergoeding voor het sluiten van een
ziektekostenverzekering, verhoogd tot 700.000
roepia (41,4 euro). De totale uitgaven in
Indonesië bestaan jaarlijks uit 13
maandbetalingen en organisatiekosten, de
zogeheten doorbetalingen (zo’n 62.000 euro op

jaarbasis) daarbij buiten beschouwing gelaten.
De totale kosten in Indonesië voor
ondersteuning bedroegen vorig jaar ca. 205.000
euro en de organisatiekosten kwamen op 18.000
euro. Daar bovenop kwamen de in Nederland
gemaakte kosten met een totaal van ca. 63.000
euro. Aan inkomsten ontving de stichting ca.
180.000 euro uit donaties, schenkingen, legaten
en opbrengst beleggingen. Dat leverde over
2018 een verlies op van ca. 98.000 euro.
Overleg met Yosta

Uitbetaaldag in Jakarta

Halin en de toekomst:
Het streven blijft erop gericht alle
ondersteunden tot het einde financiële hulp te
verlenen. Dat betekent dat Halin ook de
komende jaren nog een beroep zal blijven doen
op haar donateurs. Met het voortschrijden van
de tijd zal ook de uitval als gevolg van
overlijden van ondersteunden doorgaan. Er komt
dan ook een moment waarop de stichting zich
moet voorbereiden op nieuwe maatregelen. De
langzaam veranderende verhouding tussen
kosten en baten, de als maar uit te putten
reserves zullen de stichting nopen om
wijzigingen aan te brengen die er voor zorgen
dat het voornoemd streven ook daadwerkelijk
kan worden gehaald. Uiteraard is Halin daarbij
ook afhankelijk van externe onvoorziene
factoren waarop zij geen of weinig invloed kan
uitoefenen. Zoals het er nu voor staat gaan onze
activiteiten nog geruime tijd door. Mochten er
wijzigingen optreden dan zullen die via onze
website en via (extra) nieuwsbrieven met u
worden gecommuniceerd.

