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LET’S EMPOWER A NEW GENERATION WITH A 
WORLDVIEW THAT WILL CREATE A SOCIETY 
WHERE PEOPLE HAVE A MORAL RESPONSIBILITY 
THO HELP REFUGEES AND THOSE IN NEED 
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Voorwoord 
 
2018 was voor ons een bewogen jaar, met veel activiteiten. Samen met alle vrijwilligers en 
donateurs hebben wij het leven van vele vluchtelingen en minderbedeelden wat 
comfortabeler kunnen maken. De focus ligt nog steeds op de vluchtelingen die wij ter plekke 
kunnen helpen, door hen bijvoorbeeld van de nodige spullen te voorzien. Voor hen betekent 
het hebben van warme kleding, om zo de wintermaanden door te komen of een rolstoel al 
heel veel. Zo worden zij er ook aan herinnerd dat er mensen zijn die naar hen omkijken en 
hen willen helpen.  
 
Daarnaast focussen wij ons nog steeds op het onderwijs van de kinderen in de 
vluchtelingenkampen. Door hen schoolartikelen te geven en met hen de dialoog aan te gaan 
proberen wij hen te helpen, stimuleren en te motiveren om naar school te gaan.  
 
In het jaarverslag van 2017 hebben wij al kenbaar gemaakt dat wij niet alleen actief zijn in de 
vluchtelingenkampen, maar ons bereik hebben uitgebreid tot de weeshuizen, ziekenhuizen, 
kinderdagverblijven en andere scholen.  
 
Ook dit jaar nemen wij u in vogelvlucht mee naar het jaar van Stichting Parwin in 2018. Zo 
hopen wij u een duidelijk en transparant beeld te geven over onze activiteiten en in onze 
financiën. Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag toch nog vragen hebben, schroom dan 
niet deze aan ons te vragen via de telefoon of e-mail, onze gegevens vindt u aan het einde 
van dit verslag.  
 
 
Het bestuur 
 
Voorzitter:  Parwin Hassan 
Secretaris:  Mardin Karim  
Penningmeester:  Nawzad Wali 
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Wie zijn wij? 

Wij proberen waar wij kunnen mensen te helpen en de boodschap de wereld in te brengen dat men 
niet moet denken in vormen van “wij” en “zij”, maar iedereen als één moet zien. We kunnen als 
stichting natuurlijk niet de hele wereld veranderen, maar wij kunnen wel de wereld voor degene 
veranderen die wij helpen en dat zijn toch een heleboel mensen.  

Stichting Parwin kenmerkt zich door haar transparante werkwijze. Alles wordt via onze 
Facebookpagina gedeeld en van alle activiteiten worden zoveel mogelijk foto’s en video’s gemaakt 
om die ook vervolgens te delen. Zo ziet iedereen waar de gedoneerde spullen terecht komen. Wij 
maken dan ook vaak mee dat mensen hun eigen gedoneerde spullen in handen van kinderen in de 
vluchtelingenkampen op foto’s terugzien.  

Daarnaast hopen wij mensen om ons heen en anderen te inspireren om vrijwilligerswerk te doen en 
hulp te bieden aan hen die het nodig hebben.  
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2018 in vogelvlucht  
 
Januari  
We zijn de maand januari begonnen in de stad Bersinche, waar wij aan 103 gezinnen kleding, 
vrouwelijke hygiëne producten, schoenen en speelgoed hebben uitgedeeld 
 
Maart 
De 18 dozen vol met nieuwe kleding, die wij gedoneerd kregen van Tasche Mode, hebben 
wij op 22 maart uitgedeeld in het vluchtelingenkamp “Ashti”. In deze maand vertrok ook de 
eerste vrachtwagen van 2018 naar Noord-Irak, geladen met 8 ton aan hulpgoederen met 
onder andere ook rolstoelen 
 
April 
Op 13 April vertrok een vrachtwagen met 6 ton aan hulpgoederen naar de vluchtelingen in 
Kobani. 
 
Mei 
Dit was een zeer bijzondere maand, daar we samen met Europlay N.V. twee speeltoestellen 
konden plaatsen in vluchtelingenkamp “Ashti” in Arbat. Het bedrijf Secrid dekte het 
transport van die speeltoestellen van Nederland naar Irak. Ook doneerde Secrid een grote 
hoeveelheid voetballen en maandverband. Verder hebben wij eind mei veel vrouwen 
kunnen blij maken met het uitdelen van breibenodigdheden, zoals naalden en garen. 
 
Juli 
De actie om zoveel mogelijk schoolartikelen in te zamelen begon in deze maand. Met hulp 
van alle vrijwilligers en donateurs in Twente, lukte het om ruim twee ton aan schoolartikelen 
in te zamelen.  
 
In de vluchtelingenkampen spelen veel kinderen, maar ook volwassenen voetbal. We 
merkten op dat zij ook tenues nodig hebben, om een wedstrijden te spelen. Gelukkig 
doneerde Voetbalvereniging Reünie tenues, die wij vervolgens aan de spelers hebben 
uitgedeeld. 
 
Augustus  
In Augustus namen wij deel aan het Foodfestival in Bentelo en hebben daar duizend euro 
ingezameld.  
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September 
Wederom vertrok er een vrachtwagen, dit keer volgeladen met negen ton, richting de 
vluchtelingen en minderbedeelden in Noord-Irak. De vrijwilligers in Noord-Irak waren 
ondertussen druk bezig met het uitdelen van hulpgoederen in vluchtelingenkamp “Ashti”. 
 
Tegelijkertijd hielpen de vrijwilligers in Hengevelde hard mee door meer dan honderd dozen 
aan kleding in te zamelen.  
 
Oktober 
Twee ton aan hulpgoederen uitgedeeld aan hen die blind zijn, waaronder ook 
blindenstokken. 
 
November 
Hulpgoederen en voetbaltenues uitgedeeld in vluchtelingenkamp “Ashti” . In de scholen, die 
zich in het vluchtelingenkamp bevinden, hebben we schoolartikelen uitgedeeld.  
 
De Iraanse vluchtelingen geholpen door ook aan hen kleding, schoenen, speelgoed, hygiëne 
producten en andere benodigdheden uit te delen. Deze activiteiten vonden plaats in 
vluchtelingenkamp “ Rojhalat”  and in Koya.  
 
970 scholieren kunnen helpen aan schoolartikelen in vluchtelingenkamp “Ashti”. De laatste 
hulpactie vond plaats in een stad genaamd “Taqtaq”. Waar wij knuffels en speelgoed hebben 
uitgedeeld aan twee kleuterscholen. Ook doneerden wij tenues aan de spelers in de stad 
Taqtaq 
 
December 
De laatste vrachtwagen in 2018 vertrok met 10 ton aan hulpgoederen richting Irak.  
  



Parwin Foundation   

Jaarverslag 2018 6 

Doelen terugblik 
 
In 2018 hadden wij vier doelen voor ogen, namelijk: 

- Inkomsten genereren 
- Schooltassen met daarin schoolartikelen uitdelen 
- Speeltoestellen bouwen in het vluchtelingenkamp in Arbat 
- Twee vrachtwagens transporteren 
- ANBI Status aanvragen 

 
We hebben al onze doelen in 2018 behaald. Inkomsten genereren blijft echter lastig en een 
punt dat wij moeten verbeteren en nog meer op moeten focussen. We moeten sponsoren 
blijven zoeken  om onze activiteiten te kunnen voortzetten.   
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Doelen vooruitblik 
 
Hieronder zullen wij de plannen en doelen voor het jaar 2019 opsommen. Wij hebben voor 
dat jaar zeven doelen voor ogen.  
 
Documentaire 
Op het programma staat het maken van een mini-documentaire over de stichting en de 
vluchtelingen in Noord-Irak 
 
Voetbaltoernooi organiseren 
In het vluchtelingenkamp Ashti willen wij graag een groot voetbaltoernooi organiseren. Het 
winnende team krijgt natuurlijk een beker. Ook willen wij voor alle deelnemende 
voetbalteams zoveel mogelijk tenues, voetbalschoenen en voetballen inzamelen.  
 
Naailessen vluchtelingenkampen 
Het grootste probleem in de vluchtelingenkampen is tijdverdrijf. Vele vluchtelingen moeten 
zelf zien de dag door te komen, zonder werk of andere activiteiten die zij kunnen doen. Door 
naaimachines in de kampen te plaatsen en de inwoners van de kampen te leren hoe zij die 
kunnen gebruiken, hopen wij dat wij hun leven een beetje beter en leuker maken. Zij kunnen 
zo ook kleding voor hunzelf maken of juist maken en die vervolgens te verkopen.  
 
Schoolartikelen inzamelen 
Ook dit jaar willen wij weer schoolartikelen inzamelen. De actie zal dan na het schooljaar van 
2020 plaatsvinden.  
 
Drie vrachtwagens met hulpgoederen transporteren 
Dit betekent dat wij ook genoeg financiële middelen moeten hebben om de hulpgoederen te 
kunnen transporteren. 
 
Registratie als erkend NGO in Noord-Irak 
Om het werk als NGO ook gemakkelijker te laten verlopen in Noord-Irak, is het van belang 
om ons daar ook als erkend NGO in te schrijven.  
 
Actief sponsoren zoeken/inkomsten genereren 
Dit houdt in dat wij actief bedrijven en organisaties moeten benaderen om hulp te vragen. 
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Inkomsten en Bestedingen 
 

Er is sprake van drie inkomstenstromen. Particuliere schenkingen, sponsoracties en subsidies. Er is 
geen vaste of stabiele patroon qua inkomsten. Ons doel is wel dit uiteindelijk te kunnen bereiken 
door een groep vaste trouwe sponsoren te vinden. Het bedrijf Secrid heeft al wel meerdere malen 
het gehele transport gesubsidieerd.  

Bestedingen: de enige bestedingen die wij als stichting hebben, zijn de transport- en 
brandstofkosten. Onder de overige bestedingen vallen de drukkosten.  
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Resultatenrekening  
 
 
 

Inkomsten 
   

Donaties 
 

16.954,80 
 

Overige Opbrengsten  
 

140,00 
 

lompen 
 

60,00 
 

food festival 
 

1.036,83 
 

    

Totale inkomsten 
 

18.191,63 
 

    

Uitgaven 
   

Brandstof 
 

404,92 
 

Transport 
 

9.250,00 
 

Kosten Rabobank 
 

200,20 
 

Eten 
 

147,08 
 

huur bus 
 

260,99 
 

kosten irak 
 

1.585,00 
 

website 
 

14,00 
 

Overige kosten  
 

84,17 
 

aflossing lenen 
 

4.640,15 
 

Totale kosten 
 

16.586,51 
 

    

Resultaat 
 

€ 1.605,12     
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Balans  
 

Balans Stichting Parwin 31 december 2018 in € 

Debet 
 

Credit 
 

Bank 4.674,36 Vermogen 6.059,56 

Kas 1.385,20 
  

    

Totaal 6.059,56 Totaal 6.059,56 

 
Heeft u nog vragen over het financieel jaarverslag? Laat het dan weten! Dat kan via ons 
emailadres info@stichtingparwin.com. Over de achterliggende activiteiten kunt u meer 
lezen op onze facebookpagina  
 
Stichting Parwin  
Morsmanstraat 23 
7497 LB BENTELO 
Tel 0634150922 | 0626316610  
info@stichtingparwin.nl  

 
NL81RABO 0113 3141 91  
BIC.nr RABONL2U  
 

mailto:info@stichtingparwin.com
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