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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 
 

De vluchtelingenstroom blijft groeien en dat betekent dat wij het afgelopen jaar alles behalve 

hebben stilgezeten. Gelukkig worden wij geholpen door een heleboel vrijwilligers die dag en nacht 

klaarstaan en met alles meehelpen. Nog steeds proberen wij vluchtelingen ter plekke te helpen, door 

hen van de nodige spullen te voorzien. Zo hopen wij hun levens wat makkelijker te maken en hen te 

helpen herinneren dat er mensen zijn die aan hen denken en om hen geven.  

Naast het uitdelen van spullen, proberen wij vluchtelingen en vooral de kinderen te motiveren naar 

school te gaan en aan hun toekomst te werken. Dit doen wij bijvoorbeeld tijdens het uitdelen van 

schoolartikelen in de vluchtelingenkampen. Wij gaan dan in gesprek met de kinderen, met als doel te 

laten zien dat onderwijs belangrijk is en hun focus daar dient te liggen.  

Naast vluchtelingenhulp hebben wij onze hulp uitgebreid tot het helpen van verschillende groepen in 

de maatschappij die het erg moeilijk hebben. Zo hebben wij wat kunnen betekenen voor weeshuizen 

in Irak en hebben wij ook ziekenhuizen, kinderdagverblijven en andere scholen kunnen helpen.  

In dit verslag nemen wij de lezer in vogelvlucht mee naar het jaar van Stichting Parwin in 2017. Zo 

hopen wij een duidelijk en transparant beeld te geven van onze activiteiten en financiën.  

We kunnen alle donateurs en vrijwilligers niet genoeg bedanken. Woorden schieten te kort om ons 

dankbaarheid naar hen toe te uiten.  

 

 

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 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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2017 IN VOGELVLUCHT 
 

Januari 

Samen met Pax Kinderhulp stuurden we de eerste lading vol met hulpgoederen op 28 januari richting 

Irak.  

 

Februari  

14 februari kwam de vrachtwagen aan in Irak. In de lading zaten ook rolstoelen die geschonken 

waren door Ergotherapie in Deventer. In dezelfde maand zijn wij samen met Pax Kinderhulp 

begonnen met het uitdelen van de hulpgoederen in Baynjam.  
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Maart 

Dit was een drukke maand, we hebben tijdens ons bezoek in Irak veel kunnen doen. Zo hebben wij 

op 1 maart samen met Pax kinderhulp mindervalide geholpen door hen rolstoelen en kleding te 

geven. Aan degene die kinderen hadden, gaven we ook knuffels en speelgoed. Zoals in het 

voorwoord al werd besproken willen wij voortaan ook weeskinderen helpen, daar zijn wij op 8 maart 

in Erbil mee begonnen. Ook konden wij dankzij alle donaties meer dan 50 kinderopvangen helpen 

aan knuffels en speelgoed.  
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April 

Bezoek gebracht aan het creatieve bedrijf Secrid in Den Haag. Sindsdien heeft Secrid ons heel erg 

geholpen door gulle donaties waarmee wij de transportkosten naar Irak betalen.  

 

 

 

Mei 

Bedden en daar bijhorende kasten die geschonken waren door Taher Rahem gedoneerd aan een 

ziekenhuis in Kirkuk.  

Juni 

Om de Internationale dag van het kind te vieren op 1 juni, hebben wij kleding, speelgoed en andere 

benodigdheden uitgedeeld aan kinderen van een weeshuis in Sulaymaniyah. Tijdens het Suikerfeest 

hebben wij op 28 juni de kinderen in het vluchtelingenkamp in Arbat blij gemaakt.  
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Juli 

Actie begonnen om veertien kappers te verzamelen die de haren van de vluchtelingen in de 

vluchtelingkampen wilden knippen. Op 7 juli namen wij deze kappers mee, het resultaat is hieronder 

te zien.  

 

 

 

Augustus 

Wij hadden deze maand het geluk dat zowel kringloopwinkel EHB in Hengelo, als Tasche mode en 

Efftink mode ons hebben geholpen door spullen te schenken.  
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September  

Door de vele donaties was het mogelijk om een derde volgeladen vrachtwagen te laten vertrekken 

naar Irak. 

 

 

 

Oktober 

Wederom weeshuis in Sulaymaniyah geholpen.  

November 

Met behulp van donaties hebben wij in november € 2100 aan kleding in Irak gekocht, om deze 

vervolgens te schenken aan vluchtelingen van Tuzkhurmatu en Kirkuk. Deze groep was plots 

genoodzaakt te vluchten en wij wilden ze zo snel mogelijk helpen. 

Eind november twintig kinderdagverblijven kunnen steunen door knuffels en speelgoed te doneren. 

De kinderdagverblijven waren gevestigd in Kalar, Kirkuk, Kanaqin en Sarqalla.  
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December 

48 gezinnen geholpen uit Chamchamal. 
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DOELEN TERUGBLIK 
 

In 2017 hadden wij vier doelen opgeschreven, namelijk: 

- Inkomsten genereren; 

- Langs meerdere weeshuizen in Irak 

- Inschrijven Kamer van Koophandel in Irak 

- Drie vrachtwagens met hulpgoederen transporteren naar Irak 

 

Het eerste doel; inkomsten genereren zullen wij ook in 2018 als ons doel maken. Dit blijft nodig om 

werk te kunnen verrichten. De grote kostenpost is het transport, daarvoor zijn altijd financiële 

middelen nodig. Het tweede doel hebben wij, zoals te zien was hierboven onder het kopje ‘in 

vogelvlucht’, gerealiseerd. Ook hebben wij drie vrachtwagens kunnen terugsturen. Met inschrijven 

bij de Kamer van Koophandel in Irak zijn wij nog bezig. Dit kost erg veel tijd en vraagt om veel werk. 

Mocht dit echter lukken, hoeven wij geen douanekosten meer te voldoen.  
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DOELEN VOORUITBLIK 

 

INKOMSTEN GENEREREN  
Hoe meer inkomsten des te meer hulp wij kunnen bieden. Wij moeten ons harder inzetten om 

inkomsten te generen, door bijvoorbeeld sponsors te zoeken en meer oproepen via Social Media te 

plaatsen. Benzinekosten in Nederland en Irak worden op dit moment door de bestuurders van de 

stichting zelf betaald. Ons doel is om in 2018 financieel zo gezond te zijn dat alle transportkosten 

kunnen worden gedekt door donaties. Dit betekent dus actief bedrijven benaderen voor sponsoring 

en subsidies aanvragen.  

 

SCHOOLTASSEN MET DAARIN SCHOOLARTIKLEN UITDELEN  
In Twente willen wij een actie op gaan zetten waarin wij aan alle bewoners en basisscholen gaan 

vragen of mensen schooltassen en schoolartikelen willen doneren. Het is de plan om vervolgens met 

hulp van vrijwilligers de schooltassen te vullen en deze uit te delen in een school gevestigd in het 

vluchtelingenkamp in Arbat. De kinderen in dat kamp gaan namelijk na jaren veer naar school en 

hebben niet de nodige schoolspullen om actief deel te kunnen nemen aan de lessen.  

 

SPEELTOESTELLEN BOUWEN IN HET VLUCHTELINGENKAMP IN ARBAT 
Wij zijn van plan om samen met een Belgisch bedrijf genaamd “Europlay” twee grote speeltoestellen 

te bouwen in Arbat. Wij zijn met dit bedrijf in overleg, hoe wij dit het beste kunnen verwezenlijken. 

Dit zal ons grootste project van 2018 zijn.  

 

TWEE VRACHTWAGENS TRANSPORTEREN  
Dit doel spreekt voor zich.  

 

ANBI STATUS AANVRAGEN 
Een ANBI-status zal het aantrekkelijker maken voor bedrijven om te doneren, om die reden gaan wij 

proberen een dergelijke status aan te vragen. Hopelijk kunnen wij dan meer inkomsten genereren en 

in het jaar 2019 meer vrachtwagens terugsturen of meer activiteiten te organiseren in Irak.  
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatenrekening 2017 in €

Donaties -                    9.062,95               

Overige Opbrengsten -                    2.500,00               

Overige inkomsten -                    109,17                  

Totale inkomsten 11.672,12            

Brandstof -                    277,32                  

Transport -                    4.200,00               

Kosten Rabobank -                    210,15                  

Eten -                    41,18                     

kleding gekocht/koerdistan 1.320,00               

Overige kosten 1) -                    289,07                  

Totale kosten 6.337,72               

Resultaat 5.334,40               

Resultatenrekening 2017 in €
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BALANS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
info@stichtingparwin.nl 

NL81RABO0113314191 

BIC.nr RABONL2U 

 

Eindbalans

Debet Credit

Bank 4.179,45                  Vermogen -460,70                 

Lening 001 3.500,00               

Lening 002 1.140,15               

Totaal 4.179,45                  Totaal 4.179,45               

Balans Stichting Parwin 31 december 2017 in €

mailto:info@stichtingparwin.com

