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Met grote dankbaarheid kijk ik terug op 2017. Zoals u verder in dit 
verslag kunt lezen, is er weer veel gepasseerd. Ik sta er soms zelf 
versteld van, hoeveel goederen zijn verzonden naar mensen in nood.

Helaas blijft ons werk hard nodig. De situatie in landen als Syrië, 
Irak en omliggende landen is nog steeds zorgwekkend. Duizenden 
mensen zijn op de vlucht voor geweld, natuurrampen of vanwege 
honger.

En daarom blijven we doorgaan. Je kunt je afvragen of het wel zin 
heeft. Of het daadwerkelijk een verschil maakt op de wereldschaal 
van ellende…

Maar dat hangt af van hoe je kijkt. Voor ons is elk mens er één. Elk 
mens in nood is het waard om voor in beweging te komen. Om voor 
op te staan en, soms met het zweet op je rug, ervoor te zorgen dat 
hulp onderweg is. Want het is niet alleen die jas, die broek of dat paar 
schoenen. Maar ook het teken dat iemand aan je denkt. Midden in de 
ellende is er iemand die aan je denkt en je bemoedigt met een warme 
trui. Het is een soort kaartje zonder woorden, maar de boodschap is 
luid en duidelijk: we zien je en je bent niet alleen.

Een jaarverslag geeft weer wat je hebt gedaan en bereikt in het 
afgelopen jaar. Daar horen cijfers bij. Maar diep van binnen is het de 
mens in nood wat ons drijft. Elk mens telt. En of dat nu meer of minder 
was dan afgelopen jaar, is voor ons niet het meest belangrijk…

We danken alle mensen, kerken en bedrijven die een bijdrage 
hebben geleverd aan de vele transporten. Zonder hen was het niet 
mogelijk geweest. Een bedankje doet geen recht aan het vele werk 
dat is verzet. Eigenlijk zou u eens een dagje mee moeten lopen op 
ons depot in Weesp om te zien wat er aan werk wordt verzet. Omdat 
dit niet voor iedereen voor mogelijk is, proberen we een zo goed 
mogelijk beeld te geven in dit verslag.

Mocht u als lezer vragen hebben naar aanleiding van dit verslag, 
neem dan gerust contact met ons op. 

Vol vertrouwen en verlangen gaan we 2018 in. Het verlangen om een 
baken van hoop te zijn voor mensen in nood. Samen met u maken 
we het verschil!

Max Veenstra

voorwoord
Max veenstra



over
ons

05

misschien wel dat speelgoed niet direct een eerste levensbehoefte 
is, maar voor kinderen is spelen een manier van verwerken wat ze 
hebben meegemaakt. Kunnen spelen met speelgoed kan voor hen 
daarom levensveranderend zijn.

De impact van het verzenden en distribueren van hulpgoederen in 
nood- en ontwikkelingsprojecten is onvoorstelbaar. Ontvangers van 
hulp geven steeds weer aan dat het ontvangen van hulp een teken 
is van hoop in een uitzichtloze situatie.

De loods en het kantoor van HRIF bevind zich in Weesp (net buiten 
Amsterdam). Hier werken we dagelijks met een klein team van vaste 
medewerkers en een groep vrijwilligers.

Voor meer informatie over HRIF kunt contact met ons opnemen. 
U kunt ook terecht op onze website www.hrif.nl of op onze 
facebookpagina.

HRIF is opgericht in 1997 met als hoofddoel om wereldwijd mensen 
in nood te helpen. De focus van HRIF is het helpen van mensen 
in kwetsbare situaties met kleding en goederen voor de eerste 
levensbehoeften. Hiervoor werven we goederen, sorteren we deze 
goederen in ons depot in Weesp en verzorgen we distributie en 
transport.

Kort gezegd verzamelen we goederen van bedrijven, instellingen, 
organisaties etc. Samen met lokale partners onderzoeken we welke 
goederen gebruikt kunnen worden in hun distributieprojecten. 
Lokale organisaties hebben scherp in beeld waar de hulp met 
meest nodig is. Daarbij dragen zij zorg voor een eerlijke verdeling 
van de goederen.

HRIF werkt samen met de lokale douane en autoriteiten m.b.t. 
importregels en -reglementen. De goederen worden verdeeld onder 
de meest kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen en ouderen. 
HRIF stuurt voornamelijk kleding, schoenen, dekens, voedsel, 
medische apparatuur, medicijnen, en meubels. Maar ook wanneer 
we een partij speelgoed ontvangen, wordt dit bijvoorbeeld verstuurd 
naar kinderen in oorlogsgebieden. Vanuit het westen lijkt het 

over ons
HrIF
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over ons
Bestuur

David Lazowski
Voorzitter

Max Veenstra
Secretaris/penningmeester

Krzysztof Furgala
Algemeen bestuurslid
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Missie:
HRIF werft hulpgoederen om deze uit te delen aan kwetsbare mensen 
zoals: kinderen, vrouwen, ouderen etc. Deze goederen bestaan 
voornamelijk uit kleding, schoenen, dekens, voedsel en medicijnen.

Visie:
HRIF visie is om wereldwijd mensen te steunen, in het bijzonder zij 
die in noodgebieden leven zoals de gebieden die getroffen zijn door 
de oorlog, binnenlandse vluchtelingen en natuurrampen. 

Missie & visie
HrIF
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Voor 2017 hadden we een aantal doelen gesteld:

1.  Meer goederen werven ten opzichte van 2016

2. Het vergroten van de waarde per transport ten 
 opzichte van 2016

3.  Starten met een project in Nederland

4. Vergroten van MVO-activiteiten aan bedrijven

realisatie doelen 2017
De Doelen DIe HrIF gezet HeeFt In 2017
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1. Meer goederen werVen ten opzichte Van 2016
In 2016 heeft HRIF 2241 pallets met goederen geworven. In 2017 
waren het er 2944 het is dus gelukt om ruim 31% meer goederen 
te ontvangen in 2017 ten opzichte van 2016. 

2. het Vergroten Van de waarde per transport 
ten opzichte Van 2016.
In 2016 heeft HRIF 113 vrachtwagens met goederen verstuurd 
naar projecten. De totale waarde van de goederen bedroeg € 
6.956.411,- Dat komt neer op een waarde van gemiddeld € 61.561,16 
per transport. In 2017 heeft HRIF 126 vrachtwagens verstuurd naar 
projecten met een totale waarde van: € 6.126.939 De gemiddelde 
waarde per transport bedroeg € € 48.626,50.

Helaas is de waarde per transport omlaag gegaan in vergelijking 
met 2016. Dit komt omdat HRIF in 2017 minder medicijnen heeft 
verstuurd naar het buitenland.

13

3. het starten Van onze eerste nationale 
project ‘clothing4U’.
In 2017 heeft HRIF zich gefocust op het opzetten van het nieuwe 
project: Clothing4u. Met Clothing4U richten we ons op mensen in 
Nederland die op of onder de armoedegrens leven. Zij kunnen online 
een kledingpakket bestellen en krijgen dat onherkenbaar thuisbezorgd. 
Op pagina 29 kunt u meer informatie lezen over dit project.

4. het Vergroten Van MVo actiViteiten
In 2017 hebben we 3 bedrijven op bezoek gehad die zich voor een 
dag met elkaar in hebben gezet voor de stichting. Het is goed om te 
zien dat er elk jaar meer betrokkenheid komt van bedrijven om op 
deze manier te werken aan teambuilding. 

realisatie doelen 2017
De Doelen DIe HrIF gezet HeeFt In 2017
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1. 
Afgelopen jaar is HRIF een voetbalproject begonnen in Lesotho, 
Afrika. Doel van dit project is om door middel van voetballen 
kinderen te motiveren om naar school te gaan en het rechte pad te 
kiezen. In 2018 willen we onze focus in Afrika vergroten en meerdere 
sport projecten opzetten. Ook willen we in 2018 meer medicijnen 
naar Afrika sturen.

2.
Aankomend jaar wil HRIF 150 transporten sturen naar het 
buitenland. 

3. 
Doordat de activiteiten groeien en er steeds meer goederen 
binnenkomen gaan we op zoek naar een grotere loods.

4. 
In 2018 willen we ons nog meer gaan focussen op mensen in 
Nederland die een kledingpakket goed kunnen gebruiken.

doelen 2018
De Doelen DIe HrIF zet voor 2018
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vrijwil
ligers

‘’Het is iedere keer weer een gezellige ochtend met een gemêleerd 
gezelschap van vrijwilligers, zowel jong als oud. We zijn blij met 
ieder uurtje dat mensen komen helpen met sorteren, of dit nou 
wekelijks of 1x per maand is. Het meeste wat er gesorteerd wordt is 
nieuwe kleding, waar de labels van verwijderd moeten worden. Kom 
gerust een keertje geheel vrijblijvend langs om de sfeer te proeven, 
iedereen is welkom. 

Wij zijn erg dankbaar voor de leuke tijd en hulp die wij met alle 
vrijwilligers hebben gehad het afgelopen jaar. Dankzij hun inzet 
hebben we vele mensen blij kunnen maken.

Groet, Corine en Lida’’

17

Elk jaar voegen zich weer meerdere mensen zich aan om ons trouwe 
clubje te vergezellen op de dinsdag en woensdag ochtend. HRIF kan 
niet al dit werk doen zonder vrijwilligers. 

In 2017 hebben veel mensen zich vrijwilliger ingezet en 3128 uur aan 
vrijwillige inzet geleverd om al die transporten met hulpgoederen 
mogelijk te maken. Voordat een vrachtwagen op weg gaat is er al 
heel wat werk verzet. Bij binnenkomst van de goederen moeten deze 
eerst uitgepakt en gesorteerd worden. Sommige goederen moeten 
ontdaan worden van labels en/of merkjes. Na het het sorteren worden 
transporten samengesteld per project. 

Heeft u interesse om mee te sorteren of wilt u af en toe op oproepbasis 
helpen met het laden van vrachtwagens (+/- 2 uur)? Stuur dan een 
e-mail naar 
lida@hrif.nl of corine@hrif.nl. 

Wanneer:  Elke dinsdag en woensdag 
 (met uitzondering van de kerst-en zomer vakantie).
Hoe laat: Tussen 09.00 en 12.00
Waar: Stichting HRIF, Rijnkade 21, 1382GS Weesp 

vrijwilligers
Onze HRIF VRijwIllIgeRs
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•  Omdat we afgelopen jaar veel meer pallets hebben binnen  
 gekregen hebben we besloten om een trailer aan te schaffen.  
 Hierdoor hebben we nog meer vrachten in snellere tijd op 
 kunnen halen.

•  HRIF heeft verschillende onderscheidingen mogen ontvangen  
 van de ministerie van Moldavië.  

•  We hebben de kwaliteit van de goederen aanzienlijk kunnen  
 verbeteren door gericht goederen te werven en te investeren in  
 acquisitie bij A-merken. 

•  Ook zijn we dankbaar dat we weer mooie samenwerkingen  
 hebben gehad afgelopen jaar. Samen met andere stichtingen 
 hebben we elkaar kunnen helpen voor projecten op Lesbos, Irak, 
 Suriname en ook hier in Nederland voor de asielzoekers kinderen.

hoogtepunten 2017
een aantal van onze Hoogtepunten
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Dit is Habiba (links), 12 jaar oud en woont met haar ouders en haar 
4 broertjes en zusjes op Kawrgosk refugee camp. Zij liepen van 
Qamishlo, Syrië richting Noord-Irak (ca. 300 km). Ze zijn in 2013 
vertrokken, omdat hun stad werd gebombardeerd.

Habiba wil graag architect worden later, zodat ze haar stad weer 
kan helpen opbouwen. 
Het blije gezicht van Habiba vertelt ons dat ze erg blij is met de 
gekregen kleding, schoenen, speelgoed en voedsel.

verhaal habiba
HaBIBa – Irak

‘’Mijn moeder heeft last van haar nieren en ze kan niet goed zien’’ 
verteld Habiba. ‘’… maar nu hebben we soep, kleding en speelgoed’’. 
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2944 pallets
ontvangen in de loods

648.749 kilo
goederen ontvangen 
in de loods

€ 6.126.939 
waarde goederen 
in de loods

126 Vrachten 
verstuurd naar 
het buitenland

3128 UUr
3128 vrijwilligers uren

statistieken
2017
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grafiek verschil 2016 + 2017
VeRgelijkIng

2016 2017
Iraq

Middle-East

Ukraine

Bulgaria

Romania

Moldova

Africa

Poland

Lithuania

Greece

Macedonia

Haiti

Suriname

Iraq

Middle-East

Ukraine

Bulgaria

Romania

Moldova

Africa

Poland

Lithuania

Greece

56x 56x

18x

8x

7x 7x

5x

5x

5x 2x

3x 2x

2x 3x

1x 4x

1x

1x

1x

13x

12x

14x

13x
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pallets ontvangen in 
de loods

pallets ontvangen in 
de loods

2016

2017

2241
€ 6.956.411

€ 6.126.939 

2500 UUr

3128 UUr

goederen ontvangen 
in de loods

goederen ontvangen 
in de loods

531.893 kg

waarde goederen 
in de loods

waarde goederen 
in de loods

2500 vrijwilligers 
uren

3128 
vrijwilligers uren

vrachten verstuurd 
naar het buitenland

vrachten verstuurd 
naar het buitenland

113

126

2944

648.749 kg
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Grafiek
verschil
2016 + 2017

grafiek verschil 2016 + 2017
VeRgelijkIng

Één van de doelstelling van 2016 was het vergroten van het aantal 
donaties in goederen. Het is daarom ook fantastisch om te zien dat 
de binnenkomende donaties verhoogt zijn met 31,37%.

De waarde van dit jaar is minder uitgevallen dan in 2016. Dat komt 
omdat we minder medicijnen hebben ontvangen dit jaar. 

HRIF wordt steeds groter en heeft steeds meer mensen nodig. Het 
is daarom goed om te zien dat het aantal vrijwilligers in 1 jaar flink 
gestegen is. 
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in 2018 willen we 1750 Mensen helpen Met een 
kledingpakket.

Clothing4U is een nieuw project van HRIF. Afgelopen jaren hebben 
wij als HRIF heel veel goederen mogen versturen naar mooie 
projecten in het buitenland. Helaas leven veel mensen ook in ons 
eigen land op of onder de armoedegrens.  Daarom is Clothing4u 
gestart, om de mensen in Nederland die het nodig hebben te 
voorzien van een van de basisbehoeftes; kleding.

Clothing4u werft kleding bij diverse grote kledingmerken. Het 
gaat dan om overtollige collectie, retouren en kleding met 
kleine productiefoutjes. Wij verzamelen deze kleding in ons 
distributiecentrum in Weesp. Hier wordt de kleding verwerkt, 
gesorteerd en gereedgemaakt voor verzending. 

Per persoon stellen wij een kledingpakket samen met diverse 
kledingstukken zoals jas, schoenen, een broek, trui en ondergoed. 
De gemiddelde winkelwaarde van een kledingpakket bedraagt 
€350,-. Clothing4u kan een kledingpakket voor slechts €25,- 
samenstellen en verzenden. Uiteraard wordt dit discreet verstuurd 
naar de ontvanger zodat de buren niet zouden kunnen zien dat 
iemand moeite heeft om rond te komen. 

introductie c4u
clotHIng4u
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Voor meer informatie kijk op: 
www.hrif.nl
www.facebook.com/humanitairehulpgoederen

Adres kantoor en loods:
Stichting HRIF
Rijnkade 12
1382GS Weesp
info@hrif.nl 
0294-761410

Bank gegevens: 
NL75INGB0007016911 
t.a.v. St. Humanitaire hulpgoederen 
(voor algemene donaties)

NL82INGB0008099887 
t.a.v. St. Humanitaire hulpgoederen 
(voor donaties aan Clothing4u)

contactgegevens
neeM contact Met ons op




