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B) Voorwoord:
Voila beste mensen, voor u het schriftelijk jaarverslag AANEEN over het jaar 2013;

Vereniging AANEEN is in 1990 opgericht door een alleenstaande dame uit Suriname, die de
helpende hand wilde reiken naar andere vrouwen die vaak in armoede leefden met hun
gezinnen.
Gaandeweg door de tijd heen, ontwikkelde AANEEN zich tot een vrijwilligersorganisatie, die
diverse projecten uitvoert, die allemaal als kernwaarde hebben; ‘Reikt Elkaar de Helpende
Hand’.
Projecten die zich ook buiten Amsterdam en Nederland uitstrekken.
Zoals bekend is, blijft AANEEN zich inzetten voor sociale projecten waarbij de meest
kwetsbare mensen in Nederland en Suriname mee geholpen zijn.
Dit kan AANEEN niet alleen , daarom leunt zij op de bijdragen van de leden, de vrijwilligers,
de stagiaires, het bestuur en de medewerkers AANEEN.
Een niet aflatende uitdaging, is zorgen dat het ledenbestand blijft groeien, en in ieder geval
niet vermindert.
In dit jaarverslag , krijgt u een impressie van het gedane werk door AANEEN.
Veel Leesplezier!
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C) AANEEN Algemeen:

Aantal Leden 31 December 2013 : 1.000
Organogram AANEEN;
Bestuur AANEEN:
Voorzitter: Norine Hunsel
Vice-voorzitter : Jeremy Zijlstra
Secretaris: Willem Stoop
Penningmeester Renate Sweeb
Directeur AANEEN -vrijwilligersfunctie- :
Palmira Lieuw ( Fondsenwerving )
Aantal stagiaires : 4
AANEEN heeft ook dit jaar weer de maatschappelijke stages verwelkomd, om zo de vaak
jonge studenten een kijkje te gunnen in de organisatie AANEEN.
Met praktische opdrachten , helpen ze mee, en leren ze hoe ze zich belangeloos kunnen
inzetten voor kwetsbare medemensen.
Vrijwilligers AANEEN:
Michel Dragtenstein ( Evenementen + Promotie )
Leonard Hirschfeld (Projectreis Suriname)
Martha Hunsel (Huiswerkbegeleiding)
Kor Lampe (Hulpmiddelen uit Holland)
Marjorie Lieuw-Hie ( Kijkje in de Keuken)

Toelichting;
Het heuglijke nieuws is dat de boekhoudster van AANEEN, mw. Renate Sweeb, per 1
Januari 2013, officieel de functie van penningmeester heeft overgenomen van Palmira
Lieuw, die daardoor zich meer op directietaken van AANEEN kon gaan focussen.
Noot; AANEEN is niets zonder de kracht van vrijwilligers, sommigen zetten zich voor korte,
anderen voor langere tijd in.
Dus de lijst van namen vrijwilligers is veel uitgebreider dan hier vermeld.
Ervaring in 2013 heeft AANEEN wel geleerd, dat vrijwilligers ook mensen zijn, met goede en
slechte kanten.
Vandaar dat per 2013 besloten is dat elke vrijwilliger van AANEEN , een Verklaring Omtrent
Gedrag , moet overleggen, alvorens mee te kunnen werken aan de projecten.
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D) Agenda AANEEN 2013 ( + on Tour ) ;
Uiteraard waren er weer de nodige aktiviteiten in de agenda van AANEEN, teveel voor dit
jaarverslag, daarom ziet u graag deze link:
https://verenigingaaneen.nl/agenda-2013/
Een aantal aktiviteiten zijn hieronder uitgelicht;

2013, hele jaar door;
AANEEN heeft ,om haar naamsbekendheid, te verhogen, mee mogen reizen met diverse
theatervoorstellingen, en daar een informatietafel mogen plaatsen met het werk van
AANEEN,
Daarom in dit jaarverslag dankt AANEEN o.a. De volgende artiesten;
-Jetty Mathurin
-Raymi Sambo
-Jeffrey Spalburg
Mei 2013;
AANEEN werd gevraagd door buurtmakelaar Indische Buurt Amsterdam, Rob van Veelen,
een vredeswens uit te spreken , tijdens de dodenherkening 2e W.O., 4 Mei op het
Ceramplein, Amsterdam-Oost.
Vrijwilligster AANEEN, mw.Mildred del Prado bracht een mooie wens uit in het Sranantongo,
en bracht zo verbinding tussen mensen.
Het begin van een nieuwe traditie voor AANEEN.
16 Mei 2013;
AANEEN organiseert een mooi, verbindend buurtFestival op het Makassarplein, Amsterdam
Oost, in het kader van Keti Koti, om al die diverse culturen die in Amsterdam wonen, door de
vrijheidsboodschap van Keti Koti, met elkaar te verbinden.
Juni 2013;
Een bijzondere Fundraising, heeft AANEEN mogen doen in Oktober, op het Pearl
Evenement in Jaarbeurs Utrecht.
Gesponsorde got-to-haves items, werden ten behoeve van Safe Surinam, het Veilig Vrijen
Project van vereniging AANEEN, geveild , door niemand minder dan deze 2 veilingmeesters
, voor de gelegenheid ;
Quintis Ristie
En
Raymi Sambo.
Ook aan hen alle dank, voor hun vrijwillige inzet!
Totale opbrengst : 451 Euro , en weer de nodige Naamsbekendheid.
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Juli 2013;
Op de website van AANEEN, www.verenigingaaneen.nl , is de plug-in : Ideal , geinstalleerd.
De betaalmethode die wereldwijd gebruikt wordt, en mensen in staat stelt eenvoudig, via
hun eigen bank, betalingen te doen.
Ideal op de site, betekent voor AANEEN, dat er ook op die manier gedoneerd kan worden.

November 2013;
Samenwerking met miss Charme, presentator Jorgen Raymann

December 2013:
1 December wordt traditiegetrouw met herdenking WereldAIDS-dag door AANEEN in
herinnering gebracht.
E) Projecten + Projectreizen:
-Afgesloten Projecten: xxx

-Lopende projecten:
*Huiswerkbegeleiding + Zomeractiviteit Augustus;
AANEEN zet zich in voor Klein en Groot, zolang er mensen geholpen worden die hulp nodig
hebben.
Kinderen van de Indische Buurt Amsterdam, zijn dol op de kleurrijke locatie van vereniging
AANEEN aan de Gorontalostraat 21.
En komen graag de medewerkers van AANEEN groeten;
Opvallend is , dat de kinderen om de nodige aandacht vragen, leerachterstanden zijn
gebruikelijk, en er zijn genoeg kinderen bij , voor wie vakantie -buiten de speeltuin - niet
vanzelfsprekend is.
Daarom heeft AANEEN ook weer in 2013 bijles aangeboden aan kinderen uit kwetsbare
gezinnen uit Amsterdam-Oost en trakteert hen in de maand Augustus op een welverdiend
uitje buiten de buurt.
Bovenstaande is mede mogelijk gemaakt door;
AANEEN
Fonds WJO de Vries, bijdrage 2.075
Rotarykids bijdrage 700
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*Hulpmiddelen uit Holland;
Het project van AANEEN, dat ervoor zorgt dat er vanuit Nederland ingezamelde
hulpmiddelen als kleding , medicijnen en voeding naar sociale organisaties in Suriname
worden verstuurd.
Augustus 2013 kwam helaas het vreselijke bericht, dat kindertehuis Nos Kasitha te
Suriname, in brand was gevlogen.
Gelukkig waren de 81 kinderen en begeleiders ongedeerd gebleven.
Wel wil AANEEN, daardoor de focus van Hulpmiddelen uit Holland AANEEN op Nos Kasitha
versterken.
En zoveel mogelijk sociale organisaties in Suriname , voorzien van rookmelders.
Helpt U ook mee?

*Kijkje in de Keuken:
Om sociale cohesie en verbinding tussen buurtbewoners te vergroten en kennis te geven
over de Surinaamse cultuur, organiseert AANEEN kookworkshops voor de buurt, want
samen koken en samen eten verbindt.
*Safe Suriname ;
Het Hiv-preventie project (vanaf 2006 ) in Nederland en Suriname.
Preventiemateriaal als condooms worden door AANEEN i.s.m. AIDS Health Foundation
verdeeld onder maatschappelijke organisaties in Suriname, als the Big5Foundation en onder
jongeren in Nederland via lokatie AANEEN.
-Nieuwe projecten:
*Buurtwinkel AANEEN;
2013 was het eerste volledige jaar aan de nieuwe locatie van AANEEN , aan de
Gorontalostraat 21, Amsterdam.
Om dit heuglijk feit met zoveel mogelijk mensen te delen, werd deze locatie letterlijk en
figuurlijk met de buurt gedeeld.
Vrijwilligers van de buurt waren de medewerkers, en zij bepaalden ook de inhoud van de
winkel.Zo was iedereen er welkom voor een kopje koffie, om zo nieuwe buurtcontacten op te
doen.
Daartussen waren er ook ondernemende buurtbewoners die wel een steuntje in de rug op
financieel en zakelijk vlak konden gebruiken.
Aan hen werd er ruimte in deze Buurtwinkel ter beschikking gesteld, zodat zij hun produkten
daar konden etaleren en verkopen , en aan een groep van 15 ondernemende
buurtbewoners werden er trainingen gegeven, die hun economische vaardigheden moesten
verbeteren, zodat zij financieel sterker zouden worden.
Het project ‘Buurtwinkel AANEEN’, is mede mogelijk gemaakt door:
- AANEEN,
- Het Oranjefonds
En Stichting Steunfonds BJA-COW .
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Tegelijkertijd werden er ook diverse interessante exposities gehouden in de Buurtwinkel;
De 1e was : Surinaamse kunst - dit om zvm mensen te enthousiasmeren voor Suriname.
De 2 was: Meerstemmige Geschiedenissen Makassarplein - een eerbetoon aan Indonesie,
de oorsprong van de Indische Buurt, de buurt waarin de Buurtwinkel AANEEN is gevestigd.
Geleid door mr.Jayne Slot.
Projectreis Suriname 2013:
Sinds 2013, is AANEEN-ambassadeur Leonard Hirschfeld, elk jaar voor een aantal
maanden in Suriname, en is hij daar het aanspreekpunt en contactpersoon voor de
projecten van AANEEN.
Namens AANEEN bezoekt hij daar de diverse projecten en samenwerkingspartners van
AANEEN.
Met name met Chances for Life is er een hechtere samenwerking ontstaan, doordat
dhr.Hirschfeld meerdere malen is meegeweest tijdens hun reach-outs in Suriname, waarbij
ze maaltijden uitdelen aan daklozen en sekswerkers en verslaafden, van wie sommigen op
begraafplaatsen woonden..
Zie graag op deze websitepagina van vereniging AANEEN, alle samenwerkingspartners van
AANEEN in Suriname:
www.verenigingaaneen.nl/adressen-suriname/

F) Fondsenwerving AANEEN;
*Crowdfunding 2013: X
*Donaties : Vriendenloterij
*Fondsenwerving; met credit aan directeur Palmira Lieuw,
• Zie gaarne bij de projecten *Ledencontributie: 1000 leden, met een gemiddelde bijdrage van 1 euro per maand,
Helaas vinden er maandelijks storneringen van de ledencontributie plaats., dit is een extra
uitgavenpost (bankkosten+ inkomstenderving ) voor AANEEN
*Sponsoring: zie gaarne bij de projecten
*Subsidies: Incidenteel zie gaarne bij de projecten.
Een belangrijk onderdeel van het werk van vereniging AANEEN is het vinden van financiele
ondersteuning, zodat de sociale projecten naar behoren kunnen worden uitgevoerd.
Een gewaardeerde, structurele ondersteuning krijgt AANEEN van:
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De Vriendenloterij , van iedereen die in de Vriendenloterij meespeelt en vereniging
AANEEN als begunstigd Goed Doel heeft, ontvangt AANEEN de helft van de inleg
van het lot. Bijv.; als een lot in de Vriendenloterij 10 euro kost, dan ontvangt
AANEEN daarvan 5 euro.
Een prettige samenwerking die AANEEN zeer waardeert.

G) AANEEN in beeld:
AANEEN maakt dankbaar gebruik van de hedendaagse , moderne technieken om haar werk
in beeld te brengen;
Op de volgende social media is AANEEN te volgen en te zien :-) :
-Instagram : X
-Facebook : facebook.com/verenigingAANEEN1990/
-Googleplus : X
-Linkedin : vereniging AANEEN
-Marktplaats : X
-Twitter : X
-Whatsapp : 0031 (0) 611462022
- Youtube : WillemStoop
H) Beleidsplan / Toekomstvisie AANEEN;
‘ Gecontroleerde Groei ‘, dat heeft 2013 AANEEN wel geleerd.
Niet naief zijn, succes trekt naast supporters , ook mensen aan ,die een slaatje willen slaan
uit het oprechte , na vele inspanningen , welverdiende vooruitgang van AANEEN.
Dit is een dure les die AANEEN in 2013 geleerd heeft.
Met goede, Godgegeven moed, zet AANEEN door.
Vertrouwend op het positieve verschil die AANEEN heeft gemaakt in het leven van vele
mensen.
Dit met de hulp van haar leden.
Het streven is de inkomsten van AANEEN te verhogen,
In de aankomende tijd zal daar volop aandacht aan worden besteed, hoe dit te
bewerkstelligen.
Op naar een beter 2014!
Bijlage:
Schriftelijke Jaarrekening 2013.
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