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Voor u ligt de samenvatting van het derde jaarverslag van de Hurmet Stichting. Nog geen vier
jaar geleden ontstonden er de eerste ideeën om een humanitaire organisatie voor
hulpbehoevenden in Turkije op te zetten. Een half jaar later werden de statuten ondertekend
en was de oprichting van de Hurmet Stichting een feit. Nu, ruim drie jaar na haar oprichting,
kunnen we spreken van een gezonde basis waarop we verder bouwen.

Activiteiten en ontwikkelingen
Familie Saygi
Informatiebijeenkomst project Saygi (25 september ’04)
Op zaterdag 25 september van 14.00-16.00 uur) hebben we een informatiebijeenkomst
rondom de familie Saygi georganiseerd. Gezien het feit dat (dankzij de Gelderlander en
donateurs) de interesse vooral rond Arnhem/Nijmegen te verwachten valt, hebben we de
bijeenkomst in Arnhem georganiseerd met uitgebreid fotomateriaal. De opkomst was helaas
erg mager, vooral het ontbreken van afgevaardigden van de Gelderlander hebben wij heel
jammer gevonden. Het mediabedrijf Wegener waaronder de Gelderlander valt, heeft besloten
om het geld wat landelijk is geschonken voor de familie Saygi, dit alleen voor de familie te
besteden. Hierdoor is er voor de Hurmet Stichting geen financieel draagvlak om het project
zoals wij voor ogen hadden te realiseren.
Wij hebben besloten om de familie Saygi te blijven bezoeken en de gevolgen van deze wijze
van “steun” in kaart te brengen. Daarnaast blijven wij ons inzetten om voor de arme
bevolking in Kahta op de een of andere manier een ontwikkeling op gang te kunnen brengen.
Internetcafé Diyarbakir
Onze contactpersoon in Diyarbakir heeft onlangs een internetcafé voor kansloze jongeren in
die stad geopend. Na de nodige tegenwerking vanuit de autoriteiten is er uiteindelijk toch een
vergunning hiervoor verkregen.
Afwijzing verzoek Ambassade
Vanuit de Nederlandse Ambassade in Turkije is het verzoek gekomen ons te richten op een
familie in problemen. We hebben voorlopig nog niet de mogelijkheid om ons bezig te houden
met meer projecten. We zullen dan ook geen nieuwe projecten op ons nemen totdat Hurmet
wat meer (financiële en menselijke) armslag heeft.
Website
De website is nu in eigen beheer gekomen, waarmee we deze zelf actueel kunnen houden.
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Kassenproject
Voor het kassenproject met daarbij horend project duurzame ontwikkeling worden uitvoerig
besproken zowel hier als in Turkije. Om dit tot een succes te maken hebben we besloten om
dit voorlopig op een laag pitje te zetten totdat de tijd er rijp voor is. Dit heeft veel te maken
met de ontwikkelingen tussen Turkije en de EU.
Computerproject
We hebben besloten tot beëindiging van het computerproject Göc-Der. Dit gezien het feit dat
het computerproject erg lang is blijven liggen, onvoldoende onderbouwd is en de contacten
met Göc-Der te moeizaam verliepen. Wij danken in dit kader Emmaus voor de €2500,-- die
was toegezegd voor dit project.
Vrouweneducatie & psychologische bijstand
De projectaanvraag voor EPI-DEM (Centrum voor Vrouweneducatie en psychologische
bijstand) te Diyarbakir hebben we in behandeling genomen.
Dankzij de opbrengst van tweedehandse spulletjes die door sympathisanten voor dit doel zijn
verzameld en verkocht tijdens de De Haagse schilderswijk bazar (Haschiba op 22 augustus
’04) is er een bedrag opgehaald waarmee we de eerste de eerste stap kunnen zetten.
Ambulances voor in de bergen en sneeuw
Dr. Muhammet uit de stad Van is samen met de Hurmet Stichting naar het parlement in
Bremen Duitsland geweest. Doel van dit bezoek was onder andere steun te krijgen voor
vierwiel aangedreven ambulances. Moeilijk begaanbare bergwegen, vooral tijdens strenge
winters in Van, zijn voor hulpverleners zeer moeilijk te bedwingen waardoor mensen in hun
dorpen geen tijdige hulp geboden kan worden. Jaarlijks sterven hierdoor veel mensen.
Helaas moest Dr. Muhammet onverwacht terug naar Van waardoor er geen tijd meer was om
contacten in Nederland te bezoeken.
Verantwoording
Bij de oprichting van de stichting had de Hurmet Stichting voor ogen om zo snel mogelijk het
CBF-keurmerk te ‘verdienen’. Inmiddels heeft het Hurmet-bestuur besloten hiervan af te zien,
omdat dit meer geld kost dan dat het oplevert. Zo kost de aanvraag van het CBF-keurmerk
alleen al meer dan €4.000,--. Voor kleine stichtingen als Hurmet kost de aanvraag alleen al
ons halve (2002) of hele (2003) jaarlijkse begroting. Met de jaarlijkse bijdrage en kosten voor
hertoetsing daar bovenop gaat het ons budget van de komende vijf tot tien jaar ver te boven.
Daarnaast vinden wij het om principiële redenen onverantwoord om zoveel geld uit te geven
aan een keurmerk. Wij hebben als doel om structureel 90% van onze inkomsten direct ten
goede te laten komen. Rekenen we over de eerste vijf jaar CBF-keurmerk, dan bedragen de
gemiddelde jaarlijkse kosten €1.500,--. Dit geld komt niet rechtstreeks ten goede aan de
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noodzakelijke projecten. Bovendien zou dit leiden tot een verdubbeling van onze
organisatiekosten. Dat zou betekenen dat tegenover deze extra kosten jaarlijks €15.000,-extra moet binnenkomen aan subsidies, om dit keurmerk terug te verdienen.
Wij verantwoorden ons dus rechtstreeks naar donateurs en subsidieverstrekkers.
Ter ondersteuning hopen wij u op termijn een comité van aanbeveling te presenteren.
Om onze doelen waar te maken is het nodig om met enige regelmaat naar Turkije te gaan.
Onze contacten in en rond Istanbul, Mersin, Diyarbakir, Van, Tunceli,en Elazig. In deze
steden is er vooral sprake van netwerkversterking. Hoe nuttig dat is hebben wij ondervonden
in Kahta.
Financiën
Onze inkomsten in 2004 €. 3272,31
Onze uitgaven in 2004 €. 2989,14
Hurmet gaat de komende jaren door met het onderhouden en uitbreiden van de contacten en
het realiseren van projecten! Hopelijk kunnen wij ook rekenen op úw steun …
Colofon
Voor achtergrondinformatie kunt u terecht op de website www.hurmet.nl. Ook op
www.goededoel.nl staat de Hurmet Stichting vermeld, onder ‘vluchtelingenhulp’.
Voorts kunt u persoonlijk contact opnemen via onderstaande manieren:
Tel: 0031 (0) 73 68 90 240
Gsm: 0031 (0) 6 23 54 81 15
Fax: 0031 (0) 26 84 41 334
e-mail: hurmet@hurmet.nl
of: Hurmet Stichting
t.n.v. mevr. Ayfer Orhan
Krammerstraat 12
6828 EL Arnhem (NL)

Wilt u onze activiteiten ondersteunen?
Dan kunt u zich aanmelden als donateur van de Hurmet Stichting.
Bij de belasting staan wij geregistreerd als een ‘Goede doelen Stichting’.
Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Bosch: 17140068.
Uw bijdrage mag u storten op bankrekening: 383950015
Hartelijk dank hiervoor!
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