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Voorwoord
Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Hurmet Stichting. In dit verslag
kijken we met een goed gevoel terug op de zichtbare ontwikkelingen van
2006 en oprecht hoopvol vooruit naar de gebeurtenissen in 2007.
De afgelopen maanden ging veel aandacht in Turkije en Europa uit naar
de aanklacht tegen internationaal vermaard schrijver en Nobelprijswinnaar
Orhan Pamuk en de commotie rond de zogenoemde Armeense ‘genocide’,
met als dieptepunt de moord op de gematigde Armeens-Turkse schrijver
Hrant Dink. Deze gebeurtenissen laten zien dat de binnenlandse strijd
tussen traditionele nationalistische en moderne wereldse stromingen volop
gaande is. Minder zichtbaar is de strijd van vele miljoenen mensen die aan
de rand van het bestaan leven. Turkije is weliswaar in verandering, maar
het land heeft nog een heel lange weg te gaan. Vooral de positie van
vrouwen en kinderen blijft kwetsbaar. Vandaar dat wij uw bijzondere
aandacht vragen voor hun problemen, maar bovenal voor hun kansen.
Voor ons stond 2006 in het teken van de oprichting van een plaatselijke
projectgroep voor het opleidingsproject ‘Geef meiden een kans’, dat het
nieuwe schooljaar van start gaat. Dit project is gericht op het bijdragen
aan een cultuuromslag, die de kwetsbare positie van vrouwen op de lange
termijn en daarmee de samenleving versterkt. Ook in Nederland zijn in
2006 belangrijke stappen gezet. Het resultaat: 20% van het project is
voorgefinancierd, de subsidieaanvragen voor het resterende bedrag zijn
grotendeels verstuurd en het voorlichtingsmateriaal is vrijwel gereed. Ons
doel is om dit voorjaar het belang van vervolgonderwijs voor meisjes over
te brengen op de Nederlandse bevolking en potentiële financiers.
Verder zijn we in 2006 gestart met een, inmiddels voltooide, vernieuwing
van de website. Bemoedigend en tegelijkertijd teleurstellend was het
enthousiasme van een aantal studenten die bij ons wilden stagelopen,
maar om praktische redenen elders een stageplek hebben moeten zoeken.
Een goede voorlichtingsstrategie, effectief financieel beleid en een succesvolle projectstart moeten de inspanningen en kosten van de afgelopen vijf
jaar meer dan goed gaan maken. Voor 2007 hebben we ons zelfs tot doel
gesteld om een begin te maken met de aflossing van onze startschuld.
Wij danken natuurlijk de mensen die ons in 2006 financieel of anderszins
gesteund hebben en hopen ook in 2007 op veel warmte en steun te
mogen rekenen. Een grote groep mensen in Turkije verdient structureel
de steun vanuit Nederland in hun dagelijkse strijd om te overleven!
Februari 2007, Ayfer Orhan (voorzitster)
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Achtergrond
Turkije is een land met een eigen dynamiek. Ze heeft een unieke ligging
op het kruispunt van verschillende werelden. Dit heeft een directe invloed
(gehad) op haar geschiedenis, maar ook op de huidige én toekomstige
ontwikkelingen in Turkije.
Door oorlog en verdrijving en in mindere mate door natuurlijke
rampspoed hebben miljoenen mensen hun huizen en landbouwgronden
verloren. Velen hebben hun toevlucht gezocht in de grote steden, waar ze
leven in hutten en tenten aan de rand. De mensen hebben weinig geld, de
slechtste baantjes en recht op gezondheidszorg en onderwijs ontbreekt.
Hurmet
In veel talen in het Midden-Oosten betekent Hurmet ‘respect’.
De Hurmet Stichting is een hulporganisatie op humanitaire basis en richt
zich op het geven van hulp aan kansarmen in Turkije. De stichting bestaat
uit vrijwilligers die zich al jaren bezighouden met de situatie in Turkije en
heeft daardoor veel kennis en contacten opgebouwd. Hurmet wil vooral
een brug zijn tussen hulporganisaties in Turkije en organisaties in
Nederland. Een belangrijk punt is dan ook het verbeteren van de
communicatie tussen organisaties in Nederland en Turkije.
Daarnaast geeft de Hurmet Stichting steun aan projecten die door de
organisaties in Turkije zijn ontwikkeld, maar door gebrek aan contacten,
kennis en financiën moeilijk van de grond komen. De stichting richt zich
vooral op het bevorderen van ontwikkeling van onderaf. Ideeën en
projecten moeten van de mensen en de organisaties ter plekke komen.
Alleen op deze manier is het mogelijk om de problemen daadwerkelijk
structureel op te lossen én zelfredzaamheid te bevorderen en uit te
bouwen.
Tot slot probeert de Hurmet Stichting de problematiek ook in Nederland
onder de aandacht te brengen. Het is noodzakelijk om in deze complexe
samenleving bewustzijn te creëren voor het leed elders in de wereld.
Ons logo
Op diverse plaatsen in Turkije zijn geen bruggen meer. Hele families zijn
zo afgesneden van de buitenwereld. Een grote ronde wasbak in een
binnenband van een vrachtauto en een touw dat gespannen is tussen
beide oevers is de enige, vaak onverantwoorde manier om de krachtige
rivier over te steken. De vrouw en man in de band staan voor gelijkheid.
Het geheel symboliseert eveneens de gedachte achter de Hurmet
Stichting: door middel van vaak moeizame samenwerking op basis van
respect werken we aan de verbinding tussen Turkije en Nederland.
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Doelstellingen
Hurmet is opgericht als humanitaire hulporganisatie die door een
mensgerichte werkwijze de kansarme bevolking wil steunen. Deze
opstelling moet enerzijds hoop én oplossingen bieden aan de mensen die
het nodig hebben en anderzijds een stuk bewustwording creëren in
Nederland over de sociale problemen elders in de wereld.
In de statuten hebben we een brede reeks doelstellingen vastgelegd. In
2003 hebben we besloten om ons te specialiseren in het thema onderwijs
en de doelgroepen vrouwen en kinderen. Belangrijk in deze afweging is
het feit dat je als organisatie de tijd moet nemen om je te ontwikkelen.
Onze affiniteit, kennis en contacten liggen vooral in deze hoek. Als de
ontwikkeling van de Hurmet Stichting verloopt zoals gepland, zullen we op
termijn onze bredere doelstellingen alsnog een nadere invulling geven. Op
de achtergrond gaat onze kennis- en contactenopbouw door. Zeker op de
terreinen van de gezondheidszorg (kwaliteit en toegankelijkheid) en de
lokale economie (stimulering van de industrie, landbouw, kleine
ondernemers) valt nog veel te bereiken. Daarnaast hopen we in de
toekomst uitwisselingen en vriendschaps-, c.q. stedenbanden tot stand te
brengen, in voorbereiding op toetreding van Turkije tot de Europese Unie.
Werkwijze
Sinds 2000 zijn er nauwe banden ontstaan met mensen in İ
stanbul,
Konya, Mersin, Tunceli, Elazig, Kahta, Diyarbakı
r, Batman en Van. De
projecten die de Hurmet Stichting ondersteunt, worden door deze
contacten en voorvechters onder de plaatselijke bevolking ter plekke
ontwikkeld. Deze mensen stellen, in samenspraak met vertrouwelingen
onder de plaatselijke bevolking, een projectgroep samen. De Hurmet
Stichting ondersteunt deze groep voornamelijk met (financiële) middelen
vanuit Nederland en bewaakt tezamen met lokale bestuurders de
contacten, middelen en de voortgang. Waar nodig bieden we actieve hulp
bij het oplossen en voorkomen van problemen.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze manier van werken een van de beste
kansen biedt om de immense problemen voor de kansarme bevolking
succesvol aan te pakken.
Hurmet bezoekt twee keer per jaar Turkije, om vier redenen: (1)
onderhouden en uitbouwen van onze contacten, (2) het van dichtbij
volgen van de problematiek, kansen en ontwikkelingen, (3) inzichtelijk
maken van deze zaken door middel van fotoseries en reisverslagen voor
Nederlandse belangstellenden/-hebbenden en (4) ingrijpen waar nodig.
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Projecten & activiteiten in 2006
De Hurmet Stichting wordt bestuurd door een kleine club enthousiaste
mensen. Uit oogpunt van stabiliteit en ontwikkeling van Hurmet beperken
we projecten en activiteiten sinds 2003 tot onderwijs voor vrouwen en
kinderen en nemen we vooralsnog geen nieuwe projecten in behandeling.
Deze verandering van beleid betekent dat we de afgelopen jaren vooral
gewerkt hebben aan de voorbereidingen van het project ‘Geef meiden een
kans’. Het afgelopen voorjaar stond vooral in het teken van de
voorbereidingen in Turkije en in het afgelopen najaar stonden de
vervolgacties in Nederland centraal. Om de activiteiten van 2006 als ook
onze doelen voor 2007 goed in beeld te brengen volgt hieronder de
projectbeschrijving.
Project ‘Geef meiden een toekomst’
Meisjes in Turkije zijn ongeveer veertien jaar oud wanneer zij, na hun
lagere school, een vervolgopleiding willen volgen. Veel meisjes kunnen
echter niet verder leren, omdat ze door hun ouders thuis gehouden
worden. Deze ouders willen zo hun kind beschermen. Hieraan ten
grondslag ligt de angst dat hun dochter in deze levensfase (de
ontwikkeling van meisje naar vrouw) met de ‘gevaarlijke’ buitenwereld in
aanraking komt. Daarmee is de weg naar persoonlijke ontwikkeling voor
veel meisjes afgesloten en blijven ze de rest van hun leven afhankelijk,
eerst van hun vader en later van hun echtgenoot.

Einde opleiding?
Knelpunten
De oorzaak van de beschermende rol van ouders is terug te vinden in
oude tradities, die zowel cultureel als religieus bepaald zijn. Het wordt
veel van deze jongedames verboden om zonder begeleiding ergens heen
te gaan. In de praktijk komt het er op neer dat zij vanaf de pubertijd
opgesloten zitten in hun omgeving totdat ze uitgehuwelijkt worden.
Hierdoor hebben deze meisjes weinig tot geen mogelijkheden voor
verdere zelfontwikkeling en -ontplooiing. Een eigen mening van jonge
vrouwen wordt in deze traditionele samenleving niet gewaardeerd. De
vrijheid waarin zij eens als kind konden leven eindigt in de pubertijd. Zij
moeten zich opmaken voor een leven gebaseerd op afhankelijkheid.
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Lagere school in een dorp
Door deze traditie wordt het tekort aan vrouwen in het maatschappelijke
leven in stand gehouden, waardoor er onmogelijk een evenwichtige balans
kan ontstaan tussen mannen en vrouwen. Deze ongelijkheid is de
belangrijkste reden dat de samenleving, vooral in het oosten van Turkije,
zich erg traag ontwikkelt.
Dat betekent niet, dat er geen ontwikkelingen zijn. Er zijn zeker mannen
en vrouwen die openstaan voor moderne ontwikkelingen en zich ter
plaatse hiervoor inzetten. Zij hebben echter veel meer steun en
mogelijkheden nodig om deze groep jonge vrouwen te bevrijden van hun
ketenen.
De projectgroep
Sinds eind 2003 hebben wij contacten in Kahta opgebouwd. Tijdens ons
bezoek aan het dorp in het voorjaar van 2006 hebben wij met enkele
democratische voorvechters uit het dorp een projectgroep ‘Geef meiden
een toekomst’ samengesteld. Deze groep staat onder gezamenlijke
verantwoording van de burgemeester van Kahta (de heer Abdurrahman
Toprak) en de Hurmet Stichting. Haci Bozkurt (contactpersoon in Turkije
van de Hurmet Stichting) en Willem Wildschut (coördinator Hurmet
Stichting) begeleiden het gehele proces in Turkije.
Het project zal worden uitgevoerd door docenten en de directies van
zowel de lagere scholen als het middelbaar onderwijs en door enkele
leerlingen van het lyceum in Kahta. De plaatselijke imams (religieus
leiders) en muhtar (wijkburgemeester en vertrouweling meestal gekozen
door de plaatselijke bevolking) hebben al hun medewerking toegezegd.

Deel van de projectgroep
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De Weg naar onafhankelijkheid
Het project zal gespreid worden uitgevoerd over drie jaar. De eerste groep
scholieren, schooljaar 2007/2008, willen we in hun eerste schooljaar
geheel ondersteunen. In hun tweede en derde jaar zal de financiële
bijdrage zo veel mogelijk worden verminderd, zodat de nieuwe groepen
die zullen toestromen in het schooljaar 2008/2009 en 2009/2010
ondersteund kunnen worden. Na deze periode verwachten we een flinke
impuls en stimulans te hebben gegeven richting de onafhankelijkheid van
vrouwen.
Na afloop van drie jaar zullen we het proces blijven volgen. Enerzijds om
te voorkomen dat er een terugval plaatsvindt. Anderzijds om het project
ook in andere delen in Turkije te kunnen realiseren.

Op de achtergrond rechts het lyceum van Kahta.
Op de voorgrond het meidenhuis

Fotoproject Nederland
In het verlengde van het meidenproject in Kahta, is de Hurmet Stichting
in 2006 druk bezig geweest met het opzetten van voorlichtingsactiviteiten.
De uitdrukkingen “A picture says more than one thousand words” en “A
mind is like a parachute, it only works when it’s open” geven aan dat veel
bereikt kan worden met het in beeld brengen van een verhaal. Om die
reden hechten wij veel waarde aan fotomateriaal. Sinds 2003 hebben we
in Kahta vele foto’s gemaakt die een goed beeld geven van de regio, met
al haar mooie en waardevolle kenmerken, maar evenzeer de schrijnende
werkelijkheid. Met deze collectie hebben we voorlichtingsmateriaal dat
vergelijkbaar is met onze fototentoonstelling waarmee we in 2002 een
goed beeld hebben kunnen schetsen van de natuurlijke, sociale en
culturele rijkdom alsmede de (kans)armoede van vele gebieden in Turkije.
In navolging van onze ‘Hurmet-folder’ die in de oprichtingsfase is
ontwikkeld, hebben we in 2006 een projectfolder gemaakt. Tot slot
hebben we een nieuwe weg ingeslagen met onze website; daardoor is het
bestuur niet langer afhankelijk bij het actualiseren van de website.
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Werkkleding
Net als voorgaande jaren hebben vrienden en familie de nodige kleding
meegegeven met de Hurmet Stichting tijdens het voorjaarsbezoek.
Daarnaast schonk Firma Oerlemans Plastic ons dit jaar een grote partij
gebruikte, maar goede werkkleding voor de arme mensen in Turkije.
Hoewel dit niet de hoofdtaak is van Hurmet en het slechts een druppel op
een gloeiende plaat is, blijkt het helaas bittere noodzaak en een
waardevolle opgave om mensen te voorzien van deugdelijke kleding.
In Kahta hebben we dit jaar veel echt arme mensen bezocht, zoals de
heer Osman en zijn gezin, bestaande uit acht personen. Een van zijn
dochters heeft epilepsie, maar medicijnen kan het gezin niet bekostigen.
Meneer Osman durft vanwege de aanvallen van zijn dochter niet ver van
huis en mede hierdoor blijven de inkomsten minimaal.

De heer Osman was dan ook erg dankbaar met de werkkleding die we van
Oerlemans Plastic hadden gekregen.
Aan de hand van een armoedelijst hebben wij een groot deel van de
kleding aan arme gezinnen in Kahta uitgedeeld.
Enkele weken later, in Diyarbakir, hebben wij bij diverse autowerkplaatsen
de rest van de werkkleding uitgedeeld.

Hier werken de mensen voor een paar euro per dag. Iedereen was oprecht
blij met deze echte werkkleding en de gift werd dan ook als zeer
waardevol in ontvangst genomen. De dankbare gezichten zorgen voor een
goede balans tussen de mooie en minder mooie dingen die nu eenmaal
gebeuren tijdens het leven1.

De foto’s zijn zo respectvol mogelijk gemaakt en in ernstige gevallen hebben we foto’s
achterwege gelaten. Het feit dat de mensen ons kennen, maakt het fotograferen minder
bezwaarlijk, maar het blijft ongelukkig om hun armoede zo zichtbaar te maken.
1
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Financiën
Balans per 01-01-2006
Kas

€8.146,89 Lopende rekening
Spaarrekening

€1.903,63
€1.746,89
€3.646,89

__________ Schuld
€8.146,89

€ 4.500,-€8.146,89

Balans per 31-12-2006
Kas

€7.977,91

Lopende rekening
Spaarrekening

€2.231,02
€1.246,89
€3.477,91

__________
€7.977,91

Schuld

€4.500,-€7.977,91

Resultatenrekening 2006
organisatiekosten
reiskosten
voorschot reiskosten
overhead
voorlichting
abonnementen
bankkosten

á
á
á
á
á
á

€1.136,05
€ 600,-€
84,03
€ 270,97
€
65,73
€ 286,41
€2.423,19

Rente spaarrekening
Giften per incasso
Giften meidenproject
Overige giften
Teruggave voorschot reiskost
Verrekening bankkosten
Overboeking van spaarrekening

€
51,21
€ 325,€1.000,€
80,€ 278,€ 20,€ 500,€2.254,21

_________ Naar Verlies en Winstrekening
€2.423,19

€ 168,98
€2.423,19

Raming resultaten 2007
Kosten meidenproject
Voorlichting NL 2007
Reiskosten 2007
Verblijfskosten 2007
Overhead 2006-2007
Internaatkst aug t/m dec
Overige kosten
abonnementen
bankkosten
onvoorziene kosten

Reserveringen project
Van spaarrekening
Van lopende rekening

á € 500,-á € 900,-á € 500,-á € 600,-á €6.000,-€ 8.500--

projectopbrengsten
Inzamelingsactiviteiten
Uit fondsenwerving

á €
65,73
á € 300,-á €
89,27
€ 455,--

Overige opbrengsten
Giften per incasso
Overige giften
Rente spaarrekening

Naar Spaarrekening

€ 6.750,--

Aflossing Renteloze lening

€ 500,-€16.205,--

á €1.000,-á €1.000,-€ 2.000,-á € 1.250,-á €12.000,-€13.250,-á€
á€
á€

825,-80,-50,-€ 955,-________
€16.205,--
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Colofon
Voor achtergrondinformatie, recente gegevens en on-line donaties kunt u
terecht op de website www.hurmet.nl.
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: 3839.50 015. Voor on-line
donaties verwijzen wij u graag door naar onze website.
Hartelijk dank hiervoor!
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