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Adres: Stepekolk-Oost 18
5706 LA Helmond

Door te helpen:








Geeft u kinderen weer hoop, kracht en
een toekomst
Geeft u kinderen de kans zich verder
te ontwikkelen
Geeft u meiden meer kans
Voorkomt u dat kinderen weer op
straat moeten leven of in de
gevangenis terechtkomen
Zorgt u voor betere voorzieningen
voor gehandicapte kinderen
Laat u kinderen weer kind zijn!

www.hurmet.nl
email: info@hurmet.nl
Telefoon: 06-28060040
IBAN: NL70RABO0383950015
KvK:17140068
Wilt u helpen;
vul dan het donatieformulier in
of maak rechtstreeks over op IBAN
of doneer online via de website.
Deze brochure is mede mogelijk gemaakt door:

“Geef kinderen weer hoop.
Geef ze een toekomst!,,

Elk kind heeft recht
op een liefdevol leven!
Hurmet betekent
‘Respect’.
Stichting Hurmet is
een
humanitaire
organisatie en richt
zich op het geven van
hulp aan de kansarmen
in Turkije.
Hurmet bestaat uit een groep vrijwilligers die zich al
jaren bezighoudt met de situatie in Turkije en op deze
wijze veel kennis heeft vergaard en inmiddels een groot
netwerk heeft opgebouwd.
Recente onderzoeksgegevens uit Turkije laten ons zien
dat het Oosten van Turkije de meeste achterstand
ondervindt, met veel armoede en grote werkloosheid.
Vrouwen en met name kinderen worden het hardst
getroffen en hebben nauwelijks tot geen mogelijkheid
tot ontwikkeling. Veel kinderen leven noodgedwongen
op straat, anderen moeten op zeer jonge leeftijd werken
om de familie te ondersteunen. Veel kinderen komen al
snel in gevangenissen terecht en meisjes worden op zeer
jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Een tragisch schouwspel
waar iets aan gedaan moet worden.

Stichting Hurmet als brug

Geef hulp, steun kansarme kinderen

Hurmet wil een brug zijn tussen hulporganisaties in
Turkije en organisaties in Nederland. De stichting
richt zich vooral op het bevorderen van
ontwikkelingen van onderaf. Hurmet geeft tevens
steun aan projecten die door verschillende
organisaties in Turkije zijn ontwikkeld, maar door
gebrek aan contacten en financiën moeilijk van de
grond komen.

Als u Hurmet financieel steunt geeft u persoonlijk hulp en
biedt u kansarme kinderen uitzicht op een goede
toekomst. U helpt actief mee hen gelukkig te maken, te
laten lachen en te laten leven. Stichting Hurmet
ondersteunt kansarme kinderen als volgt:

De ideeën en projecten moeten van de mensen en
organisaties ter plekke komen. Alleen op deze manier
is het mogelijk om zelfwerkzaamheid te bevorderen
en uit te bouwen. Hurmet wil alle initiatieven
aanmoedigen en ondersteunen, die het leven van
kansarmen in (Oost)Turkije weer dragelijk willen
maken. Hurmet bewaakt de contacten en om de
situatie in (Oost) Turkije te verduidelijken en ter
plekke de naleving te volgen worden regelmatig
delegaties gestuurd.

 Het opvangen maar ten eerste voorkomen van












Projecten
Stichting Hurmet werkt vanuit verschillende
projecten, waarbij de rechten van het kind centraal
staan. Deze rechten zijn:
Onderwijs

Vrijheid

Liefde

Huisvesting

Zorg

Leven

straatkinderen
Het opzetten van een kinderboerderij
Het bieden van meer kansen voor meisjes
Voorkomen dat kinderen in gevangenis komen en
opvangen van kinderen uit gevangenis
Het bieden van actieve hulp in het oplossen en
voorkomen van problemen.
Het geven van morele ondersteuning; Dit houdt in het
ondersteunen, ontplooien en uitwisselen van cultureel
erfgoed op een zo breed mogelijk terrein.
Het opzetten of ondersteunen van uitwisselingen voor
jongeren op het gebied van sport, spel en studie.
Het opzetten van vriendschapbanden tussen groepen,
organisaties en steden in (Oost) Turkije en Nederland
met als doel ondersteuning van de op plaatselijk
niveau opgezette projecten.
Het doorgeven van kennis om de projecten in (Oost)
Turkije effectiever en zelf werkzaam te maken.
Het uitwisselen van ervaringen zodat vraag en/of
behoeftes zowel hier als daar aan duidelijkheid winnen.

