
Stichting Hulp Medet Intercontinental (HMI) 

DOELSTELLING 

HMI biedt op een directe en doeltreffende manier ondersteuning aan mensen die 
dat écht nodig hebben. Dat gebeurt onder andere door het verlenen van 
financiële, materiële, immateriële en humanitaire hulp en ondersteuning binnen, 
maar vooral buiten Nederland aan: 

• weeskinderen, weduwen, straatkinderen, daklozen, landlozen,
asielzoekers, hulpbehoevende reizigers, hulpbehoevende studenten
en andere hulpbehoevende mensen en organisaties.

• mensen in tijden van (burger)oorlogen, hongersnood, natuurrampen
en andersoortige rampen.

• de armste groepen in de samenleving om te voorzien in hun
primaire levensbehoeften.

ALGEMENE GEGEVENS 

Naam ANBI : Stichting Hulp Medet Intercontinental 

K.v.K. nummer : 27307692 
RSIN/Fiscaal nummer : 818680404 
E-mail : info@hulpmedet.org 

Adres 
Postcode 
Plaats 

: Duyststraat 19
: 3023 EC
: Rotterdam 
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VERANTWOORDING 

Bestuurssamenstelling 

Per 31 december 2015 bestaat het bestuur uit de volgende personen: 

- H. Tasören, voorzitter 
- H.I. Aydin, secretaris 
- M.F. Temizkan, penningmeester 

Beleidsplan 

Hulp Medet Intercontinental (HMI) is een organisatie die vanuit een islamitisch 
perspectief op allerlei manieren hulp biedt aan kansarme mensen, ongeacht hun 
etniciteit, religie en gender. Dat doet HMI vooral in gebieden waar de 
levenstandaard voor de overgrote meerderheid van de bevolking door de meest 
uiteenlopende redenen bijzonder laag ligt. 

Wat doen wij

HMI biedt op een directe en doeltreffende manier ondersteuning aan mensen die 
dat écht nodig hebben. Dat gebeurt onder andere door het verlenen van 
financiële, materiële, immateriële en humanitaire hulp en ondersteuning binnen, 
maar vooral buiten Nederland aan: 

- weeskinderen, weduwen, straatkinderen, daklozen, landlozen, asielzoekers, 
hulpbehoevende reizigers, hulpbehoevende studenten en andere hulpbehoevende 
mensen en organisaties; 

- mensen in tijden van (burger)oorlogen, hongersnood, natuurrampen en 
andersoortige rampen; 

- activiteiten voor scholing en vorming van jongeren; 

- projecten, activiteiten en initiatieven van algemeen nut, zoals projecten gericht 
op duurzame ontwikkeling, waarbij mensen in de hulpbehoevende landen op een 
duurzame manier leren om te gaan met de plaatselijke problematiek.  
Concrete voorbeelden: landbouwprojecten, beroepsvaardigheidstrainingen en 
water(beheer)projecten. 

- de armste groepen in de samenleving om te voorzien in hun primaire 
levensbehoeften. 
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Hoe doen wij dat 

- het werven van fondsen en het organiseren van inzamelingsacties in zowel  
Nederland als in het buitenland; 

-het helpen opzetten van verzorgingshuizen, opvanghuizen, crèches, 
voedselbanken, gastverblijven, logistieke centra en andersoortige tehuizen; 

-het geven van beurzen aan studenten, het opzetten en in standhouden van 
bibliotheken, onderzoekscentra en scholen;  

-het oprichten dan wel het meewerken aan het oprichten van en het in 
standhouden van instellingen op wetenschappelijk, cultureel, sociaal, 
economisch, en ander gebied; 

-het verrichten van uiteenlopend onderzoek om de concrete behoefte op 
verschillende terreinen in kaart te brengen, van waaruit jongeren uit de landen 
zelf in de gelegenheid worden gesteld om te werken aan structurele oplossingen 
voor de aanwezige problemen; 

-het aangaan van relaties met organisaties met een soortgelijk karakter op 
nationaal en internationaal gebied en het streven naar internationale 
samenwerking; 

-het actief benaderen van pers, politiek en maatschappij; 

-het organiseren en geven van lezingen, seminars en workshops; 

-het tot stand brengen van en/of participeren in publieke discussies over voor de 
organisatie relevante onderwerpen; 

-het uitbrengen van publicaties 

Beloningsbeleid 

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. 
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Uitgeoefende activiteiten 

 Inzamelingsacties en fondswerving voor een aantal projecten
en t.b.v. een aantal acties waaronder Qurbani actie.

 Zorgen voor aanwezigheid tijdens bijeenkomsten en festivals
in heel Europa, hierbij eveneens zorgen voor
naamsbekendheid en de ontvangst van donaties,

 (Voorlichtings)bijeenkomsten,
 Iftar acties,
 Noodhulpprojecten- en acties bij bijvoorbeeld natuurrampen,
 Gezondheidsprojecten,
 Onderwijsondersteunende projecten in arme gebieden op de

wereld.
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