
1

Stichting Komp u ter hulp
Piet Heinstraat 42
2518 CJ Den Haag
Tel. 070-212.70.93
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Wie of wat is Komp u ter hulp?

De initiatiefnemer van Komp u ter hulp, is een inmiddels gepensioneerde bouwkundige.
Als leerling timmerman doorgegroeid naar bouwkundig uitvoerder, aannemer. 
En werd uiteindelijk bouwkundig calculator, gespecialiseerd in renovatie en restauratie.
Van elke 10 aanbestedingen haalde hij er 9 binnen. Die over het algemeen winstgevend 
afgesloten konden worden.
Zijn collega calculatoren waren al blij dat zij eeuwige 2e waren en het werk dan ook niet tot 
uitvoering kwam. Zodat hun calculatie, als opeenstapeling van fouten, uiteindelijk niet tot het 
(ingeslopen) verlies zou kunnen leiden.
Het was dan ook niet zo verwonderlijk dat het bedrijf na zijn vertrek failliet ging.
  
En dat terwijl hij tussen 2003 en 2008 naast zijn drukke werk als calculator, zo'n 1.000 
computers plaatste, voornamelijk bij Marokkaanse en Turkse meisjes.
Van het begin tot op de dag van vandaag is er bij die inburgeringcursussen nooit 
kinderopvang geregeld
En omdat een moeder met kleine kinderen dan niet naar school kan, moet de school maar naar 
moeder komen.
Als Fatima niet naar de berg kan komen, dan moet de berg maar naar Fatima.
Daarnaast werden op 17 locaties computers in de "zwakke" buurten geplaatst door de 
jongeren in opleiding.
Naast het feit dat daarmee het verschil tussen families met en zonder computers werd 
bestreden, werden er ook cd-roms met Nederlandse taallessen geleverd. Zodat de kinderen 
hun ouders (beter) Nederlands konden leren.
De gemeente wilde echter meer capaciteit en sinds 2009 wordt de levering van gratis 
computers uitgevoerd door Leergeld.  
Komp u ter hulp heeft, als Microsoft Registered Refurbisher, een regeling voor zeer 
voordelige Windows10 Professional en Office Home & Business licenties.
Van 2003 tot juni 2017 werden in totaal al 13.750 Windows- en Officecomputers geschonken 
aan gezinnen met een laag inkomen.

http://www.komp-u-ter-hulp.nl/
https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Dubbelklik_locaties/dubbelklik.html
https://www.komp-u-ter-hulp.nl/14th-anniversary/komp_u_ter_hulp_14th_anniversary.html
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Helaas kregen brommobielen een paar jaar later ook een kenteken en dat voordeel ging helaas 
verloren.

Komp u ter hulp begeleidt nu middelbare scholieren, voortijdige schoolverlaters en andere 
kansarme jongeren door hen een basisopleiding aan te bieden in computerherstel en nog meer.
Hoewel hij in 2007 met 57,5 jaar (toen 49.500 euro per jaar) niet meer in loondienst wilde 
werken en zijn werkgever weigerde hem een pré VUT formulier te geven, stopte hij toch met 
werken als werknemer en werd de verenigingsvorm omgezet naar de stichting Komp u ter 
hulp. Begonnen in het paviljoen van een kinderboerderij, kreeg die de erkenning ICT-MBO-2.
Inmiddels is dit uitgebreid naar MBO-3 en 4 en VMBO-Boris op de huidige locatie.
Boris is voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. 

https://www.komp-u-ter-hulp.nl/
https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Opleidingen/2-curriculum/Voortgang%20curriculum.html
https://www.komp-u-ter-hulp.nl/14th-anniversary/komp_u_ter_hulp_14_jarig_bestaan.html
https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Opleidingen/1-introductie/Crebo-erkennigen-a-e/meer%20erkenningen.html
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De SBB erkende de pedagogische kwaliteiten die hiervoor nodig waren, wat resulteerde in de 
erkenning van Boris.

Sinds 2008 werkt hij 6 dagen per week voltijds aan de toekomst van deze jongeren.
In al die jaren nam hij zelfs zijn door het bestuur toegekende salaris van 27.000 euro bruto per 
jaar niet op en liet dat in de stichting zitten.
De stichting heeft al de Piet Vink Prijs ontvangen voor haar inspanningen.
Daarnaast leverde hij de bouwtekeningen en de vergunningaanvraag voor 8 van de 20 
eenheden geheel gratis voor de jongeren die in de Schilderswijk een kluswoning hadden 
gekocht.
Gewoon omdat hij dat kan. Belastingaangiftes die vaak leiden tot restitutie en ook de 
begeleiding van een 29-jarige Nederlandse vrouw met een 8-jarige dochter die 12 jaar geleden 
Nederland verliet, als weduwe terugkwam en moest worden geholpen in het woud van de 
huidige regelingen en uitkeringen.
Hij hielp die jonge vrouw graag verder.
Geen probleem en hij heeft er ook geen geld voor gevraagd.
Eigenlijk zou Den Haag voor hem een standbeeld moeten oprichten.

https://www.s-bb.nl/
https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Piet-vink/31-okt-2008.html
https://www.komp-u-ter-hulp.nl/Klushuizen%20Stortenbekerstraat/bouwkosten.htm

