JAARVERSLAG 2005
VOORWOORD
Met genoegen bieden wij u het jaarverslag 2005 van de Stichting "Zevenaar Ontmoet
Medemensen" (ZOM) aan. De ZOM heeft haar naam en de activiteiten veranderd
omdat de projecten in Mátészalka zoals ze tot nu toe zijn uitgevoerd in de toekomst
niet meer mogelijk zullen zijn.
Dit jaar zijn op grote schaal projecten uitgevoerd in andere ontwikkelingslanden zoals
Gambia en Sri Lanka.
Als lid van de Europese Gemeenschap zijn er voor Hongarije veel meer mogelijkheden
om gebruik te maken van subsidies van de Europese Unie. In 2004 heeft de
Hongaarse regering besloten om ter voorbereiding op de Europese Gemeenschap de
nadruk te leggen op sanering van de landbouw en het stimuleren van de industrie en
de infrastructuur. Deze keuzes betekenden een drastische vermindering van
subsidies in de sociale sector. Voor de ZOM betekende deze beleidswijzigingen dat er
geen subsidie beschikbaar kwam voor het geplande dienstencentrum voor
gehandicapten.
De ZOM heeft samen met de Stichting Gehandicapten Mátészalka een alternatief plan
ontwikkeld dat zonder subsidie gerealiseerd kan worden. Het dienstencentrum was in
december gereed en is gefinancierd met geld van acties van het Liemers College, de
Wilde Ganzen en de NCDO.
Dit jaar zijn over en weer uitwisselingen geweest. Leerlingen van het Liemers College,
locatie Vestersbos zijn in Mátészalka geweest en leerlingen van de TS 138 hebben in
september een bezoek aan Zevenaar gebracht.
De samenwerking met het nieuwe Gemeentebestuur verloopt nog steeds niet erg
soepel. Het komende jaar zullen we aandacht besteden om hier verbetering in aan te
brengen.
Zonder de grote steun van de Gemeente Zevenaar, van de vele vrijwilligers en de
financiële bijdrage van onze sponsoren zouden we onze gemeenschappelijke plannen
niet hebben kunnen realiseren.
Bijzonder blij zijn we met de ondersteuning en financiële hulp van de Stichting Wilde
Ganzen, de Oolgaardt Stichting en de NCDO.
Naast het opzetten van een aantal nieuwe projecten, hopen wij ook in de toekomst
een bijdrage te leveren aan contacten tussen Zevenaar en Mátészalka, zodat de
vriendschap tussen de inwoners van beide steden zal blijven bestaan.
Na 10 jaar heeft het bestuur afscheid genomen van Frans Gieling (vice-voorzitter) en
Ton te Riele (secretaris/penningmeester), die zijn gestopt als bestuurslid.
Drs. W.G.H. de Raden, voorzitter ZOM
Zevenaar, januari 2006
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WAAROM IS DE ZOM VERANDERD
De ZOM heeft haar naam en de activiteiten veranderd omdat de projecten in
Mátészalka zoals ze tot nu toe zijn uitgevoerd in de toekomst niet meer mogelijk
zullen zijn. Als lid van de Europese Gemeenschap zijn er voor Hongarije veel meer
mogelijkheden om gebruik te maken van subsidies van de Europese Unie.
De ZOM heeft ervoor gekozen om sociale projecten uit te gaan voeren in andere
ontwikkelingslanden. Dit jaar zijn al op grote schaal projecten uitgevoerd in landen
zoals Gambia en Sri Lanka.
Vanaf 1991 is er een samenwerkingsverband tussen Zevenaar en de Oost Hongaarse
stad Mátészalka. In het kader van deze samenwerking zijn er naast ambtelijke ook
diverse andere contacten gelegd, zoals uitwisselingen tussen scholen voor voortgezet
onderwijs, de brandweercorpsen, zangkoren, sportverenigingen, verzorgingshuizen en
door Rotaryclub "De Liemers".
Er is veel energie om te bouwen aan een betere toekomst. Waar het aan ontbrak
waren de infrastructuur en de financiële middelen.
Met ondersteuning vanuit Nederland is er ook de bewoners van Mátészalka veel
verander. Tal van projecten op het gebied van onderwijs, bejaarden, minderheden,
weeskinderen en gehandicapten zijn er samen gerealiseerd.
Ook in de toekomst zal de ZOM actief blijven in Mátészalka. Uitwisselingsprojecten
worden verder ondersteund. Ook op vragen om ondersteuning of advies vanuit
Mátészalka zal positief worden gereageerd. Het Hongaars Sponsorplan blijft verder
ook gehandhaafd.
ZEVENAAR ONTMOET MEDEMENSEN (ZOM)
De Stichting ZOM heeft als doel ” het uitvoeren en ondersteunen van humanitaire
projecten in ontwikkelingslanden, in samenwerking met regionale of plaatselijke
groeperingen (op bijvoorbeeld kerkelijk, sociaal en onderwijs gebied).”
Veel mensen in ontwikkelingslanden leven onder het menselijke minimum dit
betekent naast armoede geen mogelijkheden om iets te veranderen aan hun
levenssituatie. De ZOM probeert met hulp vanuit Nederland mensen en organisaties
te steunen om de levensomstandigheden structureel te verbeteren, zodat de mensen
in staat zij hun eigen situatie positief te beïnvloeden.
De ondersteuning richtte zich in eerste instantie op de meest kwetsbare groepen uit
de samenleving, de ouderen, de zieken, de gehandicapten en de wees- en
pleegkinderen.
Verder heeft onderwijs een hoge prioriteit. Deelnemen aan onderwijs en beter
onderwijs geeft menden beter mogelijkheden om hun levenssituatie te verbeteren.
Bij de hulpverlening zal de ZOM altijd samen werken met plaatselijke organisaties die
weten wat er nodig en hoe op de beste en meest efficiënte wijze die noodzakelijke hulp
kan worden geboden.
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PROJECTEN IN 2005
MÁTÉSZALKA HONGARIJE
HONGAARS SPONSORPLAN VOOR WEESKINDEREN (HSP)
Tijdens het bezoek aan het grote weeshuis werd heel duidelijk dat de slechte
economische toestand zijn stempel extra hard drukt op de meest kwetsbare groep.
Het merendeel van de weeskinderen is van zigeunerafkomst. De primaire
voorzieningen van de weeskinderen komen zelfs in gevaar. Soms twee in plaats van
drie karige maaltijden, nauwelijks geld voor kleding en goed onderwijs.
In 1995 werd ter plekke besloten om structurele hulp te bieden en vanuit Nederland
met een sponsorplan te starten voor de 160 weeskinderen uit het grote weeshuis.
Maar ook de weeskinderen uit het ZOM Huis (6) en de reeds langer ondersteunde
kinderen uit Mátészalka (6 en 8), Vép (10) en Pomáz (5) zijn in het sponsorplan
opgenomen. Het aantal sponsoren is jammer genoeg niet gestegen. In januari waren
70 sponsoren lid van het HSP. We hopen voor elk kind een sponsor te vinden.
UITWISSELINGEN
In mei hebben leerlingen en personeel van het Liemers College, locatie Vestersbos,
samen met leerlingen van de TS 138 uit Mátészalka. Dit jaar stond de uitwisseling in
het teken van contacten en het voorbereiden van een nieuw en gezamenlijk project. In
Roemenië is een school bezocht die als samenwerkingsproject in 2006 zal worden
gerenoveerd.
Leerlingen in Zevenaar en in Mátészalka zijn dit jaar speciaal op de uitwisseling
voorbereid door een lessenserie in Duits en Engels om beter met elkaar te kunnen
communiceren. De heer S. Tillmann, voormalig directeur van het Vestersbos heeft dit
project uitgevoerd. De resultaten waren zo goed dat ook het komende jaar deze
speciale lessenserie in het programma wordt opgenomen.
Leerlingen van de TS 138 hebben in september een bezoek gebracht aan het
Vestersbos. Voor de meeste leerlingen waren dit de eerste ervaringen met het
buitenland. Zij hebben samen met leerlingen van het Vestersbos lessen gevolgd.
Verder hebben ze excursies gemaakt aar de Scheveningen en Amsterdam. De
uitwisseling werd afgesloten met een gezamenlijke barbecue op het Vestersbos.
TAFELTJE-DEK-JE PROJECT
In september1998 is de Maltezer Orde gestart met een tafeltje-dek-je project voor
daklozen en ernstig hulpbehoevende gezinnen. Vanaf die tijd krijgen ruim 75
bewoners uit Mátészalka elk weekend warme maaltijden. Verder worden de jongeren
uit Roemenië en de Oekraïne die in Mátészalka onderwijs mogen volgen ondersteund
met maaltijden. Ook in 2005 heeft de ZOM dit project ondersteund.
Voor een groep bewoners van Mátészalka zijn de leefomstandigheden nog zo slecht
dat zij zonder deze extra hulp niet in staat zouden zijn om een menswaardig bestaan
te leiden.
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DE NIEUWE GRIEKS KATHOLIEKE KERK
De nieuwe Grieks Katholieke kerk is bijna klaar. Ruim 5 jaag hebben leerlingen van
de Technische School uit Mátészalka gebouwd aan de nieuwe kerk. Leerlingen van
het Vestersbos hebben 2 jaar tijden s hun uitwisseling meegeholpen aan de bouw. De
ZOM heeft de bouw meegefinancierd. Komend jaar wordt de kerk ingewijd en in
gebruik genomen. De ZOM heeft als bijdrage een klok geschonken.
HET DIENSTENCENTRUM VOOR GEHANDICAPTEN
Pas in februari 2005 is toestemming veleend door de gemeente Mátészalka om met de
renovatie werkzaamheden te beginnen. In december 2005 waren de verbouwingen en
aanpassingen klaar en kon het gebouw in gebruik worden genomen door de
gehandicapten.
De Vereniging voor Gehandicapten beschikt nu over een fraai dienstencentrum
waarin 2 grote werkplaatsen zijn voor de 60 gehandicapten die van deze voorziening
gebruik maken. Verder zijn er diverse ruimtes voor therapeutische activiteiten en als
kantoor in gebruik en is er een eetzaal en keuken.
In de tussentijd is er veel onderling contact geweest zo zijn diverse malen
uitwisselingen geweest tussen medewerkers uit Hongarije en medewerkers van de
Schreuderhuizen uit Arnhem en Fatima uit Nieuw Wehl. Ook de
beleidsverantwoordelijken hebben zich op de hoogte gesteld van de wijze waarop de
zorg en de dagbesteding van gehandicapten in Nederland is georganiseerd. Een
groepsbegeleidster van de Schreuderhuizen is 2 maanden in Mátészalka geweest om
samen met de begeleiders uit Mátészalka beleids- en activiteitenplannen op te stellen.
Wij hopen dat de ingebruikname van het dienstencentrum bij zal dragen aan het
verbeteren van de situatie en de zorg voor gehandicapten in Hongarije, op dit moment
nog steeds een groep vergeten en verwaarloosde mensen.
BRIKAMA GAMBIA
OPEN LEER CENTRUM
Leerlingen van het Liemers College Didam en Zoneggen hebben samen actie gevoerd
voor een openleercentrum (OLC), nieuw meubilair en toilet voorzieningen voor de St.
Mary’s School in Brikama(Gambia).
In het voorjaar is een winterdag gehouden op de ijsbaan in Nijmegen, 8 bussen met
leerlingen hebben een middag en avond geschaatst om zoveel mogelijk geld bijeen te
brengen voor Brikama. In april is een grote activiteitendag gehouden, waarbij elke
klas een eigen activiteit heeft gehouden, de dag werd afgesloten met een grote disco
voor alle leerlingen. In totaal leverde deze acties samen met de premie van de Wilde
Ganzen een bedrag op van € 23.800,00.
Er is een hall verbouwd en aangepast als Open Leer Centrum en wordt gebruikt voor
computerstudie, als library en voor aanverwante activiteiten. Hier staan 22 computers
uit Didam De elektriciteit wordt geleverd d.m.v. een solarsysteem. De 22 computers
zijn van locatie Didam geüpdatet en naar Gambia verscheept per container. Verder is
de ruimte aangepast te worden met ventilatoren, netwerk e.d. Omdat er geen
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meubilair of slecht meubilair was, is er nieuw meubilair aangeschaft. Verder is een
deel van het geld besteed aan nieuwe boeken en leermiddelen.
Het OLC wordt in de avonduren voor de bezoekers van de volwassenen opleidingen.
Leerlingen van de school in Brikama beschikken over een OLC waar leerlingen
terecht kunnen voor hun studie en huiswerk. Het OLC is geschikt als leerplek,
infocentrum, bibliotheek en mediatheek. Leerlingen krijgen hiermee een betere
mogelijkheid om hun studie met succes af te ronden. Doordat volwassenen van de
avondschool ook gebruik kunnen maken van het OLC zijn er voor hen ook betere
opleidingsmogelijkheden. Leerlingen van beide scholen kunnen in de toekomst een
e-mail project uitvoeren.
KANDANA SRI LANKA (1)
DIENSTENCENTRUM
Binnen de Stichting Vrienden van Sri Lanka waren er onvoldoende mogelijkheden om
een zo groot project te realiseren. Er is ondersteuning gevraagd aan de Stichting ZOM
(Zevenaar Ontmoet Medemensen). Deze Stichting heeft diverse grote projecten
uitgevoerd met ondersteuning van sponsoren. De ZOM heeft de voorbereidingen zoals
projectaanvragen, de werving van sponsoren en de begeleiding van het project voor
haar rekening genomen.
Leerlingen en personeel van het Liemers College, locatie Zonegge hebben in het
schooljaar 2003/2004 actie gevoerd. Nadat er in 2005, door toedoen van de tsunami,
betalingsproblemen waren gerezen heeft de ZOM een extra actie gevoerd, dit leverde
een bedrag op van € 20.000,00.
Het project is mede tot stand gekomen dankzij de financiële bijdrage van de Wilde
Ganzen, de ICCO en de NCDO. Zonder de bijdragen van deze laatste drie organisaties
was de uitvoering van het project onmogelijk geweest.
Situatie in Kandana
In Kandana wonen bijna 5.000 gezinnen (ongeveer 25000 mensen), de exacte
aantallen zijn niet bekend. De meeste van hen zijn Christenen, ongeveer 3370
gezinnen (ruim 15.500 mensen). Anderen voorkomende godsdiensten zijn
Boeddhisme, Hindoeïsme of Islam. Er zijn 6000 schoolgaande kinderen. Veel mensen
leven onder de armoededrempel en hebben geen werk. Door de voortdurende
oorlogsdreiging is de economische situatie alleen maar achteruit gegaan, geld voor de
opbouw van het land is er niet, de omstandigheden worden alleen nog maar erger.
Door de tsunami in 2004 is de situatie verder verslechterd. Kandana heeft erg onder
de gevolgen te lijden, de visserij en het toerisme komt maar langzaam op gang en de
prijzen zijn enorm gestegen. Hun financiële situatie is zeer instabiel. Mensen komen
zeer snel in aanraking met criminaliteit, drugs en prostitutie. Maar ook met
fundamentalisme en andere activiteiten die niet door de beugel kunnen. Veel
jeugdigen trouwen vroeg zodat er veel probleemgezinnen zijn.
Activiteiten in het dorpshuis
In het dorpshuis kunnen er voor de meest hulpbehoevenden in de plaatselijke
samenleving activiteiten worden georganiseerd waarbij de opvoeding en opleiding een
belangrijke plaats innemen. Als kansloze krijgen ook deze mensen een nieuwe
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mogelijkheid op een menswaardig bestaan. Veel mensen en vooral jeugdigen blijven
op het rechte pad en blijven uit de greep van de criminaliteit en de prostitutie.
Voorlichting en Acties Liemers College
Leerlingen hebben in het najaar loten verkocht, de prijzen zijn beschikbaar gesteld
door diverse bedrijven, zodat de hele opbrengst naar het project ging.
In februari 2004 is een grote winter activiteitendag gehouden, met een groot aantal
sponsoractiviteiten, zoals een schaatsmarathon in de ijshal. Een groot aantal
leerlingen en personeelsleden is met bussen naar Nijmegen geweest.
In juni is er een grote sportdag gehouden op de plaatselijke sportvelden met allerlei
sportactiviteiten. Sponsoren hebben dit grote evenement ondersteund. Ook de
Stichting Vrienden van Sri Lanka hebben deze activiteiten gesponsord.
Dankzij de grote inzet van leerlingen en personeel van het Liemers College en de
sponsoren is er een bedrag van € 81.500,00 bij elkaar gebracht.
Projectbeschrijving
In samenwerking met het plaatselijke Holland Kandana Fund is het multifunctioneel
dorpshuis gebouwd en ingericht. In dit Kandana Community Centre worden diverse
activiteiten ondergebracht.
1. Een medische post, waar er voor de aller armste mensen gratis hulp wordt
verstrekt. Ook kunnen de mensen hier juridische en maatschappelijk advies
inwinnen, bij juridische sociale adviseurs. Enkele artsen, juristen en sociaal werkers
hebben hun medewerking al toegezegd.
2. Een Fairtrade-werkplaats, waar de jongeren uit de armste gezinnen uit het dorp
een opleiding kunnen volgen of werk kunnen verrichten. Er worden daar dan
artikelen gefabriceerd die in o.a. Nederlandse Wereldwinkels worden verkocht.
3. Een computer opleidingscentrum voor de bevolking om de mensen in de
gelegenheid te stellen een moderne opleiding te volgen en zo gepast werk te kunnen
vinden.
4. Een werkruimte voor leerlingen en docenten van de plaatselijke scholen waar o.a.
huiswerk gemaakt kan worden.
5. Een activiteitenzaal voor vergaderingen, activiteiten en feesten voor de plaatselijke
bevolking.
In september 2004 is door de voorzitter van de Stichting Vrienden van Sri Lanka de
eerste steen gelegd tijdens een feestelijke bijeenkomst. Binnen enkele maanden was
de benedenverdieping gerealiseerd. Door de tsunami eind 2004 stegen de prijzen voor
bouwmaterialen met meer dan 300%. Het budget was niet meer toereikend om het
dorpshuis verder af te bouwen. In samenwerking met de Wilde Ganzen heeft de ZOM
een actie gehouden om het tekort aan te kunnen vullen. Deze actie heeft samen met
de premie van de Wilde Ganzen € 20.000,00 opgeleverd, voldoende om het dorpshuis
af te bouwen.
In februari 2006 zal het dienstencentrum feestelijk worden geopend en in gebruik
genomen.
KANDANA SRI LANKA (2)
Het is al weer ruim een jaar geleden dat de tsunami in Azië een enorme ramp heeft
veroorzaakt. Ook de gemeente Zevenaar heeft zich het lot aangetrokken van de
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gedupeerde mensen. De werkgroep ‘Zevenaar ondersteunt Azië’, die meteen na de
ramp werd opgericht voerde onmiddellijk actie en samen met de verdubbeling door de
gemeente Zevenaar werd een bedrag van zestigduizend euro opgebracht. Inmiddels
heeft de werkgroep verslag uitgebracht aan het gemeentebestuur en kan teruggezien
worden op een succesvolle actie.
De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeenteraad Zevenaar
en plaatselijke organisaties. De stichting ZOM werd gevraagd de actie te ondersteunen
en te begeleiden. Gekozen werd om het bijeengebrachte geld te besteden aan
structurele hulp aan Kandana, een dorp in het westen van Sri Lanka. De zeebeving
heeft de westkant van Kandana getroffen. Gelukkig waren er weinig slachtoffers
gevallen. Maar de economische schade was erg groot. Veel mensen leefden al onder de
armoededrempel en hadden geen werk.
In april vorig jaar voorzitter van de ZOM naar Sri Lanka geweest om met de mensen
daar te bekijken welke projecten uitgevoerd konden worden. In Kandana werd het
Holland Kandana Welfare Foundation opgericht een stichting die de projecten moet
begeleiden.
De projecten zijn in samenwerking met de mensen in Kandana uitgezocht.
Medewerking van de plaatselijke autoriteiten en kerken Wij kunnen en willen niet
bepalen waar in Kandana behoefte aan is. Wachten op hulp van officiële instanties of
hulpverleningsorganisaties was geen optie. De mensen wilden zelf de handen uit de
mouwen steken en creatief meewerken, kleinschaligheid en met direct resultaat. Wij
willen samenwerken op basis van wederzijds vertrouwen en respect. En werken aan
structurele oplossingen in plaats van éénmalige acties.
De volgende projecten zijn uitgevoerd:







Het doveninstituut heeft een audio test apparaat aangeschaft, waarmee baby’s en
kinderen getest kunnen worden.
Er zijn watertanks geplaatst, zodat de inwoners dagelijks vers drinkwater hebben.
Samen met de visserscoöperatie is een nieuwe boot aangeschaft.
Op diverse scholen zijn computers, ventilatoren, generator en meubilair geplaatst
en zijn leermiddelen aangeschaft.
In het dienstencentrum is een dokterskamer ingericht waar de allerarmsten gratis
medische hulp krijgen.
De gehandicaptensociëteit heeft materialen en gereedschappen aan kunnen
schaffen voor de dagopvang.
Het weeshuis heeft speel- en leermaterialen voor de kinderen kunnen kopen.

SPONSORPLAN
Om een aantal zeer arme gezinnen te ondersteunen in het SPONSORPLAN KANDANA
opgericht. Voor € 5,00 in de maand kunt u een kind helpen aan een betere toekomst.

WAT GAAN WE IN 2006 DOEN?
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Mátészalka
In juni gaan leerlingen van het Liemers College voor een uitwisseling naar Mátészalka.
Ruim 70 leerlingen en personeelsleden va de locaties Vestersbos en Heerenmäten
gaan op werkbezoek bij leerlingen van de school voor Beroepsonderwijs en het
Gymnasium. In september brengen de Hongaarse leerlingen een tegenbezoek aan
Zevenaar.
In augustus wordt een bezoek aan Mátészalka gebracht door een delegatie uit
Nederland, die bestaat uit vertegenwoordigers van diverse organisaties. Directieleden
van het Wellant College, een Groen ROC, gaan onderzoeken of dat er een
samenwerkingsverband kan worden aangaan met de Landbouwschool in Mátészalka
om samen projecten op te starten. Verder zullen vertegenwoordigers van het Liemers
College locatie Het Vestersbos, het ROC Midden-Nederland en de ZOM meegaan.
Kandana (Sri Lanka)
Samen met het Liemers College locatie Zonegge en het Kandana Holland Fund
worden voor de 2 middelbare scholen acties worden gevoerd.
Leerlingen en personeel gaan actie voeren voor de inrichting van de media-, video en
bibliotheekTevens moet de ruimte worden opgeknapt.
Argumentatie
Op dit moment heeft de school nog niets. Voor de leerlingen is het van groot belang
om naslagwerk te hebben voor hun lessen en hun huiswerk. Ook voor de lessen is het
materiaal van wezenlijk belang, aangezien er weinig tot geen boeken en andere
lesmiddelen zijn.
St. Sebastian Secundary Schools
De 2 scholen hebben samen 1700 leerlingen. De meisjesschool is de grootste! Het
onderwijs staat nog in de kinderschoenen. Het Liemers College heeft via de ZOM 40
computers naar de school gestuurd. In het gebouwencomplex staat een hall, die
gebruikt gaat worden als openleercentrum studieruimte, library en aanverwante
activiteiten. De beschikbare ruimte dient aangepast te worden.
Actie
Om de leerlingen voor te bereiden op de actie en het project zijn er dor de
organisatoren lesbrieven gemaakt. Door de regionale en plaatselijke pers zal aandacht
worden besteed aan het project. Op school is gedurende het schooljaar een
permanente tentoonstelling over Sri Lanka, met veel foto’s, uit Kandana. Op 26 april
is de actiedag. Voor dit project is een bedrag van € 10.000,000 begroot.
Brikama (Gambia)
Leerlingen en personeel gaan actie voeren voor de inrichting van de media-, video en
bibliotheek van de Van de opbrengst wordt er voor de leerlingen en de regio boeken,
banden, cd’s en dvd’s aangeschaft. Verder dient het gebouw grondig gerenoveerd te
worden. Om de leerlingen voor te bereiden op de actie en het project zijn er dor de
organisatoren lesbrieven gemaakt. Op school is gedurende het schooljaar een
ermanente tentoonstelling over Gambia, met veel foto’s, uit Brikama. Op 26 april is de
actiedag.
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Argumentatie
Op dit moment heeft de school nog niets. Voor de leerlingen is het van groot belang
om naslagwerk te hebben voor hun lessen en hun huiswerk. Ook voor de lessen is het
materiaal van wezenlijk belang, aangezien er weinig tot geen boeken en andere
lesmiddelen zijn. Voor dit project is een bedrag van € 15.000,00 begroot.
St. Mary’s School
Het basisonderwijs kent 9 grades kent, lower basic 1-6 en upper basic 7 - 9. Deze
door de Catholic Mission bestuurde school heeft ruim 900 leerlingen in grades 1 tot 9,
in een eigen gebouwencomplex, waar o.a. een hall staat, die is bedoeld voor
computerstudie, library en aanverwante activiteiten. De beschikbare ruimte dient
aangepast te worden.
Reagile (Zuid Afrika)
Leerlingen en personeel gaan actie voeren om geld in te zamelen voor de bouw van 4
lokalen. In de lokalen krijgen 150 kinderen, die het opvangdeel van het
gemeenschapshuis wonen, les in o.a. hygiëne, taal en rekenen en verder 3 maaltijden
per dag.
Argumentatie
De Stichting Hulpverlening Internationaal Barneveld (SHIB) is samen met de
plaatselijke kerk een project gestart in het Zuid-Afrikaanse township Reagile nabij
Koster. Koster ligt 120 kilometer ten westen van Rustenburg en 240 kilometer van
Pretoria. In deze streek heerst een werkeloosheid van 65%. Daarnaast spelen twee
grote Afrikaanse problemen, namelijk aids en “lost children”. Door de SHIB is een
stuk grond gekocht en in 2004 is een begin gemaakt met de bouw van een
gemeenschapshuis, in een zijvleugel worden kinderen opgevangen. Het nieuwe project
omvat de bouw van een keuken en vier lokalen. Op deze wijze kunnen 150 kinderen
worden opvangen en krijgen ze les. Voor dit project is een bedrag van € 20.000,00
begroot.

Nagykaroly (Roemenië)
Leerlingen en personeel gaan actie voeren voor de inrichting van de renovatie en
leermiddelen voor de school in Nagykaroly in Roemenië.
Meerwaarde
In juni gaan leerlingen van het Vestersbos samen met leerlingen van de Technische
School 138 uit Mátészalka naar Roemenië om samen met vrijwilligers uit Roemenië
om de renovatiewerkzaamheden uit te voeren. Mátészalka is de partnerstad van
Zevenaar waar de laatste jaren veel projecten samen zijn gerealiseerd. Nederlandse en
Hongaarse jongeren werken samen om hun Roemeense jongeren te helpen.
Argumentatie
Het schoolgebouw verkeert in een zeer slechte toestand. Het dak lekt, er is geen
verwarming; alleen een potkachel per lokaal die in de winter het lokaal niet kan
verwarmen. Ook voor het verdere onderhoud is er geen geld. Voor dit project is een
bedrag van € 10.000,00 begroot.
Jaarverslag Stichting ZOM 2005
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SAMENWERKING IN 2005
Graag wil het bestuur alle sponsoren van harte bedanken voor hun bijdrage. Zonder
hun steun waren de projecten niet mogelijk geweest. Met een groot aantal instellingen
hebben wij het afgelopen jaar op een prettige en constructieve wijze samengewerkt.
-BASTION, de Woningbouw Stichting Zevenaar stelt reeds jaren ruimte en
hulpmiddelen beschikbaar en zij zijn steeds bereid onze projecten te ondersteunen,
zowel financieel als met mankracht.
- De Technische School 138 uit Mátészalka heeft veel werk verzet om de
samenwerking van de grond te krijgen. Ook hun bijdrage aan de bouwprojecten was
geweldig.
-Het HOLLAND KANDANA FUND in Sri Lanka heeft de projecten onder leiding van de
heer Vincent Pillai tot volle tevredenheid uitgevoerd.
-De Catholic Mission in Banjul (Gambia) en vooral Brother Lauwrance Milton en dr.
Bouchier hebben veel werk verzet om de projecten in Gambia te laten slagen.
-Het Liemers College.
Locatie Vestersbos, leerlingen en personeel hebben voor de tiende keer een
project in Hongarije uitgevoerd en zo een bijdrage geleverd aan de verbetering van
de slechte levensomstandigheden van een deel van de bewoners in Mátészalka.
 Locatie Zonegge voor de inzet en medewerking aan projecten in Gambia en Sri
Lanka.
 Locatie Didam voor hun inzet en medewerking aan projecten in Gambia.
-De gemeente Mátészalka is steeds bereid om al het mogelijke te doen om projecten
te kunnen realiseren.
-De gemeente Zevenaar en met name burgemeester drs. J. de Ruiter en de heer J.E.
Krosse zijn steeds bereid om onze activiteiten te ondersteunen.
-De Stichting WILDE GANZEN heeft ook in 2005 premies in het kader van de "Jeugd
voor Jeugd" actie voor de projecten beschikbaar gesteld.
-De Oolgaardt Stichting heeft het bouwproject van het Vestersbos financieel
ondersteund.
-De Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkelingssamenwerking (NCDO)
heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor het project van het dienstencentrum voor
gehandicapten in Hongarije en het dienstencentrum in Sri Lanka.
-En verder de vele sponsoren die geld en goederen beschikbaar hebben gesteld om
mensen in nood te kunnen helpen.


Veel dank is de ZOM verschuldigd aan de vele vrijwilligers die werkelijk dag en nacht
klaar stonden om te helpen. Niets was teveel, kleding en goederen ophalen, sorteren
en inpakken, vrachtwagens laden, zelfs ‘s nachts, spullen repareren. Zonder de inzet
van deze vrijwilligers was het werk van de ZOM niet mogelijk.
OVERZICHT HOOFD SPONSOREN 2005
BASTION, Woningbouw Stichting Zevenaar
Bouwbedrijf H. Oosten b.v. Zevenaar
BPC Duiven
Gemeente Zevenaar
Huize Fatima Wehl
Jaarverslag Stichting ZOM 2005

10

Liemers College Zevenaar
MRC Zevenaar
NCDO Den Haag
Schoonmaakbedrijf DURANT Arnhem
WILDE GANZEN Hilversum
ARVEON Zevenaar
De LIONS Zevenaar

SAMENSTELLING BESTUUR
Drs. W.G.H. de Raden, voorzitter
G.M.B. van der Heijden, secretaris
W.J. ten Have, penningmeester
Mevr. M.E.L.P Verhagen, bestuurslid
De Stichting ZOM staat ingeschreven in het register van de Kamer van
Koophandel en fabrieken voor centraal Gelderland, dossiernummer S 41.05.23.76.

FINANCIEEL OVERZICHT STICHTING ZOM 2005
Saldo 01-01-2005

Saldo 31-12-2005

Postbank

€

56.807,86

Postbank

€ 89.120,37

Rabobank

€

32.503,27

Rabobank

€
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7.861,59
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Kas

€

-

€

Mutaties liquide middelen 2005

€
€

Inkomsten

Bedrag

Uitgaven

Bedrag

Bijdragen Hongaars Sponsorplan

€

3.265,02

Bijdrage Wilde Ganzen )

€ 32.354,50

Liemers College actie Sri
Lanka

€

8.324,05

Bankkosten

€

Liemers College actie
Gambia

€

12.422,25

Project Brikama

€ 12.200,00

Gemeente Zevenaar

€

8.434,69

St. Meenampal, boot

€

Actie Help Azië Zevenaar

€

60.140,76

Gehandic. Project Mat.

€ 24.000,00

Diverse giften

€

6.430,00

Gem. Zevenaar Actie
Azië

€

2.327,91

Ontvangen rente

€

33,17

Hongarije project
Vestersbos

€

3.885,95

Oolgaardt St. bijdrage Mátészalka

€

2.500,00

Algemene kosten

€

4.978,60

St. Vrienden van Sri Lanka
(NCDO)

€

13.500,00

Bijdrage Grieks Kath.
Kerk

€

3.000,00

Mátészalka comité bijdrage
kosten

€

7.400,00

Bus actie LC (Brikama)

€

1.100,00

Matra Mátészalka project (NCDO)

€

4.538,02

Bijdrage sponsorplan

€

3.670,00

Schenking Arveon

€

1.000,00

Project Kandana

€ 30.000,00

Saldo 2005

€ 7.670,83
€ 127.987,96

89.311,13
7.670,83

-

€ 96.981,96

€ 127.987,96
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