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JAARVERSLAG 2013 

 
 

 

VOORWOORD 
 
 
 
Met genoegen bieden wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting “Zevenaar 
Ontmoet Medemensen” (ZOM) aan. Afgelopen jaar zijn projecten uitgevoerd in Sri 
Lanka, Gambia, Roemenië en Hongarije en zijn er projecten voorbereid in Gambia, 
Sri Lanka, Hongarije, Roemenie en Costa Rica. 
 
Dit jaar is er weer een uitwisseling geweest. Leerlingen van het Liemers College, 
locatie Vestersbos zijn in mei in Mátészalka geweest. In oktober zijn de leerlingen 
van de TS 138 naar Nederland gekomen. Ook voor 2014 staan er weer 
uitwisselingen tussen leerlingen uit Zevenaar en Mátészalka op het programma.  
 
De samenwerking met het Gemeentebestuur van Mátészalka is in 2013 goed 
verlopen. In juni is een delegatie van de Stichting ZOM naar Mátészalka geweest en 
heeft diverse projecten bezocht uitvoerig gesproken met het nieuwe bestuur van 
Habitat. Ook de activiteiten van onze Hongaarse partner HABITAT zijn weer gestart. 
De bouw van de vijfde Habitat woning is begonnen en de oplevering is gepland in 
augustus 2014. 
 
Zonder de grote steun van de Gemeente Zevenaar, de vele vrijwilligers en de 
financiële bijdrage van onze sponsoren zouden we onze gemeenschappelijke 
projecten niet hebben kunnen realiseren. 
 
Bijzonder blij zijn we met de ondersteuning en financiële hulp van leerlingen, 
personeel en directie van het Liemers College Zevenaar/Didam, het Mátészalka 
Comité, de Stichting Wilde Ganzen, de NCDO, de Wereldwinkel Zevenaar en al onze 
sponsoren. 
 
Naast het opzetten van een aantal nieuwe projecten in diverse ontwikkelingslanden, 
hopen wij ook in de toekomst een bijdrage te blijven leveren aan contacten tussen 
Zevenaar en Mátészalka, zodat de vriendschap tussen de inwoners van beide steden 
zal blijven bestaan. 
 
Wij hebben afscheid genomen van ons bestuurslid Maria Verhagen, zij gaat verder 
met haar eigen Stichting Nandri. Wij danken haar en wensen haar veel succes.  
 
 
 

 
Drs. W.G.H. de Raden, voorzitter ZOM 
 
 
 
Zevenaar, mei 2014 
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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 bestaansminimum, 
dit betekent naast armoede geen mogelijkheden om iets te veranderen aan de 
levenssituatie. De ZOM probeert met hulp vanuit Nederland, mensen en 
organisaties in ontwikkelingslanden te steunen, om de levensomstandigheden 
structureel te verbeteren, zodat de mensen in staat zijn hun eigen situatie positief 
te beïnvloeden.  
 
De ondersteuning richt zich in eerste instantie in op de meest kwetsbare groepen 
uit de samenleving, de ouderen, de zieken, de gehandicapten, de etnische 
minderheden en de wees- en pleegkinderen.  
 
Verder heeft onderwijs een hoge prioriteit. Deelnemen aan onderwijs en beter 
onderwijs geeft mensen eigen mogelijkheden om hun levenssituatie te verbeteren. 
Bij de hulpverlening werkt de ZOM altijd samen met plaatselijke organisaties die 
weten wat er nodig is en hoe op de beste en meest efficiënte wijze die noodzakelijke 
hulp kan worden geboden. 
 
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 gehandicaptenorganisaties. 
 
Met ondersteuning vanuit Nederland is er ook voor de bewoners van Mátészalka 
veel veranderd. 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. 
 
De ZOM (Zevenaar Ontmoet Mátészalka) heeft haar naam veranderd in ZOM 
(Zevenaar Ontmoet Medemensen) en haar activiteiten veranderd, omdat Hongarije 
als lid van de Europese Gemeenschap veel meer mogelijkheden heeft om gebruik te 

maken van subsidies van de Europese Unie.  
 
De ZOM voert sociale projecten uit in diverse ontwikkelingslanden. Er zijn in het 
verleden op grote schaal projecten uitgevoerd in Costa Rica, Zuid Afrika, Oeganda, 
Tanzania, Gambia, Roemenië, Hongarije en Sri Lanka. 
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PROJECTEN IN 2013 
 

 
1. HONGARIJE 
 

 HONGAARS SPONSORPLAN VOOR WEESKINDEREN (HSP) 
 
Het aantal sponsoren in het afgelopen jaar is helaas gedaald tot 43. Dit jaar is een 
einde gekomen aan de gezinssponsoring van de vaste gezinnen, omdat de 
weeskinderen die worden ondersteund in Vep, Pomaz en Mátészalka hun ouderlijke 
woning hebben verlaten en er geen weeskinderen meer wonen bij de 
sponsorgezinnen. 
Het Weeshuis heeft uit de speciale Kerstactie geld gekregen en heeft voor een 
sfeervolle kerstviering gezorgd met voor ieder kind een klein presentje. Ook de 
Gehandicapten die een plek hebben bij een van de werkplaatsen hebben een 
bijdrage ontvangen voor hun kerstviering. Verder worden een aantal noodlijdende 
gezinnen ondersteund, die worden begeleid door Habitat. 
 
Tijdens het bezoek aan het grote weeshuis in 1995 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.  
Ter plekke is 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 gezinnen.   
 

  Sociaal-medisch Kinderdagverblijf in Opayi  
 
Het Sociaal-medisch Kinderdagverblijf in Opayi functioneert goed. Kinderen gaan 
samen met hun ouders naar de opvang. De kinderen worden begeleid en de ouders 
krijgen les in allerlei vakken om hun sociale achterstand in te lopen en de kinderen 
een beter bestaan te kunnen geven. Medewerkers van de Stichting ZOM hebben 
meegewerkt aan de voorbereidingen en de opzet hiervan. De mogelijkheid om in 
Mátészalka een dergelijk kinderdagverblijf te starten wordt onderzocht. Er zijn 
plannen om het ZOM huis hiervoor te gebruiken. 
 

 
 

Kinderen, leidsters en ouders werken samen aan betere startkansen  
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In juni hebben vertegenwoordigers van de ZOM diverse projecten bezocht en 
geconstateerd dat er goede vorderingen worden gemaakt. De behoefte bestaat om 
ook een dergelijk project in Mátészalka te starten.  
 

 HABITAT projecten 
 

1. De werkplaats Mátészalka doet het goed en de kwaliteit is de laatste jaren 
met sprongen vooruit gegaan. Succesvol is ook de samenwerking met diverse 
bedrijven in de regio. 

2. De werkplaats in Opayi is verder uitgebreid en er werken nu ruim 100 
personen. Naast een championkwekerij is er een tuinploeg die ook werk voor 
particulieren en bedrijven verricht. 

3. Voor het ZOM-huis zijn nieuwe plannen de realisering daarvan is op een laag 
pitje komen te staan omdat de EU de subsidie aan Hongarije voorlopig heeft 
stopgezet. In 2014 hoopt Habitat weer met de plannen verder te kunnen 
gaan.  

4. De bouw van de vijfde Habitat woning is begonnen en de oplevering is 
gepland in augustus 2014. 
Een gezin met 2 kinderen is hiervoor in aanmerking gekomen. Habitat 
overlegt over de inzet van het gezin bij sociale projecten. 

5. Het nieuwe bestuur van Habitat wacht op officiële toestemming van de 
Rechtbank om te kunnen starten. 

 
2. GAMBIA 
 

 Printshop in Serekunde geopend 
 

De Stichting ZOM heeft actie gevoerd voor inrichting van een printshop in 
Serekunda (The Gambia). Voor dit doel is een eigen bijdrage van € 8.000 nodig. 
Wilde Ganzen heeft het project ondersteund met een premie van 55% van het bijeen 
gebrachte geld.  
Die printshop is onlangs geopend. Gambia is een van de armste landen in Afrika. 
Het onderwijs is op een erg laag niveau en scholen hebben grote moeite om hun 
leerlingen goed onderwijs te geven. In Gambia is een grot tekort aan boeken en 
lesmateriaal. Veel scholen leren nog met de “voor- en nazeg” methode.  
In de printshop kan nu zelf drukwerk worden gemaakt, zoals lesmaterialen, 
proefwerken en examenvragen, voor de 90 scholen. Daarmee kunnen leerlingen en 
leerkrachten worden ondersteund in het realiseren van beter onderwijs  
 

 
 

Elke dag worden er duizenden kopien gemaakt 
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 Bai bouwt zijn eigen huis  
 

Onze projectbegeleider en gids Bai bouwt zijn eigen huis. Met steun van de 
Stichting ZOM is hij begonnen aan de bouw van zijn eigen huis. Stenen maakt hij 
zelf en met de werkzaamheden wordt hij geholpen door zijn vrienden.  

 
Het dak zit er inmiddels op en in een paar maanden hoopt hij samen met zijn vrouw 
Fatima en hun twee kinderen het nieuwe onderkomen te betrekken.  
 
Bai is een jongeman van 36 jaar, hij is inmiddels getrouw en heeft 2 kinderen. We 
kennen Bai al vanaf 1997 en hij is tijdens onze Gambia bezoeken onze gids en 
begeleider bij de diverse projecten. Het is een heel serieuze jongeman, hij woont met 
zijn gezin en moeder in een kampong in een buitenwijk van Serekunda samen met 
de gezinnen van zijn broers en zussen.  
Hij zelf beschikt over een kamer die met doeken is opgedeeld in drieën. In een deel 
woont en slaapt zijn moeder, in het andere deel slapen de kinderen en in het andere 
deel wonen zij overdag en slaapt hij met vrouw ´s nachts. Kortom een beroerde 
situatie. 
 
Om Bai te helpen zijn droom, een eigen huis, te kunnen bouwen heeft de ZOM 
enkel sponsoren gevonden die hem financieel ondersteunen. Zij hebben 2000 euro 
bij elkaar gelegd en met dat budget bouwt Bai zijn eigen huis.  
 
Nog enkele maanden en dan is het zover, dan komt zijn grote droom in vervulling en 
kan hij eindelijk verhuizen en hebben de kinderen en Bai en zijn vrouw een eigen 
kamer. 
 
 

 
 

Hij werkt elke vrije minuut aan de bouw van zijn huis en zijn vrienden helpen hem daarbij 
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3. SRI LANKA  

 

 Verzorgingshuisproject in Kandana  

 
De Stichting ZOM) heeft samen met het Holland Kandana Welfare Committee 
(HKWC) uit Kandana het Verzorgingshuisproject in Kandana uitgevoerd. 
Het Verzorgingscentrum omvat een woonvoorziening voor ongeveer 30 alleenstaande 
bejaarden, gekoppeld aan een dagopvang, met aangepaste activiteiten en 
maaltijdvoorziening voor bejaarden uit de omgeving. Verder zijn er twee 
ziekenkamers en een dokterspost gebouwd. 

 
Problemen. In januari zijn de eerste vijf bewoners in het verzorgingshuis 
opgenomen. In maart bleken er problemen met de exploitatie te zijn. De HKWC 
heeft na lang beraad besloten om in mei een andere huisvesting te zoeken voor de 
bewoners. Door het tergtrekken van diverse sponsoren was het niet langer meer 

mogelijk om rond te komen. Inmiddels is het woonhuis verhuurd en met deze 
inkomsten wordt de bewaking en het toezicht betaald. Het HKWC onderzoekt de 
mogelijkheden om het verzorgingscentrum over te dragen. Vanuit Nederland zijn 
initiateven genomen die helaas niet tot een oplossing hebben geleid.  
 

 “Geitenproject” in Sri Lanka uitgebreid 

 
Het Geitenproject dat de Stichting ZOM in Nittambuwa startte heeft uitbreiding 
gekregen. Frits en Evelyn Grijze, reeds jaren gezinssponsor in Sri Lanka, kunnen 
trots zijn op de resultaten van hun Geitenproject. 
De eerste jongen geitjes zijn geboren en intussen zijn er 6 bij gekomen. De 
deelnemers zijn erg trots op de nakomelingen en verder betekent dit dat de 
moedergeit voldoende melk produceert voor het jongen geitje en voor het hele gezin. 

 

 
 

Een nieuw gezin dat deel kan nemen aan het Geitenproject in Sri Lanka 

 
Pater Dinesh Fernando heeft samen met pater Francis “geitenproject” opgestart in 
Nittambuwa in Sri Lanka. Volgens Pater Dinesh hebben veel mensen nog gebrek 
aan de elementaire behoeften, zoals gezond eten, hygiëne en goed onderwijs. Veel 
werk is er niet, de mensen moeten daarom proberen om zelf in hun 
levensonderhoud te voorzien. Vaak hebben ze een klein stukje grond waar ze 
groenten op verbouwen. Er is vooral een gebrek aan eiwitproducten, zoals melk, 
zeker voor de kinderen en daarom start hij, samen met enkele bewoners een 
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coöperatie waar gezinnen deel vanuit kunnen maken en die elkaar ondersteunen.  
 
De gezinnen die deelnemen betalen een (kleine) borgsom om lid te worden van de 
coöperatie, zij krijgen van de coöperatie 3 geiten. De coöperatie zorgt tevens voor 
onvoorziene kosten, zoals de kosten voor verzekering en de dierenarts. De opbrengst 
is voor het gezin, als “aflossing” staan ze elk jaar de eerste geit die wordt geboren en 
groot genoeg is, af aan de coöperatie, die voor de geiten weer een nieuw gezin 
voordraagt. Op deze wijze groeit de coöperatie en het aantal geiten per gezin. 
Wanneer er meer melk wordt geproduceerd dan nodig is wordt de melk verkocht, de 
coöperatie kan daar een rol in spelen. Zo verdienen de gezinnen ook nog wat extra’s. 
 

 Atelierproject in Nittambuwa 
 
De Stichting ZOM heeft geld ingezameld voor de realisering van een Atelier in 
Nittambuwa. De Wilde Ganzen hebben de inkomsten verhoogd met 55% en aan het 
einde van het jaar was het benodigde bedrag bij elkaar. In januari 2014 gaat het 
project van start.  
Initiatiefnemer Pater Francis, heeft goede ideeën hoe er een bijdrage geleverd kan 
worden aan het verbeteren van de gezinsomstandigheden voor de armste gezinnen. 
Hij heeft een welzijn comité opgericht, het “Parish Human Development Committee”. 
Dit comité richt zich op het opzetten van sociale projecten, het ondersteunen van de 
armste gezinnen en het werven van inkomsten. 
Er is gekozen voor de opzet voor een werkscholingsproject voor de meest kansarmen 
in de samenleving en onderzocht op welke wijze dit in Nittambuwa gerealiseerd kan 
worden. Het is een atelierproject voor werkeloze vrouwen geworden. 
 
In de regio Nittambuwa zijn er veel werkelozen en met name vrouwen. Het dorp ligt 
buiten de toeristen regio´s en verder is er weinig tot geen industrie. De vrouwen 
stellen het zeer op prijs als er een atelierproject in Nittambuwa wordt gestart. In de 
normale gezinsomstandigheden zorgen de vrouwen veelal voor de kleding door zelf 
veel te maken. Vrouwen die deelnemen aan het project zijn erg gemotiveerd en dat 
geeft veel energie om het project op te starten en op goede resultaten. 
 
 

 

 
 

Een bijeenkomst van groep deelnemers die mee willen doen aan het atelierproject 

 

De redenen om deel te nemen zijn werkgelegenheid en de kans om het (te) lage 
gezinsinkomen te verbeteren en zo betere leefomstandigheden creëren voor hun 
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gezin en vooral de kinderen. Maar ook om mee te helpen om creatieve 
eigenschappen verder te ontwikkelen, voldoening te verkrijgen en een positieve 
bijdrage te leveren aan de samenleving.  
 

 ZOM ondersteunt Kindertehuis “Newbridge Orphanage” in Nittambuwa 
 
Dankzij de bijdrage van Fred de Raden heeft de Stichting ZOM in 2013 het 
Kindertehuis “Newbridge Orphanage” in Nittambuwa kunnen ondersteunen. 
 
Fred heeft een lezing gehouden in de “Ruumte” in Nieuw Amsterdam over het verlies 
van zijn zoon Ruben. Hij heeft verteld waar ouders meezitten als zij het liefste wat 
zij hebben moeten missen.  
 
Na de lezing konden de aanwezigen zijn boek “Ruben” kopen. Ruim 100 mensen 
bezochten deze geslaagde avond, waar ook het kerkkoor uit Weiteveen aan deelnam 
De opbrengst van de avond ging geheel naar de ZOM voor het Kindertehuis in Sri 

Lanka. 
 

 
 

Het kindertehuis is in 2007 gebouwd en er wonen 27 jongens. Een Ierse Stichting 
heeft het Kindertehuis tot afgelopen jaar ondersteund. Door het wegvallen van de 
steun is pater Lester met zijn jongens behoorlijk in de problemen gekomen. Er is 
amper voldoende geld voor eten en drinken, zodat er bijna geen geld meer over is 
voor kleding, school en andere belangrijke zaken. 
 
Door de bijdrage van de ZOM van ruim € 4.000,00 konden er boeken en andere 
schoolbenodigdheden worden aangeschaft en was er geld voor sport attributen. 
 

4. ROEMENIË  
 

 “Scholen voor scholen” project” 

 
Schoolproject in Ghenci In 2013 heeft het Liemers College, locatie Vestersbos, ook 
actie gevoerd voor de renovatie van een school in Genci (Roemenië). De school ligt in 
de gemeente van de Nagykaroly, de partnerstad van Mátészalka.  
Van het geld zijn de daken gerepareerd en weer waterdicht gemaakt en er zijn 
lokalen nieuw geschilderd. Ook zijn er materialen voor de lessen gekocht. De 
leerlingen die in mei met het uitwisselingsproject mee geweest zijn naar Mátészalka 
hebben het project bezocht. 
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5.      Costa Rica  

 

 “Scholen voor scholen” project” 2013 
 
Een van de docenten van locatie Zonegge heeft in 2010 de scholen in Costa Rica 
bezocht en gezien dat omstandigheden verre van ideaal waren. Lekkende daken, 
vloeren die stuk waren, ramen en deuren die gerepareerd moeten worden en veel, 
heel veel schilderwerk. Verder beschikken de scholen over weinig goed lesmateriaal. 
In 2013 is een groep leerlingen met leerkrachten naar Costa Rica geweest en bij 
terugkomst is besloten om in 2014 opnieuw naar Costa Rica te gaan voor een 
project. 
In het voorjaar van 2013 is een grote actie gehouden die ruim 20.000 euro heeft 
opgebracht. Vanaf september zijn de leerlingen en docenten die in 2014 meegaan 
gestart met talrijke activiteiten om nog meer geld bij elkaar te krijgen voor het 
nieuwe project. Er is gekozen om een aantal jonge mensen de kans te geven om een 
goed opleiding te volgen zodat ze later een bijdrage kunnen leveren aan de 
verbetering van de levensomstandigheden in hun eigen regio. 

 
     6.       UITWISSELINGEN 
 

 Bezoek Mátészalka. In juni is de voorzitter van de ZOM op werkbezoek 
geweest in Mátészalka. Er zijn besprekingen geweest op het Gemeentehuis, 
met o.a. de loco burgemeester de heer Szaszi (helaas ontbrak burgemeester 
Istvan Szabo), met het bestuur van Habitat en de werkplaatsen voor 
gehandicapten in Mátészalka en Opayi, het Sociaal Kinderdagverblijf, het 
Weeshuis, de nieuwe Habitat woning en diverse andere nieuwe activiteiten 
zijn bezocht. 
 

 Verder is er kennisgemaakt met het nieuwe bestuur van HABITAT, het vorige 
bestuur is bijna geheel gestopt. 

 

 In mei zijn leerlingen van het Liemers College locatie Vestersbos naar 
Hongarije geweest voor een uitwisselingsproject met Hongaarse leerlingen. Zij 
hebben ook de school in Ghenci bezocht die al enkele jaren wordt 
ondersteund.  
 

 In november zijn leerlingen van de TS uit Mátészalka naar Zevenaar gekomen 
voor het uitwisselingsproject met het Vestersbos. De leerlingen waren 
ondergebracht bij gastgezinnen. 

 
 

7.       NANDRI 
 
In 2011 heeft NANDRI zich aangesloten bij de Stichting ZOM. NANDRI blijft als 

organisatie zelfstandig werken en ook de lopende projecten in Sri Lanka uitvoeren.  
In 2013 is een einde gekomen aan de samenwerking met Nandri. Vanaf juli is 
Nandri een eigen stichting geworden. Maria Verhagen is gestopt als bestuurslid van 
de Stichting ZOM en ze gaat verder als voorzitter van Nandri. 
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SAMENWERKING IN 2013 

 
Graag wil het bestuur alle sponsoren en vrijwilligers bedanken voor hun 
medewerking. Zonder hun hulp en ondersteuning waren de gerealiseerde projecten 
niet mogelijk geweest. 
Met een groot aantal instellingen hebben wij het afgelopen jaar op een prettige en 
constructieve manier samengewerkt. 
 
 
 

 De Technische School 138 uit Mátészalka heeft veel werk verzet om de 
samenwerking van de grond te krijgen. Ook hun bijdrage aan de 
uitwisselingen was geweldig. 

 

 Het Holland Kandana Welfare Comitee uit Sri Lanka heeft de projecten onder 
leiding van Mr. Vincent Pillai tot volle tevredenheid uitgevoerd. 

 

 De Catholic Mission in Gambia en vooral Dr. Emil Kujabi hebben veel werk 
verzet om de projecten in Gambia te laten slagen. 

 

 Het Liemers College, Locatie Vestersbos, leerlingen en personeel hebben voor 
de 20e keer een uitwisseling met Hongarije gerealiseerd.  

 

 Het Human Development Committee in Nittambuwa, met pater Francis en 
pater Dinesh, initiatiefnemers voor diverse lokale projecten.  
 

 Liemers College locatie Zonnegge, voor hun inzet voor het “Scholen voor 
scholen”project in Costa Rica.  

 

 De Gemeente Zevenaar en met name burgemeester drs. Jan de Ruiter en de 
heer Jan-Eric Krosse, die steeds bereid zijn geweest om onze activiteiten te 
ondersteunen. 

 

 Het Mátészalka Comité van de Gemeente Zevenaar, dat de ZOM- en 
uitwisselingsprojecten financieel heeft ondersteund. 

 

 De STICHTING WILDE GANZEN heeft in 2013 in het kader van de “Jeugd 
voor Jeugd” acties, subsidies beschikbaar gesteld. Ook voor de nieuwe 
projecten in Gambia en Sri Lanka is subsidie toegezegd. 
 

 De Wereldwinkel in Zevenaar heeft het Atelierproject in Sri Lanka financieel 
ondersteund.  
 

 Alle vrijwilligers van de Stichting ZOM die steeds weer klaarstaan als er 
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. 
 

 Alle sponsoren die de Stichting ZOM in het afgelopen jaar steeds weer 
hebben ondersteund bij de fundraising van diverse projecten en op wie de 
Stichting ZOM nooit tevergeefs een beroep doet. 
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PLANNEN VOOR 2014 

 
 

 Atelier project voor vrouwen in Nittambuwa (Sri Lanka) 
 
De plannen voor een Atelier project voor vrouwen in Nittambuwa zijn gereed, 
het benodigde geld is aanwezig. Pater Dinesh en pater Francis hebben samen 
met 48 vrouwen het initiatief genomen om in Nittambuwa een atelierproject 
te starten. In januari 2014 gaat het project van start. 

 

 Uitwisseling Mátészalka-Zevenaar 
 

In het voorjaar zal een delegatie uit Zevenaar naar Mátészalka gaan voor de 
start van een sociaal-medisch kinderdagverblijf. 
In het najaar is het personeel van een basisschool uit Mátészalka 
uitgenodigd. Het basisonderwijs in Mátészalka is zeer nieuwsgierig hoe in 
Zevenaar invulling wordt gegeven aan de “Brede School” ideeën.  

 

 HABITAT PROJECT: plannen voor de bouw van een nieuw huis 
 

De bouwaanvragen zijn goedgekeurd en in het voorjaar 2013 is gestart met 
de bouw van het vijfde HABITAT woning. Het bestuur van HABITAT heeft een 
gezin uitgezocht dat aan alle voorwaarden voldoet.  
De huizen worden gefinancierd met de opbrengsten van de bestaande 4 
huizen. 

 
 

 
 
 

De Zevenaarse delegatie op bezoek bij de nieuwe HABITAT woning 
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OVERZICHT HOOFDSPONSOREN 

 
 
Liemers College ZEVENAAR/DIDAM 
 
Wereldwinkel ZEVENAAR 
 
MRC voor Onderwijs en Advies, KLAZIENAVEEN 
 
WILDE GANZEN, HILVERSUM 
  
GEMEENTE ZEVENAAR 
 
NCDO, AMSTERDAM 
 
 

 
 
 
 
SAMENSTELLING BESTUUR 
 
 
Drs. W.G.H. de Raden, voorzitter 
 
G.M.B. van der Heijden, secretaris 
 
W.J. ten Have. Penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De Stichting ZOM staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Centraal Gelderland, dossiernummer S 41.05.23.76. 
 
De Stichting ZOM beschikt over de ANBI verklaring van de belastingdienst, dit 
betekent dat giften aan de ZOM in aanmerking komen voor belastingaftrek. 
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    FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING ZOM 2013   

 
 

        Saldo 01-01-2013       Saldo 31-12-2013     

              
 

  

  
    

  
  

  

Postbank        €        381,43  Postbank      €        538,14  

  
    

  
  

  

RABO bank 
  

 €     5.843,73  RABO bank 
 

 €        290,65  

  
    

  
  

  

RABO Telerekening 
  

 €   52.878,49  RABO Telerekening 
 

 €   66.065,55  

                  

Mutaties liquide middelen 
 

 €     7.785,69        
          €   66.889,34        €   66.894,34  

 

 
 

       Inkomsten      Bedrag Uitgaven      Bedrag  

                  

  
   

    
  

  

  
   

    
  

  
Giften Hongaars 
Sponsorplan 

 
 €     1.128,34  Wilde Ganzen, Sri Lanka  €     4.738,96  

  
   

    
  

  
Liemers College actie Costa 
Rica  €   20.172,76  Bankkosten 

 
 €        251,39  

  
   

    
  

  
Liemers College actie 
Roemenië  €     3.503,96  Nandri 

  
 €     6.813,54  

  
   

    
  

  

    
  Project Roemenië 

 
 €     3.750,00  

  
   

    
  

  

Diverse giften 
  

 €     2.075,39  Diverse kosten 
 

 €     1.510,87  

  
   

    
  

  

Mátészalka comité 
  

 €     2.750,00  Wilde Ganzen, Sri Lanka  €     4.780,00  

  
   

    
  

  

     
Saldo 

  
 €     7.785,69  

     
  

  
  

  
   

    
  

  

  
   

    
  

  

  
   

    
  

  

  
   

    
  

  

         €   29.630,45         €   29.630,45  

 


