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VOORWOORD

Met genoegen bieden wij u het jaarverslag 2009 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 en Hongarije.
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 2010 staan er weer
uitwisselingen tussen leerlingen uit Zevenaar en Mátészalka op het programma.
De samenwerking met het Gemeentebestuur van Mátészalka is in 2009 aanzienlijk
beter verlopen. De regelmatige ontmoetingen hebben hieraan zeker positief
bijgedragen. Ook de activiteiten van onze Hongaarse partner HABITAT zijn weer
gestart, nu de Rechtbank de bestuurswisselingen heeft goedgekeurd.
De nieuwe subsidie aanvragen bij onze partners heeft veel tijd en moeite gekost. De
procedures zijn omslachtiger geworden en de aanvraagtijden zijn soms hinderlijk
lang.
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 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.

Drs. W.G.H. de Raden, voorzitter ZOM

Zevenaar, mei 2009
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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 OostHongaarse 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 op grote
schaal projecten uitgevoerd in Zuid Afrika, Oeganda, Tanzania, Gambia, Roemenië,
Hongarije en Sri Lanka.
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PROJECTEN IN 2009
1.


HONGARIJE
HONGAARS SPONSORPLAN VOOR WEESKINDEREN (HSP)

In 2009 heeft onze Hongaarse partner ervoor gezorgd dat de sponsorgezinnen en de
weeskinderen uit het Grote Weeshuis in Mátészalka hun maandelijkse
sponsorbijdrage ontvingen. Het aantal sponsoren is jammer genoeg niet gestegen. In
januari waren 65 sponsoren lid van het HSP. We hopen voor elk kind een sponsor
te vinden.
Het weeshuis heeft uit de speciale Kerstactie geld gekregen en heeft voor een
sfeervolle kerstviering gezorgd met voor ieder kind een klein presentje.
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.


DIENSTENCENTRUM VOOR GEHANDICAPTEN IN MÁTÉSZALKA

De Vereniging voor Gehandicapten beschikt 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.
Het dienstencentrum levert een bijdrage aan het verbeteren van de situatie en de
zorg voor gehandicapten in Mátészalka, op dit moment nog steeds een groep (bijna)
vergeten en verwaarloosde mensen in Hongarije.

Deelnemers aan het werk met de nieuwe machines.
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DIENSTENCENTRUM VOOR GEHANDICAPTEN IN OPAYI

De boerderij in Opayi is 2007 in gebruik genomen als dienstencentrum voor
gehandicapten uit de regio Mátészalka. Inmiddels wordt er gewerkt in diverse
sectoren (tuin, hout, champignons kweken, kaarsen maken, papieren bloemen
maken e.d.) Het centrum is eveneens opgezet door medewerkers van De
Schreuderhuizen uit Arnhem. In oktober hebben zelfgemaakte artikelen ten gesteld
gestaan tijden de expositie van Karóly Szábo in de Burgerstraat in Zevenaar. De
opbrengst van de verkoop is naar de gehandicapten gegaan.


KLEDINGWINKEL GEHANDICAPTEN IN MÁTÉSZALKA SUCCES

Afgelopen jaar is er gestart met een “kledingwinkel”. Hier wordt 2e hands kleding
verkocht. Hiervoor is in de stad een winkelruimte gehuurd. De kleding die in
Zevenaar wordt ingezameld door NANDRI en over is gaat naar Hongarije. Dankzij de
bijdrage van het Mátészalka Comité zijn er dit jaar 2 transporten geweest. De
kleding wordt in het dienstencentrum uitgepakt, gesorteerd, gewassen en
gestreken. Een deel van de kleding gaat naar de gehandicapten in de regio van
Mátészalka en de rest wordt in de winkel verkocht. Het project loopt erg goed en er
werken ruim 15 gehandicapten in dit project.

Deelnemers van het “kledingwinkel” project in Mátészalka
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EXPOSITIE KARÓLY SZÁBO IN DE BURGERSTRAAT IN ZEVENAAR

In het kader van de samenwerking en uitwisseling tussen de Hongaarse partnerstad
Mátészalka en Zevenaar, heeft de ZOM Károly Szabó in de gelegenheid gesteld om
van 28 oktober tot eind november 30 van zijn schilderijen te exposeren in Zevenaar.
De 45-jarige Károly Szabó is vanaf zijn geboorte lichamelijk gehandicapt. Zijn hele
leven is Szabó al met tekenen en schilderen bezig.
Hij heeft zijn jeugd doorgebracht in een dorpje onder de rook van Mátészalka. Na de
middelbare school heeft hij aan de Hoge School voor Beeldende Kunsten in
Boedapest gestudeerd, daar kreeg hij les van onder meer de beroemde Hongaarse
kunstschilder Ákos Birkás.
Na zijn opleiding heeft hij enkele jaren o.a. als ontwerper en decorateur gewerkt.
Momenteel is hij als docent werkzaam op de Kunstacademie in Mátészalka
In de regio is hij een zeer gewaardeerd kunstschilder. Hij heeft in de hele regio
geëxposeerd.
Tijdens de expositie zijn 11 van zijn schilderijen verkocht, een deel van de opbrengst
komt ten goede aan het Gehandicaptenproject van de Stichting ZOM in Mátészalka.
De opbrengst van de verkochte producten en het deel van de schilderijen bracht
ruim € 500,00 op.
De ZOM ondersteunt de werkplaats voor gehandicapten in Mátészalka en de
projectboerderij voor gehandicapten in Opayi, enkele kilometers van Mátészalka
gelegen.
Károly Szabó kan terugzien op een succesvolle en goed bezochte expositie en de
Burgerstraat van Zevenaar.
.
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2.


GAMBIA
Schoon water voor ST. MARY’S SCHOOL in BRIKAMA

Leerlingen van het Liemers College Zonegge hebben actie gevoerd voor de aanleg
van een nieuwe bron voor de leerlingen van de St. Mary’s School in Brikama
(Gambia). In totaal leverde deze acties samen met de premie van de Wilde Ganzen
een bedrag op van € 13.000,00. Het project wordt in het voorjaar van 2010
gerealiseerd. Naast een nieuwe waterput wordt er een waterreservoir op 5 hoogte
gebouwd (zie foto). Vanuit het reservoir loopt het water via leidingen over het
schoolterrein, zodat er stromend water is. Ook de buurtbewoners mogen gebruik
maken van de waterput. Het oppompen van het water gebeurt met pompen die
gebruik maken van zonne-energie.

3.

SRI LANKA
KANDANA PROJECT LIEMERS COLLEGE (ZONEGGE).

in 2009 hebben leerlingen en personeel van locatie Zonegge actie gevoerd voor
onderwijsprojecten in Kandana. Met subsidie van de Wilde Ganzen kwam
€ 16.500,00 bij elkaar. De volgende projecten werden uitgevoerd:
1. Xavier High School in WAWELA, hier is een nieuw dak gemaakt(i.v.m. lekkages),
de muren zijn gestukadoord en er nieuwe vloeren gelegd.
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2. St. Sebastian’s Junior Girls School in Kandana, heeft op een bestaand gebouw de
bibliotheek en een extra leslokaal gebouwd.
3. Negombo Refuge School, heeft computers en printers voor de nieuwe bibliotheek
aangeschaft.
4. St. Sebastian’s Balika Maha Vidyalaya School in Kandana, heeft
Muziekinstrumenten gekocht voor de muzieklessen en de schoolband.
4.

ROEMENIË

Schoolproject in Genci In 2009 heeft het Liemers College, locatie Vestersbos,
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 lokalen geschilderd en zijn er nieuwe vloeren gelegd. 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.
5.

UITWISSELINGEN



In augustus heeft een delegatie van de ZOM een bezoek gebracht aan
Mátészalka en het 40 jarig stadsjubileum van Mátészalka meegevierd.
Tijdens het bezoek hebben er besprekingen plaatsgevonden met diverse
instanties.



In mei zijn leerlingen van het Liemers College locatie Vestersbos naar
Hongarije geweest voor een uitwisselingsproject met Hongaarse leerlingen.



In september was er een tegenbezoek in Zevenaar. De Hongaarse leerlingen
hebben verder een bezoek gebracht aan Arnhem, Amsterdam en de
Noordzee.
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SAMENWERKING IN 2009
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
bouwprojecten en 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 18e keer een uitwisseling met Hongarije gerealiseerd.



Locatie Zonegge, dank voor hun inzet en medewerking aan projecten in
Kandana en Negombo (Sri Lanka).



De Gemeente Zevenaar en met name burgemeester drs. Jan de Ruiter, de
heer Jan-Eric Krosse en de heer Jan Teunissen, 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 2009 in het kader van de “Jeugd
voor Jeugd” acties, subsidies beschikbaar gesteld. Ook voor het nieuwe
Verzorgingshuisproject in Kandana is subsidie toegezegd.



De Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkelingssamenwerking
(NCDO) die subsidie heeft toegezegd voor het nieuwe Verzorgingshuis in
Kandana.
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PLANNEN VOOR 2010


Multifunctioneel Zorgcentrum in Kandana (Sri Lanka)
De plannen voor de bouw en inrichting van een multifunctioneel
Zorgcentrum zijn gereed. De Wilde Ganzen en de NCDO hebben subsidie
toegezegd wanneer de ZOM een essentiële bijdrage levert. In het voorjaar zal
de ZOM actie gaan voeren en het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen.



Scholen helpen Scholen project in Sedawatta (Sri Lanka)
Er liggen diverse aanvragen uit Sri Lanka om schoolprojecten te gaan
starten. De ZOM gaat initiatieven ondernemen om partners te vinden die de
projecten mee willen ondersteunen.



Uitwisseling Basisscholen Mátészalka-Zevenaar
In het najaar komt er bezoek uit Mátészalka. Het basisonderwijs in
Mátészalka is zeer nieuwsgierig hoe in Zevenaar invulling wordt gegeven aan
de “Brede School” ideeën.



Symposium Zorgkwaliteit in deze Tijd
De Stichting Gehandicapten heeft subsidie bij de EG aangevraagd voor een
symposium en een werkbezoek aan Zevenaar. Naast besprekingen en het
bezoek van diverse instellingen wordt en symposium gehouden waar
medewerkers van Nederland en Mátészalka elkaar zullen spreken.



HABITAT PROJECT: plannen voor de bouw van 2 nieuwe huizen
Het nieuwe bestuur van HABITAT heft plannen ontwikkeld voor de bouw van
2 nieuwe HABTAT huizen. Er zijn ut de gezinnen die belangstelling hadden, 2
geselecteerd. Er zijn tekeningen gemaakt en de bouwaanvraag ligt nu bij de
Gemeente. Als de bouwaanvragen worden goedgekeurd dan wordt in het
voorjaar 1020 gestart met de bouw. De huizen worden gefinancierd met de
opbrengsten van de bestaande 4 huizen.



Dagopvang voor kinderen met een beperking
Er is subsidie ontvangen om te starten met een dagcentrum voor kinderen
met ernstige en meervoudige beperkingen. Van de Sociale Dienst Mátészalka
is ondersteuning gevraagd om een dergelijk centrum op te zetten.
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OVERZICHT HOOFDSPONSOREN
Liemers College ZEVENAAR/DIDAM
MRC voor Onderwijs en Advies, ZEVENAAR
WILDE GANZEN, HILVERSUM
GEMEENTE ZEVENAAR
NCDO, AMSTERDAM
DE KINKELDER BV, 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.
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 2009
Saldo 01-01-2009

Saldo 31-12-2009

Postbank

€

303,27

RABO bank

€

67,82

RABO Telerekening

€ 59.705,19

Postbank

€

70,62

RABO bank

€

232,89

RABO Telerekening

€ 63.026,31
€ 63.329,82

€ 60.076,28
Mutaties liquide middelen
2009

€

3.253,54

Inkomsten

Bedrag

Uitgaven

Bedrag

Giften Hongaars
Sponsorplan

€

Stichting Wilde Ganzen

€

8.600,00

Liemers College actie Sri
Lanka

€ 10.407,29

Bankkosten

€

199,66

Liemers College actie
Roemenië

€

2.131,71

Project Sri Lanka

€

7.650,00

Stichting Wilde Ganzen

€

80,08

Project Hongarije

€

4.689,63

Diverse giften

€

4.976,62

Algemene kosten

€

346,25

Mátészalka comité

€

6.610,00

Project Roemenië

€

2.500,00

NCDO
afrekening

€

2.500,00

Kosten tentoonstelling

€

1.673,30

Saldo

€

3.253,54

2.206,68

€ 28.912,38
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