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VOORWOORD
Met genoegen bieden wij u het jaarverslag 2017 van de Stichting
“Zevenaar Ontmoet Medemensen” (ZOM) aan.
Afgelopen jaar zijn projecten uitgevoerd in Sri Lanka, Gambia en Hongarije en
zijn nieuwe projecten voor 2018 voorbereid.
De samenwerking met het Gemeentebestuur van Mátészalka is in 2017 prima
verlopen. In september heeft een delegatie van de ZOM een bezoek gebracht aan
Mátészalka en daar is op feestelijke wijze aandacht besteed aan het 25-jarig
jubileum van de stedenband tussen Mátészalka en Zevenaar.
Dit jaar is er weer geen uitwisseling geweest tussen leerlingen van het Liemers
College, locatie Landeweer en leerlingen van de TS 138 uit Mátészalka. Financiële
problemen naar Nederland gekomen. Of er ook voor 2017 uitwisselingen op het
programma staan is nog maar de vraag, de school in Mátészalka heeft problemen
om de financiering rond te krijgen. Er zijn tijdens het overleg goede afspraken
gemaakt met de intentie de uitwisselingen in 2018 weer te continueren.
De renovatie van het ZOM huis is nog niet uitgevoerd en de uitvoering van de
plannen voor de vestiging van een sociaal-medisch kinderdagverblijf zijn door het
stopzetten van de subsidie op een laag pitje.
De activiteiten samen met onze Hongaarse partner HABITAT zijn keurig uitgevoerd
en de contacten en de samenwerking verloopt prima.
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 wij met onze nieuwe sponsor PLUS FISCHER uit Klazienaveen, zij
hebben ons de komende tijd steun toegezegd bij onze Gambia projecten, door acties
te houden samen met hun klanten.
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.
Na een lange tijd van onzekerheid is er eindelijk een oplossing gekomen voor de
problemen met het Verzorgingshuis in Kandana (Sri Lanka). Het gebouw is verkocht
door het Kandana Holland Welfare Committee en de financiële afwikkeling heeft in
2017 plaatsgevonden. Het geld kan niet vanuit Sri Lanka naar het buitenland worden
overgemaakt. Het staat op de bank en wordt ingezet voor nieuwe projecten in Sri
Lanka.

Drs. W.G.H. de Raden, voorzitter ZOM
Zevenaar, januari 2018

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 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 in het
verleden op grote schaal projecten uitgevoerd in Costa Rica, Zuid Afrika, Oeganda,
Tanzania, Gambia, Roemenië, Hongarije en Sri Lanka.

PROJECTEN IN 2017
1.

HONGARIJE
•

HONGAARS SPONSORPLAN VOOR WEESKINDEREN

Het Weeshuis in Mátészalka heeft het afgelopen jaar weer geld gekregen en 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. Sfeervol optreden van hun eigen
Zangkoor, lekkere zelfgemaakte hapjes en een klein presentje voor iedereen zorgde
voor een goede stemming.
Het merendeel van de weeskinderen is van zigeunerafkomst. De primaire
voorzieningen van de weeskinderen komen soms in gevaar.
Toch moet er nog veel veranderen om de kinderen een eerlijke kans voor de
toekomst te geven. Verandering van de mentaliteit en de voorwaarden moeten de
kinderen helpen bij het verkrijgen van een normale plaats in de maatschappij.
Ook de komende jaren willen we de weeskinderen blijven ondersteunen met hulp
van onze Nederlandse sponsoren.
Verder hebben 50 noodlijdende gezinnen, die worden begeleid door Habitat, een
uitgebreid kerstpakket gekregen.
De slechte economische toestand in het oosten van Hongarije drukt zijn stempel
extra hard op de meest kwetsbare groep.
•

SOCIAAL-MEDISCH KINDERDAGVERBLIJF IN MÁTÉSZALKA

De plannen om in 2017 een sociaal-medisch kinderdagverblijf te realiseren zijn
helaas niet gelukt. Het hele project is voorlopig stopgezet. De Europese subsidie is
voorlopig stopgezet, helaas is de huidige houding van de Hongaarse regering ten
opzichte van journalistieke vrijheid en het beleid ten opzichte van vluchtelingen hier
mede debet aan. Wellicht komt er in de toekomst weer uitzicht op. De meest
kwetsbaren worden natuurlijk weer het meeste gedupeerd.
Het Sociaal-medisch Kinderdagverblijf in Opayi functioneert nog steeds 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. Ook bij de start van het
nieuwe project gaan medewerkers van de Stichting ZOM helpen met de opzet en
start.
.

•

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. De plannen voor het ZOM-huis zijn op een laag pitje komen te staan omdat de
EU de subsidie aan Hongarije voorlopig heeft stopgezet.
4. Habitat heeft de kerstvieringen in het weeshuis, de werkplaatsen voor
gehandicapten verzorgingshuis OUDENHOVEN weer tot volle tevredenheid
uitgevoerd. Wij zijn erg blij met dit enthousiaste bestuur.

Genieten tijdens de optredens bij de Kerstviering in “OUDENHOVEN”

2.

•

GAMBIA
RENOVATIE ST. VINCENT DE PAUL NURSERY SCHOOL

Van directeur van de CES de heer Faye Dawda kregen we de vraag of we een nieuw
dak willen financieren voor de St. Vincent De Paul Nursery school in Amdallai, het
gebouw heeft 3 lokalen en er gaan 150 kinderen naar school. De kosten bedragen
bedragen 4.500 euro. Verder heeft de kleuterschool behoefte aan speel- en
leermaterialen. Hiervoor is een bedrag van 1500 euro nodig, zodat de meest
noodzakelijke artikelen kunnen worden aangeschaft.

Amdallai is een dorp gelegen op de North Bank, vlak bij de rivier de Gambia en de
veerboot naar Senegal, op 40 kilometer van de hoofdstad Banjul. In Amdallai
wonen4000 gezinnen. De bevolking is zeer gemêleerd en werkt veelal in de
visvangst en het toerisme.

Het dak lekt op veel plaatsen, het is zo erg dat de kinderen in de regentijd de meeste
dagen, wanneer het regent naar huis gestuurd moeten worden.
De Stichting ZPM heeft toegezegd om de renovatie voor haar rekening te nemen en
de kleuterschool ook te voorzien van speel- en leermaterialen.

STEUN VAN DE WILDE GANZEN
Gelukkig krijgen we hulp van de Wilde Ganzen. Voor elke euro die we bij
elkaar kregen, geven zij een premie van 50 eurocent.

•

Opleiding bouwkundige

Op verzoek van de CES heeft de Stichting ZOM de opleiding AUTOCAD gefinancierd
voor de hoofdbouwkundige van de CES de heer Faye Dawda. Met succes heeft hij
de cursus gevolgd de benodigde examens met goed gevolg afgelegd. Voor de CES
betekent dit dat in de toekomst de voorbereidingen voor bouwkundige projecten zelf
gedaan kunnen worden. Gezien de projecten die uitgevoerd moeten worden een
enorme vooruitgang en een grote kosten besparing. Faye Dawda schreef ons deze
brief als dank en waardering.
Dir Sir,
On behalf of my family, Catholic Education Secretariat, and on my own behalf, I write
to thank you most sincerely for your contribution towards my dream come through. It
has always been my desire to gain skills in AUTOCAD and more a reason why when
I found it impossible to register for the initial academic program in Educational
Management at Asian Teachers College for on line, I used the amount to pay for
AUTOCAD which is a very rewarding programme.
It has really developed me skilfully and is really benefiting the Catholic Education
Secretariat as I can draw building plans using the computer.
Personally and at family level, I can be able to have income through being contracted
to draw building plans using modern technology.
All this is possible through your generous efforts. Thank you and your family for being
so generous.
Faya Dawda

Het felbegeerde CADCAM diploma is binnen

3. SRI LANKA
•

VERZORGINGSHUISPROJECT IN KANDANA

De Stichting ZOM heeft samen met het Holland Kandana Welfare Committee
(HKWC) uit Kandana de realisering van het Verzorgingshuisproject in Kandana
uitgevoerd.
Het Verzorgingscentrum omvatte een woonvoorziening voor ongeveer 30
alleenstaande bejaarden, gekoppeld aan dagopvang, met aangepaste activiteiten en
maaltijdvoorziening voor bejaarden uit de omgeving. Verder zijn er twee
ziekenkamers en een dokterspost gebouwd.
Problemen. In januari 2013 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 terugtrekken van diverse sponsoren was het niet langer meer mogelijk om
rond te komen. In overleg met alle betrokkenen is besloten om het gebouw te
verkopen.
Het gebouw is verkocht en in 2017 is besloten dat het beschikbare geld wordt
ingezet voor nieuwe projecten in Sri Lanka.

•

GEITENPROJECT IN SRI LANKA

Het Geitenproject dat de Stichting ZOM in Nittambuwa startte heeft uitbreiding
gekregen. Frits en Evelyn Grijze, reeds jaren gezinssponsor in Sri Lanka, kunnen
nog steeds trots zijn op de resultaten van hun Geitenproject.
Het aantal nieuwe geitjes groeit gestaag en intussen zijn er meer dan 125 geiten in
het project. De deelnemers zijn erg trots op hun project en jonge geiten betekent dat
de moedergeit voldoende melk produceert voor het jonge geitje en voor het hele
gezin.
Pater Dinesh Fernando heeft samen met pater Francis het “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 coöperatie waar gezinnen deel vanuit kunnen
maken en die elkaar ondersteunen.
In 2017 is het “Geitenproject” overgedragen aan de plaatselijke coöperatie, zodat de
Stichting niet langer de verantwoordelijkheid draagt voor het project en dat er geen
financiële middelen meer beschikbaar worden gesteld. De coöperatie zal de ZOM
blijven informeren over de voortgang.
•

ATELIERPROJECT IN NITTAMBUWA

Het Atelierproject in Nittambuwa (Sri Lanka) is na een voorbereidingsperiode van 4
maanden, in januari van start gegaan. Dankzij de ondersteuning van de
“Wereldwinkel” Zevenaar, de Wilde Ganzen en sponsoren van de Stichting ZOM kon
het project worden gerealiseerd onder leiding van pater Dinesh en pater Francis. Er
zijn 47 deelnemende
In 2017 is het project officieel overgedragen aan het plaatselijk comité.

4.
•

UITWISSELINGEN
BEZOEK MÁTÉSZALKA IN OKTOBER

In oktober is een delegatie uit Zevenaar naar Hongarije geweest om aandacht te
besteden aan het 25-jarig stedenband jubileum tussen Mátészalka en Zevenaar.

Tijdens een 3-daags bezoek zijn er projecten bezocht, veel overleg geweest met
partners waar we mee samenwerken en gesprekken gevoerd over de voortgang van
de stedenband, het leggen van contacten en het maken van plannen en afspraken.

De beide delegaties tijdens de officiële viering van het jubileum

•

UITWISSELING LEERLINGEN

In mei zijn leerlingen van het Liemers College locatie Vestersbos naar Hongarije
geweest voor een uitwisselingsproject met Hongaarse leerlingen. De leerlingen
waren ondergebracht bij gastgezinnen.
De geplande uitwisseling in november van leerlingen van de TS uit Mátészalka naar
Zevenaar is niet doorgegaan in verband met de fusie van de school een andere
directie. Tijdens het bezoek heeft overleg tussen de beide scholen plaatsgevonden
en voor 2018 staat een uitwisseling tussen beide scholen weer op de rol.

5 SAMENWERKING IN 2018
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.

•

In Sri Lanka regelt Rev. Father Dinesh onze zaken voortreffelijk.

•

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 Landeweer, leerlingen en personeel
hebben voor de 22e keer een uitwisseling met Hongarije gerealiseerd.

•

De Gemeente Zevenaar en met name de heer Jan-Eric Krosse, zijn
steede
bereid 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 2017 in het kader van de
Jeugd voor Jeugd acties, subsidies beschikbaar gesteld. Ook voor het
nieuwe project in Gambia is subsidie toegezegd.

•

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.

6. OVERZICHT SPONSOREN

·

Liemers College ZEVENAAR/DIDAM

·

WILDE GANZEN, HILVERSUM

·

GEMEENTE ZEVENAAR

·

NCDO, AMSTERDAM

·

PLUS FISCHER, KLAZIENAVEEN

7. PLANNEN VOOR 2018

Uitwisseling Mátészalka-Zevenaar
In het najaar wordt het nieuwe bestuur van Habitat uit Mátészalka uitgenodigd om
kennis te maken met de partner stad Zevenaar.
Hongarije
HABITAT PROJECT: acties voor het nieuwe jaar




Het komende jaar zal HABITAT weer de kerstactiviteiten organiseren voor de
kinderen van het weeshuis in Mátészalka, de beide werkplaatsen voor
gehandicapten en de bewoners van verzorgingscentrum Oudenhoven.
Het bestuur zal de activiteiten controleren van de bewoners van de HABITAT
woningen.
Wanneer de subsidie van de Europese Commissie vrijkomt, zal het ZOM huis
worden aangepast om te functioneren als sociaal-medisch kinderdagverblijf.
Gambia



Renovatie en schoolmaterialen voor de St. Vincent De Paul Nursery school in
Amdallai.
Sri Lanka

 Ondersteuning gehandicapten instituut "Mishpa Home” (Sri Lanka).

8. SAMENSTELLING BESTUUR

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

MET ONZE HULP HEEFT DE JEUGD DE TOEKOMST

De Stichting ZOM staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken voor Noord Nederland, 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.

Bankgegevens:
Rabobank:
ING Bank:

NL 33 RABO 0384 8332 84
NL 21 INGB 0000 0085 66

De Stichting ZOM beschikt over een ANBI-verklaring, zodat giften aan de ZOM in
aanmerking komen voor belastingaftrek.

Het fiscaal nummer (RSIN) is 8040.53.467.

FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING ZOM 2017

Saldo 01-01-2017

Saldo31-12-2017

Postbank

€ 110,46

Postbank

€ 138,81

RABO bank

€ 161,45

RABO bank

€ 244,88

RABO Telerekening

€ 16.336,23

RABO Telerekening

€ 16.608,14
mutaties liquide
middelen
Inkomsten

Giften Hongaars
Sponsorplan

€ 21.133,94
€ 21.517,63

4.909,49
Bedrag

Bedrag

Project Gambia

€ 600,00

€ 2.350,00

Bankkosten

€ 241,69

Mátészalka com.

€ 3.050,00

Wilde Ganzen
Gambia

€ 5.000,00

Sponsorbijdrage

€ 11.358,30

Project Hongarije

€ 2.350,00

Diverse kosten

€ 1.490,78

Sponsorbijdr. Gambia

Diverse giften

€ 843,67

Uitgaven

€ 1.982,23

€ 19.584,20

Bezoek Hongarije
Mat. Com

€ 353,94

Project Sri Lanka

€ 4.638,30

Saldo

€ 4.909,49

€ 19.584,20

