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VOORWOORD
Met genoegen bieden wij u het jaarverslag 2019 van de Stichting “Zevenaar
Ontmoet Medemensen” (ZOM) aan.
Afgelopen jaar zijn projecten uitgevoerd in Sri Lanka, Gambia en Hongarije en
zijn er nieuwe projecten voor 2020 voorbereid.
De geplande uitwisseling met Habitat en het Gemeentebestuur van Mátészalka is
helaas niet doorgegaan. In Matezalka was men vanaf juni al in de ban van de
Gemeenteraads- en burgemeestersverkiezing die in oktober plaatvond. D uitslag
heeft geen al te veel veranderingen in de politiek gebracht. Dr. Peter Hanusi blijft ook
de komende 5 jaar de burgemeester van Mátészalka.
Dit jaar is er weer een uitwisseling geweest tussen leerlingen van het Liemers
College, locatie Landeweer en leerlingen van de TS 138 uit Mátészalka. De
uitwisseling tussen locatie Heerenmaten en het Gymnasium is helaas niet
doorgegaan. Komend jaar wordt nagegaan of er voldoende draagvlak is om de 25 e
uitwisseling mogelijk te maken.
Stichting Habitat heeft ook dit jaar een financiële bijdrage gegeven om naar
Nederland te komen. Ook voor 2020 zijn we positief over de voortzetting van de
uitwisselingen. Er zijn tijdens het overleg goede afspraken gemaakt met de intentie
de uitwisselingen weer te continueren. Voor locatie Heerenmaten liggen de zaken
wat gecompliceerder.
De activiteiten samen met onze Hongaarse partner HABITAT zijn keurig uitgevoerd
en de contacten en de samenwerking verloopt prima.
Zonder de steun van de Gemeente Zevenaar, de vele vrijwilligers en de financiële
bijdrage van onze sponsoren zouden we onze gemeenschappelijke projecten niet
hebben kunnen realiseren.
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.
Ook in 2019 zijn er diverse nieuwe projecten in Sri Lanka opgestart die een bijdrage
hebben gekregen uit de opbrengst van de verkoop van het Verzorgingshuis in
Kandana.

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

Zevenaar, februari 2020

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, Indonesië,
Oeganda, Tanzania, Gambia, Roemenië, Hongarije en Sri Lanka.

PROJECTEN IN 2019
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.

Genieten tijdens de optredens bij de Kerstviering in het “Kindertehuis”
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.

Extra traktatie voor de kinderen
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.
Het merendeel van de weeskinderen is van zigeunerafkomst. De primaire
voorzieningen van de weeskinderen komen soms in gevaar. Hulp en ondersteuning
zijn nog steeds noodzakelijk om deze kinderen een eerlijke kans in het leven te
geven.


HABITAT PROJECTEN

1. De werkplaats Mátészalka doet het goed en de kwaliteit is de laatste jaren met
sprongen vooruit gegaan. Steeds weer wordt er gezocht naar mogelijkheden
om de kwaliteit te verbeteren en de deelnemers meer uitdaging aan te bieden
in de vorm van aangepaste werkzaamheden. De samenwerking met diverse
bedrijven is een succes en draagt bij aan extra inkomsten voor de cliënten.
2. De werkplaats in Opayi is verder uitgebreid en er werken nu ruim 100
personen. De tuinploeg werk voor de gemeente, particulieren en bedrijven.
3. Habitat heeft de kerstvieringen in het Kindertehuis, de Sociale Werkplaatsen
voor gehandicapten, het Verzorgingshuis OUDENHOVEN en het bezorgen
van de 50 kerstpakketten weer tot volle tevredenheid uitgevoerd. Wij zijn erg
blij met dit enthousiaste bestuur.



UITWISSELING LEERLINGEN MÁTÉSZALKA

Dit jaar is er weer een uitwisseling geweest tussen leerlingen van het Liemers
College, locatie Landeweer en leerlingen van de TS 138 uit Mátészalka. De
leerlingen waren ondergebracht bij gastgezinnen.
De uitwisselingen zijn positief verlopen. Gezien de gesprekken in 2017 leken de
uitwisselingen onder druk te staan. Wij hopen dat er nog ruimte komt om de 25 jaar
vol te maken.
De uitwisseling tussen locatie Heerenmaten en het Gymnasium is helaas niet
doorgegaan. Komend jaar wordt nagegaan of er voldoende draagvlak is om de 25 e
uitwisseling mogelijk te maken.
Ook in 2019 heeft de Stichting ZOM via Habitat een deel van de kosten in Hongarije
beschikbaar gesteld.

2.

GAMBIA

 WATERPROJECT IN BRIKAMA ST. VINCENT DE PAUL
Dr. Emil Kujabi is met zijn team begonnen met de aanleg van de Waterput bij de ST.
VINCENT DE PAUL SENIOR SECONDARY SCHOOL.
De school is gelegen in Jalan Bang een dorp bij de stad Brikama, 40 km vanaf de
hoofdstad Banjul (The Gambia).

.
Er is in de omgeving van de school geen schoon drinkwater voor handen. Momenteel
behelpen ze zich door in emmers drinkwater te halen bij de put in een nabij gelegen
dorp, ze moeten daarvoor meer dan 5 kilometer lopen, dat geldt ook voor de
bewoners van Jalan Bang.
Zonder de hulp uit Nederland komt er geen nieuwe waterput en dus geen schoon
drinkwater voor de leerlingen en voor de gezinnen uit het dorp, er zijn geen financiële
middelen.

Voorzijde van de school

Leerlingen maken het terrein school waar de waterput komt schoon

Er wordt hard gewerkt aan de bouw van de waterput
Als de bouw zo door voorspoedig doorgaat dan verwachten we dat het project begin
2020 zal worden afgerond en de leerlingen en de bewoners de beschikking hebben
over schoon drinkwater.
STEUN VAN DE WILDE GANZEN en de NACHT VAN DE FOOI
Gelukkig kregen we hulp van de WILDE GANZEN en de NACHT VAN DE FOOI,
door de opbrengst van de NACHT is 9176,64 euro voor het project beschikbaar.

 GEZINSSPONSORING
Ook in 2020 zal het gezin van Bai Gay worden ondersteund door een
maandelijkse bijdrage.

Bai met zijn vrouw Fatima en hun drie kinderen

3. SRI LANKA
 VERZORGINGSHUISPROJECT in KANDANA afgerond
De Stichting ZOM heeft samen met het Holland Kandana Welfare Committee
(HKWC) het gebouw verkocht en het beschikbare geld wordt ingezet voor nieuwe
projecten in Sri Lanka.
Van de opbrengst zijn in 2019 een aantal slachtoffers van de overstromingen in
augustus ondersteund. Verder zijn het Atelier- en het Geitenproject verder uitgebreid
en liggen er plannen klaar voor de bouw van een woning.
In 2020 zijn de volgende projecten ondersteund en is het geld gehaal ingezet voor
sociale projecten:


De start van een nieuw “Dierenproject” en



Voor de ETTD in Negombo.



En de bouw van een nieuw huis voor een arm gezin.

 BOUW NIEUW HUIS IN KANDANA
Van de opbrengst van het Verzorgingshuis is een ook een nieuwe woning gebouwd
voor een kansarm gezin. De bewoners hebben hiermee de kans gekregen op een
eigen huis.

Father Dinesh met de bewoner van het nieuwe huis

 NIEUW DIERENPROJECT VOOR SRI LANKA
Father Dinesh is in Negombo een nieuw project gestart om arme gezinnen een nieuw
bestaan te geven. Het houden van dieren kan een belangrijke voedselbron voor het
gezin zijn, maar door het verkopen van producten die over zijn, kan het gezin geld
verdienen om het dagelijks leven minder zwaar te maken.

In overleg met Father Dinesh en enkele kandidaat gezinnen hebben we besloten om
de volgende dieren te sponsoren:





Geiten, moeder plus baby
Toom, haan en 6 legkippen,
Varken
Kalkoen, per stuk

70 euro, (kan ook in delen).
20 euro.
35 euro.
5 euro.

Het eerste gezin in Negombo heeft afgelopen week de eerste twee geiten gekregen.
Het tweede gezin heeft de eerste kippen, een haan en een kalkoen

De prachtige nieuwe geit voor haar nieuwe verblijf en nu maar melken….



“ENLIGHTMENT THROUG THE DARKNESS” CENTRUM

REVALIDATIECENTRUM VOOR ALCOHOL EN DRUGS)

Father Dinsh heeft ondersteuning gevraagd voor het “ENLIGHTMENT THROUG
THE DARKNESS” centrum in Negombo.
De ETTD is door het Aartsbisdom Colombo, samen met de Overheid. Sinds de
opening heeft de ETTD 7500 cliënten toegelaten tot de revalidatieprogramma’s, veel
cliënten zijn op de goede manier teruggekeerd in de samenleving.
De ETTD is afhankelijk van giften van sponsoren en de bijdrage van de families van
verslaafde deelnemers.

Het centrum ligt aan de rand van Negombo in een rustige omgeving
Sinds een aantal jaren zijn de drugsproblemen door een groot aantal problemen
gigantisch toegenomen.
Dagprogramma
Er is een streng dagprogramma ontwikkeld. Naast groepsactiviteiten worden er veel
individuele programma’s aangeboden. Er heerst discipline en er wordt veel gevraagd
van de cliënten op fysiek, emotioneel en psychisch gebied.
120 cliënten in de leeftijd van 15 tot 65 nemen dagelijks deel aan de
revalidatieprogramma’s.
Voor het uitvoeren van de diverse programma’s hebben de cliënten een rustige
omgeving nodig waar ze zich kunnen terugtrekken en in alle rust kunnen
rehabiliteren, zonder prikkels van buiten, zodat de maximale medische en
psychologische behandelingen gegeven kunnen worden.

De bedden zijn van staal met en zeer sterke constructie gemaakt
Om de cliënten meer comfort en faciliteiten te bieden, willen we bedden en
matrassen verstrekken van, zodat de cliënten niet meer op de vloer hoeven te
slapen.
Nu is het moeilijk om `s nacht rustig en ontspannen te slapen. Voor de cliënten is het
van belang om in hun slaap te herstellen.
De totale kosten voor het project bedroegen € 9.500,00.

De bedden voor het revalidatie centrum van de ETTD

STEUN VAN DE WILDE GANZEN
Gelukkig kregen we hulp van de Wilde Ganzen. Voor elke euro die we bij elkaar
kregen gaven zij een premie van 50 eurocent.
De Wilde Ganzen steunen honderden kleinschalige projecten in arme gebieden.
Deze projecten zijn opgezet door lokale mensen en hun gemeenschap samen met
bevlogen Nederlanders. Wilde Ganzen helpt met kennis, ervaring en financiële steun.
Daar helpt u met iedere gift aan mee!

 GEZINSSPONSORING
In 2020 zal het gezin van Thalyia worden ondersteund met een maandelijkse
bijdrage voor het gezin, zo kunnen de kinderen naar school om een opleiding
te volgen. Thaliya gaat naar het Voortgezet Onderwijs en haar 16-Jarige broer
volgt een opleiding is de Horeca.

Thalyia samen met haar ouders en haar broer.



Opbrengst “NACHT VAN DE FOOI” voor “Schoon drinkwater voor
St. Vincent” in Gambia van de Stichting ZOM.

Een geweldig initiatief van onze studenten, dit wordt intensief
ondersteund door Wilde Ganzen. Misschien wel het belangrijkste gegeven van
dit partnerschap is de verdubbeling van de opgehaalde fooi.
Voor elke euro die is opgehaald tijdens de “NACHT VAN DE FOOI” gaat
er dus twee euro naar de projecten.
Daarnaast ondersteunt Wilde Ganzen op allerlei vlakken met hun kennis en
expertise. Wilde Ganzen werkt samen met bevlogen Nederlanders aan
projecten die een verschil willen maken in de levens van mensen in
armoede. www.wildeganzen.nl
Met de opbrengst van de “NACHT VAN DE FOOI” worden in 2019 vier
kleinschalige projecten gefinancierd. Een van de projecten is het project van
ons.
De kosten voor aanleg van de Waterput bij de ST. VINCENT DE PAUL
SENIOR SECONDARY SCHOOL.
De NACHT VAN DE FOOI, door de opbrengst van de NACHT is 9176,64
euro voor ons project.

Iedereen die heeft bijgedragen, namens onze Gambiaanse partners, de
450 leerlingen en de naaste bewoners, onze hartelijke dank. Wij zijn trots
op onze studenten die die voor mensen uit de derde wereld doen.

SAMENWERKING IN 2019
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.
•

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 24e keer een uitwisseling met Hongarije gerealiseerd.

•

De Gemeente Zevenaar en met name de heer Jan-Eric Krosse, zijn
steeds 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 ook 2019 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.



Met de opbrengst van de “NACHT VAN DE FOOI” is o.a. in 2019 het
project “Schoon drinkwater voor St. Vincent” in Gambia van de Stichting
ZOM opgestart.

PLANNEN VOOR 2020

Uitwisseling Mátészalka-Zevenaar


In het najaar wordt het nieuwe bestuur van Habitat samen met een delegatie
van de gemeente uit Mátészalka uitgenodigd om kennis te maken met de
partner stad Zevenaar. Deze uitwisseling stond voor 2019 gepland maar is
niet doorgegaan wegen de uitloop van de gemeenteraadsverkiezingen.

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, de bewoners van verzorgingscentrum Oudenhoven en een 50
tal, dat in de financiële problemen zijn.



Het bestuur zal de activiteiten controleren van de bewoners van de HABITAT
woningen en zorgen voor de financiële afhandeling.



Het ZOM-huis komt in de verkoop. Het streven is om het huis te verkopen en
in te zetten als HABITAT woning. Er vindt overleg plaats met de Stichting
Habitat en de Gemeente Mátészalka.

Gambia


WATERPROJECT IN BRIKAMA. Dr. Emil Kujabi heeft een bijdrage gevraagd
voor het realiseren van een hekwerk rondom de ST. VINCENT DE PAUL in
Brikama.



GEZINSSPONSORING. Ook in 2020 zal het gezin van Bai Gay worden
ondersteund door een maandelijkse bijdrage.

Sri Lanka


“DIERENPROJECT”. Father Dinesh heeft hulp gevraagd voor de uitbreiding
van het “Dierenproject in Negombo, zodat het aantal deelnemers kan worden
uitgebreid.



GEZINSSPONSORING. Ook in 2019 zal het gezin van Thalyia worden
ondersteund door een maandelijkse bijdrage voor de opleiding van de
kinderen en de steun van het gezin.

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 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.

De jeugd is onze toekomst
OVERZICHT HOOFDSPONSOREN
·

Liemers College ZEVENAAR/DIDAM

·

WILDE GANZEN, HILVERSUM

·

GEMEENTE ZEVENAAR

·

PLUS FISCHER, KLAZIENAVEEN

FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING ZOM 2019
Saldo 01-01-2019

Saldo 31-12-2019

Postbank

€ 238,49

Postbank

€ 402,39

RABO bank

€ 400,86

RABO bank

€ 186,55

RABO
Telerekening

€ 23.438,03

RABO
Telerekening

€ 24.077,38

Saldo 31-12-2019
Mutaties liquide
middelen

Inkomsten

Bedrag

Uitgaven

€ 13.539,99

€ 14.128,93
€ 9.948,45

Bedrag

Giften Hongaars
Sponsorplan

€ 463,56

Sponsorbijdrage.
Gambia

€ 6.280,00

Bankkosten

Mátészalka com.

€ 1.800,00

Wilde Ganzen Gambia

€ 5.600,00

Sponsorbijdrage
div. proj.

€ 1.100,00

Project Hongarije

€ 1.750,00

Saldo

€ 9.948,45

Diverse kosten

€ 1.441,06

Project Gambia

€ 4.000,00

€ 19.592,01

Project Sri Lanka

€ 6.551,00

€ 249,95

€ 19.592,01

