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VOORWOORD
Met genoegen bieden wij u het jaarverslag 2020 van de Stichting “Zevenaar
Ontmoet Medemensen” (ZOM) aan.
Afgelopen jaar werd geteisterd door de corona pandemie. Dit heeft ook zijn weerslag gehad
op het functioneren van de Stichting ZOM.
De geplande uitwisseling met Habitat en het Gemeentebestuur van Mátészalka is
helaas niet doorgegaan en verschoven naar 2021.
Ook de jaarlijkse uitwisseling tussen leerlingen van het Liemers College, locatie Landeweer
en leerlingen van de TS 138 uit Mátészalka en tussen locatie Heerenmaten en het
Gymnasium zijn uitgesteld. Komend jaar wordt nagegaan of er voldoende draagvlak is om de
25e uitwisseling tussen de scholen te realiseren.
Er zijn goede afspraken gemaakt met de intentie de uitwisselingen weer te continueren.
Voor locatie Heerenmaten liggen de zaken wat gecompliceerder.
Stichting Habitat heeft ook een moeilijk jaar achter de rug. De meeste activiteiten zijn
uitgesteld of in een andere vorm uitgevoerd.
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.
Wij hopen 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.
Ondanks de problemen is het toch gelukt het “Waterproject in The Gambia af te sluiten en
om samen met de Wilde Ganzen een nieuw “Dierenproject” te starten in Sri Lanka.
Ook in 2021 willen we weer aan een nieuw project in The Gambia beginnen, we hopen dat
we corona in de loop van de tijd achter ons kunnen laten.

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

Zevenaar, mei 2021
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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 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, Indonesië, Oeganda, Tanzania,
Gambia, Roemenië, Hongarije en Sri Lanka.
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PROJECTEN IN 2020

1. HONGARIJE
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 geld beschikbaar gesteld om ook in 2020 de kerstvieringen in het
Kindertehuis, de Sociale Werkplaatsen voor gehandicapten, het Verzorgingshuis
OUDENHOVEN en het bezorgen van de 50 kerstpakketten weer mogelijk te maken.
Wij zijn erg blij met de ondersteuning van dit enthousiaste bestuur.

Viering in het Verzorgingscentrum OUDENHOVEN

UITWISSELING LEERLINGEN MÁTÉSZALKA
Dit jaar waren er in verband met de corona pandemie geen uitwisseling geweest tussen
leerlingen van het Liemers College, locatie Landeweer en leerlingen van de TS 138 uit
Mátészalka. Wij hopen dat er nog ruimte komt om de 25 jaar vol te maken.
De uitwisseling tussen locatie Heerenmaten en het Gymnasium is helaas al twee jaar niet
doorgegaan. Komend jaar wordt nagegaan of er voldoende draagvlak is om de 25e
uitwisseling mogelijk te maken.
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2. THE GAMBIA
WATERPUT PROJECT St. Vincent de Paul Senior Secondary school
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. Waterput is intussen gereed en de handpomp functioneert, zodat
er schoon water aanwezig is.
Naast de handpomp is er een elektrische pomp, op het dak van het reservoir zijn
zonnepanelen geplaatst, zodat de pomp op zonne-energie werkt.

Verder is er nog een leidingsysteem aangelegd op het schoolterrein zodat de toiletten en de
overblijfruimte van schoon en stromend water worden voorzien.
De zon levert nu milieuvriendelijke energie en doordat het water stroomt is er veel minder
kans op verontreiniging van het water, het verspreiden van ziektes en het besmetten van
mensen. Het hekwerk is gereed. De stenen zijn zelf gemaakt van rivier klei.
Nu er voldoende schoon water is, is de school gestart met de aanleg van een schooltuin. De
opbrengst wordt voor een deel gebruikt voor de leerlingen tijdens de pauzes en wat over is
wordt op de lokale markt verkocht. Met deze extra inkomsten kan de school de nodige
schoolmaterialen bekostigen.
Zonder de hulp uit Nederland was er geen nieuwe waterput en dus geen schoon drinkwater
voor de leerlingen en voor de gezinnen uit het dorp gekomen, daarvoor heel veel dank aan al
onze sponsoren.
GEZINSSPONSORING: Ook in 2020 is het gezin van Bai Gay ondersteund door een
maandelijkse financiële bijdrage.
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3. SRI LANKA
Dierenproject in NEGOMBO Sri Lanka
Father Dinesh is met enkele gezinnen een nieuw dierenproject gestart. Een gezin koos voor
een project met kippen. Zij bouwden van de bijdrage een kippenhok en kochten 10 kippen
en een haan, zodat zij meteen eieren hadden. Van de rest kochten zij 50 bevruchte eieren
die uitgebroed moesten worden. Het resultaat: 30 kippen erbij en een aantal haantjes die
helaas niet oud zijn geworden.

Father Dinesh op bezoek bij het “kippengezin”

Overdag lopen de kippen vrij rond

Het resultaat van een dag…….35 stuks!

‘s Avonds gaan ze “op stok” in het nachthok

Het gezin kan in deze moeilijke tijd eieren verkopen en hierdoor kunnen zij zich redden. Door
de corona crisis hebben veel mensen geen werk meer en dus zijn er geen andere inkomsten
dan die van de verkoop van de eieren. Het gezin vraagt een bijdrage voor de aanschaf van
nog meer kippen en de bouw van nog een nachthok.
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Op bezoek bij het “Geitengezin”.
Een ander gezin heeft van het beschikbaar gestelde bedrag geiten gekocht. De eerste jonge
geitjes zijn bijna groot en de geiten geven dan geen melk meer tot er weer nieuwe geitjes in
aantocht zijn. Het gezin wil graag een moedergeit erbij zodat het gezin continue voorzien is
van melk en een deel verkocht kan worden, zodat er wat meer inkomsten zijn. In het
nachtverblijf is nog ruimte voor enkele extra geiten……… Wie helpt dit gezin?

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

Thamora met haar moeder en broer
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SAMENWERKING IN 2020
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.
o In Sri Lanka regelt Rev. Father Dinesh onze zaken voortreffelijk.
o De Catholic Mission in The Gambia en vooral Dr. Emil Kujabi hebben veel werk
verzet om de projecten in Te Gambia te laten slagen.
o De Stichting Habitat in Matesalka waar voorzitter Eva Hadi veel werk heeft
verzet en al jaren onze activiteiten coordineert.
o Het Gemeentebestuur in Mátészalka met burgemeester dr. Peter Hanusi
heeft ons steeds ondersteund.
o Het Liemers College, Locatie Landeweer, leerlingen en personeel.
o De Gemeente Zevenaar en met name de heer Jan-Eric Krosse, zijn steeds
bereid geweest om onze activiteiten te ondersteunen.
o Het Mátészalka Comité van de Gemeente Zevenaar, dat de ZOM- en
uitwisselingsprojecten financieel heeft ondersteund.
o De STICHTING WILDE GANZEN heeft in ook 2020 subsidies beschikbaar
gesteld. Ook voor het nieuwe project in Gambia is subsidie toegezegd.
o Alle vrijwilligers van de Stichting ZOM die steeds weer klaarstaan als er
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
o 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 2021
UITWISSELING MÁTÉSZALKA-ZEVENAAR
Na het uitstel in 2020, gaan we ervan uit dat in het najaar van 2021 het nieuwe bestuur van
Habitat samen met een delegatie van de gemeente uit Mátészalka wordt uitgenodigd om
kennis te maken met de partnerstad Zevenaar. Deze uitwisseling stond voor 2020 gepland
maar is niet doorgegaan.

Hongarije
HABITAT PROJECTEN
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 2021 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.

The Gambia
GEZINSSPONSORING.
Ook in 2021 zal het gezin van Bai Gay worden ondersteund door een maandelijkse bijdrage.
De corona pandemie heeft heel veel extra armoede veroorzaakt. Gelukkig heeft Bai nog
werk als beveiliger gevonden.

Sri Lanka
DIERENPROJECT
Father Dinesh heeft hulp gevraagd voor de uitbreiding van het “Dierenproject in Negombo,
zodat het aantal deelnemers kan worden uitgebreid. Het project is goedgekeurd door de
Wilde Ganzen en de inzameling is gestart.
GEZINSSPONSORING.
In 2021 zal het gezin van Thamora worden ondersteund met een maandelijkse bijdrage voor
het gezin, zo kunnen de kinderen naar school om een opleiding te volgen. Thamora gaat
naar het Voortgezet Onderwijs en haar 17-Jarige broer volgt een opleiding in de Horeca.
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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

Het fiscaal nummer (RSIN) is 8040.53.467.
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De jeugd is onze toekomst

OVERZICHT HOOFDSPONSOREN
· Liemers College ZEVENAAR/DIDAM

· WILDE GANZEN, HILVERSUM

· GEMEENTE ZEVENAAR

· PLUS FISCHER, KLAZIENAVEEN
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FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING ZOM
Saldo 01-01-2020

2020

31-12-2020

Postbank

€

402,39 Postbank

€

150,95

RABO bank

€

186,55 RABO bank

€

141,97

RABO Telerekenng

€

13.539,99 RABO Telerekening

€ 7.741,69

€

14.128,93

€ 8.034,61

Inkomsten

Bedrag

Giften Hongaars Sponsorplan €
Sponsorbijdrage Gambia

€

mutaties liqiude middelen

€ 6.094,32

Uitgaven

Bedrag

454,22 Project Sri Lanka
2.300,00 Bankkosten
Wilde Ganzen Gambia

Sponsorbijdrage div. projecten
€

Saldo

3.447,43 Project Hongarije

€

6.094,32

€

12.295,97

€

250,00

€

232,73

€ 5.000,00
€ 1.000,00

Diverse kosten

€ 3.163,24

Project Gambia

€ 2.650,00
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€ 12.295,97

