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“De beste onder de mensen is de nuttigste voor de 
mensen”  
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Voorwoord 
 

Humanitaire hulp blijft wereldwijd hard nodig en essentieel voor veel mensen. 
Natuurrampen, conflicten, armoede en andere factoren zorgen ervoor dat mensen er 
alleen voor komen te staan. Zolang deze factoren aanwezig zijn, is humanitaire 
hulpverleningen hard nodig. 

Stichting Rohamaa is een stichting dat zich inzet voor humanitaire projecten, het 
zorgdragen voor gehandicapten en weeskinderen, het ondersteunen van sociaal 
zwakkeren, asielzoekers en daklozen over de gehele wereld. In een wereld waarin 
individualisme centraal staat, probeert Rohamaa juist het collectieve sociale aspect terug 
te brengen. Respect voor menselijke waarden en empathie zijn de fundamenten waar 
Rohamaa op wenst voort te bouwen. 

In dit jaarverslag over 2016 worden de activiteiten van de stichting uiteengezet, ook 
worden de ontwikkelingen die de stichting het afgelopen jaar heeft doorgemaakt 
besproken. 

De stichting Rohamaa heeft in 2016 zowel nieuwe projecten geïnitieerd alsook de 
doorlopende projecten uit voorgaande jaren voortgezet. De bestuursleden en de 
vrijwilligers zetten zich belangloos en met alle plezier in voor de minderbedeelden in de 
wereld, daarin voelen wij ons naast onze donateurs en sponsors, enorm gesteund door de 
blijdschap van de mensen die wij helpen. Hun glimlach is onbetaalbaar. 

Naast het uitvoeren van de activiteiten conform haar doelstellingen, heeft de stichting ook 
te maken met een juridisch traject dat voort duurt vanaf het geplande benefiet van 8 
maart 2015. Naast de commotie die hieromtrent is ontstaan, werd ook de ANBI status van 
de stichting door de belastingdienst betwist en ingetrokken. De stichting heeft bezwaar 
gemaakt tegen, volgens de stichting onterechte beslissing. Inmiddels heeft de rechtbank al 
reeds de stichting in het gelijk gesteld. De belastingdienst is echter in hoger beroep 
gegaan, en deze zaak loopt nog door in het jaar 2017. De stichting hoopt het juridisch 
traject omtrent de ANBI status in 2017 te kunnen afronden, om daarna de focus enkel te 
richten op haar doelstellingen: het helpen van de armen en minderbedeelden wereldwijd! 
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1. Over Rohamaa 
 

1.1 Algemeen 
 

Stichting Rohamaa is statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage en heeft als doelstelling ‘om het 
welzijn van gehandicapten, weeskinderen, sociaal zwakkeren, asielzoekers en daklozen 
over de gehele wereld te helpen verbeteren’.  
De stichting zal zich in het kader van de doelstelling actief inzetten om dit te bereiken, 
onder meer door het inzamelen van medische hulpmiddelen en het organiseren en 
ondernemen van fondsenwervende activiteiten en activiteiten ter vermeerdering van de 
middelen van de stichting. 
 
Contactgegevens 
Stichting Rohamaa 
Uitenhagestraat 75 
2571PV Den Haag 
 
E-mail: info@rohamaa.nl  
Website: www.rohamaa.nl  
ING: NL16INGB0005271197 
KvK: 27318789 
RSIN: 8197 27 805 
Rechtsvorm: Stichting 
 

1.2 Voorgeschiedenis 
 

In 2008, werd het belang en bestaan van een stichting erkend en hieruit is Stichting 
Rohamaa geboren welke zijn pijlen zou gaan richten op het verbeteren van het welzijn 
van gehandicapten, weeskinderen, sociaal zwakkeren, asielzoekers en daklozen. 
 
In de periode van 2008 tot en met 2010 was de stichting echter vrijwel inactief en zijn er 
weinig activiteiten uitgevoerd. De redenen hiervoor waren: een gebrek aan financiële 
middelen, een tekort aan management expertise en weinig dynamiek onder de 
bestuursleden.  
 
In 2011 vond er een verschuiving plaats binnen de stichting. Nieuwe, actieve 
bestuursleden hebben zich toen aangesloten, wat zorgde voor een nieuw impuls binnen de 
organisatie.  
De stichting was gedurende de jaren 2011 en 2012 nog wel steeds op kleine schaal actief. 
Wel was er een transitie in gang gezet van een vrijwel non-actieve stichting naar een 
actieve stichting. 2011 was dan ook een ‘ opstart jaar’, terwijl in 2012 een transitie naar 
meer fondsenwerving en het aanmerken van projecten plaatsvond. In 2013 zijn de eerste 
concrete stappen gezet voor de projecten in het buitenland. Het jaar 2014 kenmerkt zich 
dan ook met het doorzetten van reeds gestarte projecten in 2013.  
 
In het jaar 2014 hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden binnen de stichting. Zo 
zijn er een aantal bestuursleden vertrokken en hebben zich nieuwe vrijwilligers 
aangemeld. Voor de stichting was het jaar 2015 een dynamisch jaar. De commotie die 
ontstaan is als gevolg van het geplande benefietgala op 8 maart 2015 was hierbij een 
belangrijke factor. Tevens is de stichting verzeild geraakt in een juridisch geschil met de 
Belastingdienst, die meent dat de Stichting geen ANBI is. Deze zaak heeft het bestuur van 
de stichting en diens vrijwilligers de nodige inzet en tijd gekost. Mede hierdoor en het 
gebrek aan actieve vrijwilligers is de activiteit van de stichting in 2016 iets verminderd in 
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vergelijking met voorgaande jaren. De stichting hoopt in 2017 alle juridische trajecten 
succesvol af te kunnen ronden en nieuwe actieve vrijwilligers aan te trekken. De stichting 
zal zich blijven inzetten voor de behoeftige medemens en zal de lopende humanitaire 
projecten continueren en andere nieuwe projecten initiëren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Resultaten 
 
Het jaar 2016 stond voor de stichting Rohamaa in het teken van de balans te vinden na een 
gewogen en onrustig 2015. De stichting heeft verschillende samenwerkingsovereenkomsten 
met andere organisaties beoordeeld op het gebied van uitvoerbaarheid en rapportage. 
Daaruit zijn er keuzes gemaakt om met bepaalde organisaties de samenwerking te 
continueren op basis van de doelstellingen van de overeengekomen projecten en 
rapportage. 

Daarbij zijn de doorlopende projecten die reeds voor het jaar 2016 gestart zijn, in dit 
verslagjaar doorgezet. Voorbeelden hiervan zijn de waterprojecten en  de zorg voor 
Wezen, gehandicapten en armen te Marokko. Daarbij is dit project gesplitst in een sub-
project “Medische hulp Marokko”, gezien de vele aanvragen die de stichting krijgt voor 
het bekostigen van medische ingrepen en medicatie voor personen die dit zelf niet kunnen 
bekostigen.  

Een andere doorlopende project betreft het project: “Humanitaire hulp Vluchtelingen”, 
waarbij de Stichting onder andere hulp heeft geboden in het Vluchtelingenkamp Calais in 
het noorden van Frankrijk. Tevens zijn er verkenningen geweest voor de hulpverlening aan 
Syrische vluchtelingen in Lesbos, Griekenland. 

En als gevolg op de voorbereidingen van 2015, heeft stichting Rohamaa hulp kunnen 
bieden aan de behoeftigen in Tunesië. Na een lange traject van voorbereiding en het 
vinden van geschikte partners, is het gelukt om een aanzienlijk deel van de behoeftigen te 
ondersteunen op het gebied van: voedselpakketten, dekens, onderdak, medicatie en 
medische middelen. 

 
 

2.1. Waterproject Marokko 
In het noorden van Marokko is de stichting eind 2015 gestart met het aanleggen van een 
waterinstallatie voor het dorpje Timzrint – Bouyafar. De inwoners waren gewoonlijk lange 
afstanden af te leggen om drinkwater te halen bij een waterbron die niet afgesloten was, 
wat niet bevorderlijk is voor de hygiëne.  De stichting heeft een project opgezet om de 
waterbron schoon te maken, af te sluiten, en het water te transporteren d.m.v. pomp 
naar het dorpje waar het water opgeslagen wordt in een gebouwde waterreservoir. Vanaf 
dit reservoir zijn leidingen aangelegd naar de bewoners. Dit project is in 2016 afgerond en 
is inmiddels in gebruik. Dit project is in samenwerking met stichting Rahma uit België 
uitgevoerd. 
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In het dorpje Imarnissen, in het noorden van Marokko heeft de stichting getracht een 
waterput aan te leggen voor de dorpsbewoners. Het is helaas gebleken dat het water erg 
schaars is, waardoor het water nog steeds niet gevonden is. De stichting heeft daarom 
besloten te informeren en te investeren in meetapparatuur waarmee nauwkeuriger 
metingen verricht kunnen worden op de aanwezigheid en locatie van het water. 

 

Figuur 1 Graven van een waterput - Imarnissen 

Als gevolg van de voorbereidingen in 2015, heeft de stichting concrete stappen genomen 
om het waterproject te Ajdir af te ronden. De afspraken voor de aanschaf van 
installatiemateriaal (leidingen etc) zijn reeds opgesteld. Het was een lange tijd wachten 
op de goedkeuring van de Gemeente Ajdir, en dit is inmiddels al rond. Verwacht wordt dat 
dit project in 2017 gestart en afgerond wordt. 

2.2.  Behoeftigen Marokko 
In Nador, Guercif en Taroudant te Marokko zijn in 2016 in samenwerking met lokale 
instanties, verschillende behoeftigen geholpen. De achtergrond van deze mensen is zeer 
divers. De ene familie heeft bijvoorbeeld gehandicapte kinderen welk verzorgd en 
onderhouden moeten worden. Een andere familie leeft onder zeer erbarmelijke 
omstandigheden in een huis van klei. Elke vorm van sanitaire voorzieningen en riolering 
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ontbreken hier. Het welzijn van deze families is dus als benedenmaats te bestempelen. Dit 
project kent tevens een duurzaam karakter. 

 

Figuur 2: Rachid en Mohammed Amin, 2 lichamelijk gehandicapte broertjes. 

Het verbeteren van het welzijn van gehandicapten, weeskinderen, armen en zieken is een 
structureel doel van stichting Rohamaa. Bij elk projectreis naar Marokko wordt hier 
aandacht aan besteedt, en probeert de stichting zoveel mogelijk behoeftigen te bereiken 
en te ondersteunen. Buiten de projectreizen om, heeft de stichting in 2016 met 4 lokale 
stichtingen (Azgengan - Nador, Ain Hamra, Guercif en Taroudant) samengewerkt om deze 
doelgroep structureel te ondersteunen. Hiervoor zijn samenwerkingsverbanden opgesteld.  
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2.3. Humanitaire hulp vluchtelingen 
op 24 januari 2016 heeft stichting 
Rohamaa een bezoek gebracht aan de 
vluchtelingenkamp bij Calais, noord 
Frankrijk. Deze kamp wordt veelal 
aangeduid als “the jungle”. Wat Stichting 
Rohamaa heeft aangetroffen is werkelijk 
schrijdend, en dat op zo’n korte afstand 
en in het hart van Europa. De 
vluchtelingen komen uit verschillende 
landen en zijn in dit gebied gestrand, 
wachtend op de mogelijkheid om over te 
steken naar Engeland. Sommigen 
verblijven hier maanden, anderen al meer 
dan een jaar. De voorzieningen zijn 
minimaal, en vooral rond de 
wintermaanden dreigt er een humanitaire 
ramp. Gelukkig zijn er verschillende 
vrijwilligers en stichtingen actief die eten, 
kleding en dekens brengen naar de vluchtelingen. Tijdens ons bezoek hebben wij 
Association ALEDS ontmoet die actief is voor deze vluchtelingen. ALEDS zorgt vooral voor 
voedsel en andere primaire levensbehoeftes zoals kleding en dekens. Stichting Rohamaa 
heeft in samenwerking met ALEDS geproberen de toestand te verlichten van deze 
verwaarloosde vluchtelingen door het beschikbaar stellen van dekens en eten.  

Daarnaast is de stichting in 2016 in cotact geweest met organisaties die bezig zijn met 
hulpverlening aan vluchteligen op het Griekse eiland Lesbos. Op Lesbos te Griekenland zijn 
veel vluchtelingen gestrand en wachten een langdurig asielproces af. Tot onze grote 
verbazing leven deze vluchtelingen, na hun gevaarlijke reis naar een veilige plaats, onder 
erbarmelijk omstandigheden. Zo zijn er in vluchtelingenkampen Lesbos (Griekenland) in 
januari 2017 verschillende doden te betreuren door een strenge winter. Hier zal in 2017 
een gevolg aan gegeven worden. 

Figuur 3 Calais vluchtelingenkamp 
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Figuur 4 Vluchtelingenkamp in Lesbos tijdens de winter. 

2.4. Medische hulp Marokko 
Sinds de stichting veel aanvragen krijgt vanuit Marokko voor steun bij medische ingrepen, 
medicatie en het ondergaan van bijvoorbeeld Chemokuren, is er vanuit de stichting 
besloten hier een aparte project aan te wijden. Doel van dit project is de allerarmsten te 
steunen bij gezondheidszorg. Hierbij valt te denken aan armen bij wie kanker is 
geconstateerd en hiervoor chemokuren voor moeten ondergaan. Echter door hun zwakke 
financiële positie kunnen zij deze chemokuren niet betalen, en zij daarmee aan hun lot 
overgelaten. De stichting heeft daarom verschillende aanvragen ingewilligd en deze 
personen gesteund om deze ingrepen te ondergaan. 

2.5. Armen en zieken Tunesie 
In navolging van de werkzaamheden van de stichting in Tunesië in het jaar 2014, heeft 
onze stichting getracht om hier in 2015 een gevolg aan te geven. In het jaar 2015 heeft de 
stichting verschillende lokale partijen in Tunesië benaderd om te bespreken of er een 
samenwerkingsverbanden mogelijk waren op het gebied van hulpverleningen aan 
behoeftigen in Tunesië. Mede dankzij de politieke instabiliteit van het land Tunesië, is de 
projectreis die gepland stond in juli 2015 geannuleerd. De lokale Tunesische autoriteiten 
hebben op het laatste moment hun eerder verleende goedkeuring voor onze komst 
ingetrokken.  Wel is er een betrouwbare en serieuze stichting gevonden die bereid was om 
in samenwerking met Rohamaa de behoeftigen te helpen.  

Doordat de hulp niet geleverd in het jaar 2015 is geleverd, hebben sommige individuen 
zich kritiek geuit op onze stichting. Wij zouden beloftes maken maar deze niet nakomen. 
De redenen voor het niet uitvoeren van dit project in 2015 wordt echter achterwege 
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gelaten. Wij als stichting hebben ons uiterste best gedaan om de behoeftigen toch te 
bereiken. In 2015 was er intensief contact met onze lokale samenwerkingspartner Orphan 
Smile, en in het jaar 2016 is het ons gelukkig gelukt om de behoeftigen via deze partner te 
bereiken en hulp te bieden op het gebied van voedselpakketten, dekens, onderdak, 
medicatie en medische middelen. 

2.6. Asielzoekers en behoeftigen Nederland 
In 2016 is er in samenwerking met verschillende organisaties kleinschalige projecten 
uitgevoerd waarbij er vanuit Stichting Rohamaa bijdrage is geleverd om iftar-maaltijden te 
organiseren voor vluchtelingen, daklozen en andere behoeftigen. Door gebrek aan 
organisatorische middelen, heeft de stichting dit project uitgevoerd in samenwerking met 
organisaties die degelijks zulke eetgelegenheden beschikbaar stellen aan de genoemde 
groepen.  

 

3. Vooruitblik 2017 
Organisatorisch gaat de stichting proberen zich te ontwikkelen en te verbeteren door 
nieuwe vrijwilligers aan te trekken die de stichting op verschillende aspecten kunnen 
ondersteunen. Daarnaast hoopt de stichting de juridische geschil omtrent de ANBI-status 
succesvol te kunnen afsluiten, waardoor er meer focus komt op bestaande en nieuwe 
projecten.  

Wat betreft de uitvoering van projecten, zal de stichting de lijn doortrekken om projecten 
op te starten die duurzamer zijn en meer bereik hebben wat betreft het ondersteunen van 
de behoeftigen. De belangrijkste projecten die op dit moment de prioriteit hebben zijn de 
schoolbusproject, Waterinstallatie Ajdir en Bevallingscentrum te Aknoul. Deze projecten 
zijn reeds in 2016 getart en wachten op uitvoer. 

In het jaar 2017 zal de stichting proberen haar reeds gereserveerde gelden en het te 
inzamelen middelen, te besteden aan de volgende projecten: 

 Schoolbussenproject:  
aanschaf van 9 minibussen  voor het vervoer van schoolkinderen van lagere en 
middelbare scholen voor 6 gemeentes in het arrondissement Aknoul, provincie Taza 
Marokko. De financiering is in samenwerking met fonds Wilde Ganzen en Vereniging 
Tawazun rond, de stichting is nu bezig met het aangaan van 
samenwerkingsverbanden met organisaties die de bussen in gebruik zullen nemen 
en het verkennen van de markt voor de aanschaf van de bussen.  
Totaal benodigd: 70.600 Euro 

 Bevallingcentrum Aknoul, Marokko 
In samenwerking met een projectgroep is de stichting bezig met het werven van 
fondsen om een bevallingscentrum te openen en voorzien van apparatuur voor de 
plaats Aknoul in Marokko. Dit gebied is afgelegen en het dichtstbijzijnde ziekenhuis 
is te ver afgelegen. Dit centrum zal gebruikt worden voor periodieke controles bij 
zwangerschappen en complicaties. Budget: 3.500 Euro 
Status: fondsen werven 

 Project vluchtelingen:  
Humanitaire project voor vluchtelingen in landen zoals Griekenland, Jordanië, 
Turkije en Europa. Budget: 20.000 Euro. 
Status: doorlopend 
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 Project  Medische hulp Marokko: 
Het bekostigen van medische ingrepen, medicatie en medische hulpmiddelen voor 
behoeftigen die dit niet kunnen bekostigen. Budget: 20.000 Euro 
Status: doorlopend 

 Voeden van behoeftigen in Nederland:  
vluchtelingen, daklozen en andere behoeftigen voorzien van maaltijden. Budget: 
2.000,- euro. 

 Waterinstallatie Adjir: Zie 2.1, financiering rond. Status: uitvoer 
 Ondersteuning van zieken en gehandicapten in Marokko: In samenwerking met 

lokale stichtingen. Budget: 36.000 euro.  
Status: doorlopend. 

 Waterputprojecten Marokko: het graven van waterputten en aanleggen van 
waterprojecten. Geschatte kosten: 10.000,- euro.  
Status: doorlopend 

Naast de financiële middelen zal de stichting zich inzetten om nieuwe bestuursleden en 
vrijwilligers te werven om de actieradius, efficiency en professionaliteit te verhogen. 
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4. Financiële jaarverantwoording 2016 
 

4.1 Balans per 31 december 2016 

  



13 | 
 

4.2 Staat van Baten en Lasten over 2016 

 

 

4.3 Procentuele verdeling van de lasten 
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