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

Het jaar 2014 wordt wederom gekenmerkt door gebeurtenissen en rampen in de wereld die 
veel leed hebben veroorzaakt voor veel mensen. Wederom zijn er duizenden mensen dakloos 
geworden, zijn mensen hun bezittingen en/of familieleden kwijtgeraakt door verschillende 
redenen of wordt er geleefd onder erbarmelijke omstandigheden. 

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. 

Het jaarverslag 2014 gaat over de ontwikkelingen en activiteiten welke stichting Rohamaa 
heeft uitgevoerd in dit jaar. Met het jaar 2013 als een belangrijke voorbereiding van veel 
projecten, is het jaar 2014 voor Stichting Rohamaa een jaar van het uitvoeren van projecten 
die in 2013 geïnitieerd zijn. Daarnaast zijn er ook nieuwe welzijnsprojecten opgestart en 
uitgevoerd. Het jaar 2014 is dan ook een jaar waar de stichting in meerdere landen veel 
projecten heeft uit kunnen voeren. 

Naast het uitvoeren van projecten, heeft de stichting met het organiseren van een evenement 
in maart, een grote stap gezet met het binnenhalen van fondsenwerving. Op deze dag is er 
een substantieel bedrag ingezameld voor projecten van de stichting. Daarnaast hebben zich 
veel vaste donateurs aangemeld die de projecten van de stichting op structurele basis 
steunen. Een Rahim, wat een enkelvoud is van het Arabische woord Rohamaa (genadevollen), 
vormt met meerdere Rahims het concept van de stichting van samenhorigheid, 
samenwerking, en het helpen van anderen. Deze structurele inkomsten voor de stichting 
draagt bij aan zekere stabiliteit en continuïteit van de werkzaamheden van de stichting. 
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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. 
 
 

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. Hierbij zijn projecten uitgevoerd, tevens 
zijn er verkennende missies geweest voor mogelijke andere projecten die in het jaar 2014 
uitgevoerd zouden worden. 
 
Het jaar 2014 kenmerkt zich dan ook met het doorzetten van reeds gestarte projecten in 
2013, het starten van projecten die een eerste aanzet hadden in 2013 en het starten van 
nieuwe projecten die een spoedkarakter hadden, in de zin dat de stichting direct moest 
ingrijpen na een bepaalde gebeurtenis. Te denken valt hierbij aan het waterrampproject te 
Zuid Marokko dat uitgevoerd was direct na de overstromingen in deze gebieden. In het jaar 
2014 heeft de stichting tevens belangrijke stappen gezet ten behoeve van de fondsenwerving. 
Bij het organiseren van een benefiet in maart 2014, zijn er substantiële donaties 
binnengehaald en tevens hebben zich veel maandelijks donateurs aangemeld (Rahims). De 
baten van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit contributies van deze leden (rahims). De 
hoogte van de contributie is vrij naar keuze van de leden. Van leden die maandelijks doneren 
wordt het bedrag automatisch van hun rekening afgeschreven. Tevens worden er incidentele 
baten contant ontvangen.  
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2. Resultaten 
 

In het jaar 2014 heeft de stichting Rohamaa belangrijke ontwikkelingen meegemaakt wat 
betreft de uitvoer van projecten. Het bereik van de stichting in de verschillende landen waar 
de stichting reeds actief was, is toegenomen. De stichting is in dit jaar in meerdere plekken 
actief. Vooral in Marokko zijn de projecten uitgebreid naar de steden: Guercif, Fes, Nador, 
Bni Bouayach en Taroudant. Tevens is er eerste verkenningsreizen geweest wat betreft 
Tunesië. Voor projecten voor Syrische vluchtelingen zijn er stappen genomen om de 
vluchtelingen niet alleen in Syrië te helpen maar ook in Zuid Turkije waar veel Syrische 
vluchtelingen naartoe zijn gevlucht en waar ze in grote aantallen verblijven, meestal in zeer 
slechte omstandigheden. 

 

 

 

Figuur 1: Plekken waar Stichting Rohamaa actief is in 2014. 
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2.1 Waterputten Marokko 
 
Als vervolg van de verrichte locatiebezoeken 
en afspraken die in 2013 zijn gemaakt wat 
betreft het waterputproject te Marokko, zijn 
er in 2014 daadwerkelijk drie 
waterputprojecten gerealiseerd. In de dorpen 
Ait Boussta, Tifarouine en Ait Bouqayaddan  (in 
het noorden van Marokko) zijn er waterputten 
gegraven. De bewoners van dit gebied waren 
genoodzaakt om - afhankelijk van hoe ver zij 
wonen van de waterbron – gemiddeld één uur 
te reizen om (drink)water te kunnen halen. Dit duurzame waterputtenproject is een 
belangrijk project waarbij de stichting veel mensen heeft kunnen helpen met één van de 
meest primaire levensbehoefte, namelijk drinkwater. Het voornemen van de stichting is om 
het waterputtenproject breder te trekken naar een waterproject van een grotere omvang. 
Hierin wordt naast de waterputten tevens waterinstallaties opgenomen. Voor dit doel dient 
echter het nodige apparatuur aangeschaft te worden zoals een watermeter, dit zal verder 
onderzocht worden in het projectjaar 2015. 

 

2.2 Wees- en gehandicapte kinderen Marokko. 
 
Voor het project wees- en gehandicapte kinderen te Marokko hebben de eerste 
voorbereidingen die in 2013 zijn getroffen geresulteerd tot een daadwerkelijke uitvoering van 
de projecten in 2014. In samenwerking met verschillende lokale stichtingen en 
contactpersonen, is er getracht om maximaal aantal weeskinderen en gehandicapte kinderen 
te ondersteunen. Deze ondersteuning betrof meestal de financiering van medische ingrepen, 
het voorzien van deze doelgroep van voedselpakketten en het voorzien van medisch 
apparatuur aan de behoeftigen. 

In de plaats Guercif is de samenwerking aangegaan met de lokale vereniging ‘Association 
Arrahma pour le developpe et la solidarite’. In samenwerking met deze vereniging worden er 
rond de 250 gezinnen geholpen met weeskinderen, gehandicapte kinderen en kinderen met 
een bepaalde aandoening. 
In Nador en omgeving zijn er tevens in 
samenwerking met ‘Association Al Amal 
pour les Handicapes’ tevens meerdere 
gezinnen maandelijks onderhouden wat 
betreft de kosten voor medicijnen, voeding, 
medische hulpmiddelen en schoolkosten van 
de kinderen. 

Stichting Rohamaa heeft zelf tijdens haar 
projectreizen naar Marokko verschillende 
gezinnen met weeskinderen en 
gehandicapte kinderen geholpen. Deze hulp 

Figuur 2: Graven van een waterput in Tifarouine. 

Figuur 3: Said en Mehdi, een van de velen die door de 
Stichting worden geholpen. 
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bestond meestal uit het bekostigen van medische ingrepen, het betalen van boodschappen 
voor een bepaalde periode, en het voorzien van medische hulpmiddelen. 
 

2.3 Armen en zieken Marokko 
 
Naast de genoemde groepen van wees- en gehandicapte kinderen, worden in Marokko, in 
samenwerking met bovengenoemde verenigingen, ook algemene armen en zieken geholpen 
door de stichting. Het gaat hierbij vooral om arme gezinnen die onder de armoedegrens 
moeten leven, en gebrek hebben aan de meest primaire levensbehoeften. Hierbij valt te 
denken aan gebrek aan (waterdicht) onderdak, voeding, drinkwater en medicijnen. Naast 
deze categorie probeert de stichting ook arme gezinnen te ondersteunen die naast armoede 
ook een bepaalde ziekte of aandoening hebben die een medische ingreep benodigd. Het 
helpen van deze groep behoeftigen geschiedt tijdens de projectreizen van Rohamaa en in 
samenwerking met lokale goede doelen verenigingen. 
 

2.4 Waterramp Marokko – Taroudant 
 
 Aan het eind van 2014 is Marokko opgeschrikt door een grote overstroming in het zuiden van 
het land. Duizenden inwoners hebben hun huizen, gezinsleden en bezittingen verloren. 
Complete dorpen zijn weggevaagd en de gehele infrastructuur van het gebied is stil komen te 
liggen. Stichting Rohamaa heeft haar steentje 
bijgedragen bij de hulp aan de slachtoffers van 
de overstroming. De stichting heeft getracht 
de dorpen te bereiken die nog niet bereikt 
waren door de andere hulporganisaties. 
Stichting Rohamaa heeft samen met twee 
lokale goede doelen verenigingen (Association 
AL Marhama pour la Charité a Taroudant & 
Ikram Al-Mayit) een hulpkonvooi opgezet met 
voedselpakketten en dekens. Hierbij zijn 5 
complete dorpen voorzien die geïsoleerd 
waren door de overstromingen.  

 
2.5 Armen en zieken Tunesië. 
 
In 2014 heeft stichting Rohamaa getracht een belangrijke stap te zetten om projecten binnen 
Tunesië op te starten. Tijdens een verkenningsreis zijn er verschillende behoeftigen geholpen 
in de plaats Kasserine. Na de reis zijn er enkele medische operaties bekostigd van personen 
die een medische ingreep behoefden, maar die zelf geen middelen hadden om dit te 
bekostigen. De stichting heeft na dit bezoek helaas geen projecten kunnen uitvoeren in 
Tunesië, door het uitblijven van het vinden van een lokale partij waarmee samengewerkt kan 
worden op dit gebied. Stichting Rohamaa zal zich dan ook in 2015 blijven inzetten om toch 
voet aan de grond te krijgen in Tunesië. 
 

Figuur 4: Uitdelen van hulpmiddelen aan getroffenen 
door overstroming. 
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2.6 Humanitaire hulp Syrië. 
 
In navolging van het humanitaire hulpproject en het ambulanceproject dat Stichting Rohamaa 
heeft uitgevoerd in 2013 ten behoeve van de Syrische vluchtelingen, heeft de stichting in 
2014 wederom een actie opgestart ten behoeve van Syrische vluchtelingen. Daarbij zijn een 
paar vluchtelingenkampen voorzien van voedselpakketten en dekens. 
 

2.7 Armen en zieken Egypte 
 
In 2014 is stichting Rohamaa, in navolging van het voorgaande jaar, een samenwerking 
aangegaan met ‘Association Ibno Taymya - Kafr Ul-Dawaar’ ten behoeve van het 
ondersteunen van armen en zieken in Egypte. Tijdens het projectjaar heeft de stichting 
tevens reizen georganiseerd naar Egypte om onder begeleiding van onze lokale partner 
verschillende behoeftigen te helpen. Het betrof voornamelijk gehandicapten, weeskinderen, 
zieken en weduwen. De hulp bestond onder andere uit: voedselpakketten, medicijnen, 
medische hulpmiddelen, schoolspullen en gelddonaties. 

 

2.8 Zakaat ul Fitr – armenbelasting. 
 
Stichting Rohamaa heeft in het jaar 2014 voor de moslimgemeenschap in Nederland de 
mogelijkheid om de armenbelasting aan het eind van de Ramadan aan te nemen, en deze in 
vorm van voedsel uit te delen aan de armen en behoeftigen in de projectlanden. Volgens het 
Islamitisch geloof moet elke moslim, ongeacht leeftijd, die over voldoenden middelen 
beschikt, aan het eind van de Ramadan en voor het Suikerfeest, een arme persoon voeden. 
Het bedrag dat in het jaar 2014 is aangehouden was 6 euro per individu. De stichting heeft dit 
jaar deze mogelijkheid genomen om verschillende behoeftigen te voorzien van voedsel. 
 

2.9 Ied-ul-Adha – armen voorzien van voedsel 
 
Stichting Rohamaa heeft voor het aanbreken van he Islamitische feest Ied-ul-Adha 
(offerfeest), een inzameling gehouden onder haar achterban. De opbrengsten van deze 
donaties kwamen ten goede aan verschillende armen en behoeftigen in voornamelijk Marokko 
en Egypte. 
 

2.10 Schoolproject 
 
Stichting Rohamaa heeft een basisschoolproject uitgevoerd samen met de Bilal-school in 
Amersfoort. De nadruk bij dit project lag op het educatieve en sociale perspectief bij het 
werk van Rohamaa. Alle klassen van de school hebben een (behoeftig) gezin uit Marokko 
toegewezen gekregen waarna zij voor dit gezin geld hebben ingezameld om een bepaalde 
doelstelling te behalen. De stichting heeft vervolgens met de ingezamelde gelden de gezinnen 



9 | 
 

geholpen en dit gefilmd zodat de kinderen het resultaat van hun hulp kunnen observeren. Het 
project is gestart in 2014 en loopt af in 2015. 
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3. Vooruitblik 2015 
 

Het jaar 2014 heeft stichting Rohamaa duidelijk een groei meegemaakt in vergelijking met 
het jaar 2013. Zo zijn de inkomsten uit de eigen fondsenwerving in 2014 ruim verdrievoudigd 
in vergelijking met het voorgaande jaar. Dit heeft de stichting in staat gesteld om meer 
projecten uit te voeren in verschillende landen. Dit is dan ook duidelijk terug te zien in de 
uitgaven van de stichting, deze zijn zelfs ruim verviervoudigd in vergelijking met het jaar 
2013. 

Wat betreft het projectjaar 2015, hoopt Stichting Rohamaa deze positieve groei dit jaar door 
te zetten. Voornemens was de stichting om, net als het jaar 2014, een benefiet te 
organiseren ten behoeve van de fondsenwerving voor het goede doel. Helaas kunnen we nu 
stellen dat dit geen doorgang heeft kunnen vinden. De stichting zal dan ook op andere 
manieren de fondsen binnen moeten halen. 

Wat betreft de uitvoer van de projecten, zal de stichting trachten om projecten op te starten 
die duurzamer zijn en die meer bereik hebben wat betreft het ondersteunen van behoeftigen. 
Het waterproject zal dan bijvoorbeeld breder getrokken worden dan alleen waterputten 
graven. Te denken hierbij valt om complete waterinstallaties aan te leggen. 
De stichting verwacht dat er in 2015 €200.000,- aan donaties binnengehaald zullen worden, 
de stichting zal proberen om de balans tussen inkomsten en uitgaven af te stemmen, zodat 
het geld direct besteed kan worden aan de verschillende projecten.  

Wat betreft de interne structuur van de stichting, zal het verbetertraject dat reeds in 2014 
gestart is doorgezet worden in 2015. De stichting zal de reeds gestarte verbeteringen qua 
professionalisering, efficiëntie en algemene bestuursvorming dan ook doorzetten. 
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4. Financiële jaarverantwoording 2014 
 

4.1 Balans per 31 december 2014 
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4.2 Staat van Baten en Lasten over 2014 
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4.3 Procentuele verdeling van de lasten 
 

 


