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

In het jaar 2015 hebben wederom  mensen te maken gehad met rampen en gebeurtenissen 
die veel leed hebben veroorzaakt. Wereldwijd zijn er duizenden mensen die dakloos zijn 
geworden, familieleden en/of bezittingen zijn kwijtgeraakt en wordt er geleefd onder 
erbarmelijke omstandigheden. De redenen hiertoe zijn verschillende, van natuurrampen, 
conflicten tot financiële en sociale crisissen in bepaalde gebieden. 

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 2015 gaat over de ontwikkelingen en activiteiten welke stichting Rohamaa 
heeft uitgevoerd in dit jaar. Daarnaast zijn er ook nieuwe welzijnsprojecten opgestart en 
uitgevoerd. Naast het uitvoeren van haar projecten heeft stichting Rohamaa te maken gehad 
met een aantal nieuwe soort gebeurtenissen. Dit was voornamelijk naar aanleiding van het 
geplande grote benefietevenement dat zou plaatsvinden op 8 maart 2015. Voor het eerst 
kreeg de stichting te maken met allerlei nieuwe aspecten waar zij in het verleden nog nooit 
mee te maken had gehad. Desondanks waren de leden van de stichting standvastig, geduldig 
en bleven ze zich inzetten voor de behoeftige medemens. 
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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. 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 moeilijk jaar. De negatieve beeldvorming vanuit de media 
als gevolg van het benefietgala op 8 maart 2015 was hierbij een belangrijke factor. Door deze 
gebeurtenissen is er veel tijd gestoken in het voorkomen van verdere imagoschade. Als gevolg 
daarvan is de stichting verzeild geraakt in juridische trajecten. Ondanks de moeilijke 
perioden is de stichting zich blijven inzetten voor de behoeftige en zijn er projecten 
opgestart en succesvol afgerond.  
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2. Resultaten 
 
In het jaar 2015 heeft de stichting Rohamaa belangrijke ontwikkelingen meegemaakt wat 
betreft de uitvoer van projecten. De stichting is dit jaar in meerdere gebieden actief. Vooral 
in Marokko zijn o.a. projecten uitgevoegd in: Nador, Guercif, Taroudant, Rabat en Tizi Ousli. 

Daarnaast is er een verkenningsreis geweest naar Guinée en er is ook een project uitgevoegd 
i.v.m. Eid ul Adha voor de vluchtelingen. Voor Syrische vluchtelingen, is er tevens een 
winteractie uitgevoerd in het stadje Reyhanli in het zuiden van Turkije. 
 

2.1. Waterputten Marokko 
Het jaar 2015 heeft de stichting het waterput project voortgezet, en is dit project breder 
getrokken naar waterinstallatie projecten. Op de volgende plaatsen zijn in 2015 in Marokko 
projecten gerealiseerd: Chambirra (waterput Said), Guercif (bij een basisschool zonder 
watervoorziening), Otat Lhajj en Azrou Akachar (Tizi Ousli).  
Voor de waterput in Azrou Akachar heeft de stichting daarnaast ook een bijdrage geleverd om 
een pomp aan te schaffen  voor een installatie dat in de toekomst op zonne-energie zal 
opereren.  

Verder heeft de stichting een waterproject uitgevoerd voor het gebied Waglaas in de buurt 
van Taroudant. Hier bevinden zich vijftal dorpjes in de hoge atlasgebergte waar geen 
water/watervoorzieningen aanwezig zijn. Bewoners van deze dorpen zijn afhankelijk van de 
neerslag dat valt in de winterperiode wat vervolgens in kleine putjes wordt opgevangen. De 
stichting heeft in samenwerking met Association al Marhama en de lokale gemeenschap 
bijgedragen aan het voorzien van de vijf dorpen van drinkwater voor een duur van 1 jaar. In 
de tussentijd loopt er een aanvraag bij de lokale overheid voor een duurzame 
wateraansluiting. 

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 samenwerking met stichting Rahma 
uit België uitgevoerd. 

Tot slot is de stichting  op bezoek geweest in de plaats Ajdir. De bewoners hadden de 
beschikking tot een waterinstallatie waarbij water werd gepompt van de waterbron naar een 
waterreservoir 2,5 kilometer verderop. Omdat de waterpomp niet sterk genoeg was, was er 
behoefte aan een verbeterde waterpomp. Om dit te realiseren heeft de stichting bijgedragen 
aan de aanschaf van deze pomp. Daarnaast loopt er een aanvraag voor het aanleggen van 
waterleidingen naar een grotere waterreservoir. Stichting Rohamaa heeft reeds verschillende 
offertes ontvangen voor dit project, maar is nog in onderzoek hoe dit project het beste aan te 
pakken en te realiseren. 
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2.2.  Behoeftigen Marokko 
In Nador, Guercif en Taroudant te Marokko zijn en worden, 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 
ontbreken hier. Het welzijn van deze families is dus als benedenmaats te bestempelen. Dit 
project kent tevens een duurzaam karakter. Vanuit verschillende partijen is aangegeven om 
bepaalde families structureel te ondersteunen. 

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, werkt de stichting met 3 lokale stichtingen 
(Azgengan - Nador, Guercif en Taroudant) om deze doelgroep structureel te ondersteunen. 
Hiervoor zijn samenwerkingsverbanden opgesteld. 
 

2.3. Containerproject voor Marokko met ziekenhuisbedden en medisch 
apparatuur 
In 2014 had de stichting een grote gift ontvangen van het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) 
in de vorm van ziekenhuisbedden. Deze zijn samen met andere medische apparatuur (met 
name rolstoelen) middels een container in 2015 per schip verscheept naar Marokko. In 
samenwerking met onze lokale partner, Associaiton Amal pour les Handicapes, zijn deze 
medische hulpmiddelen verdeeld over de gehandicapten en ouderen. Hiermee heeft stichting 
Rohamaa getracht een structurele verbetering teweeg te brengen in het leven van deze 
mindervaliden. 

Bestuur van Association Al Amal ontvangt de container met medische hulpmiddelen in Marokko. 
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2.4.  Basisschool project Yunus Emre 
Samen met de basisschool Yunus Emre te Den Haag, heeft de stichting een basisschoolproject 
uitgevoerd. De nadruk lag bij het educatieve en sociale perspectief bij het werk van 
Rohamaa. De leerlingen, leraren, ouderenraad en ouders hebben hun best gedaan om geld op 
te halen voor de winteractie voor Syrische vluchtelingen. Mede door de opbrengst van deze 
actie heeft stichting Rohamaa het winterproject voor Syrische vluchtelingen in Reyhanli (Zuid-
Turkije) succesvol kunnen realiseren. 

 
 

2.5. Vluchtelingen actie Eid-al Adha 
Aan het einde van de zomer 2015 verschenen de eerste beelden op televisie van de massale 
komst van vluchtelingen naar Europa. Ook al is dit geen nieuw fenomeen, de beelden hebben 
op dat moment zo’n grote impact op de stichting en haar achterban gehad dat er een 
kleischalig pilot-project werd opgericht binnen Nederland. Doel van de pilot was om te 
bepalen of de stichting, op structurel wijze, een project voor vluchtelingen binnen Nederland 
kon uitvoeren. Deze pilot bestond uit een grote cadeauactie waarbij kinderen van 
vluchtelingen maar ook volwassenen in de diverse Nederlandse AZC’s een cadeau zouden 
krijgen op de islamitsche feestdag van Eid-ul-Adha. Dit werd zowel vanuit de vluchtelingen 
zelf, alsook vanuit de AZC’s enorm gewaardeerd. Deze pilot beschouwt Rohamaa dan ook als 
een succesvolle project.  

 

2.6. Aanleg waterbron in het dorp Sobané (Guinée, West Afrika) en aanschaf 
schoolmateriaal 
Om haar interventiegebied te kunnen 
uitbreiden tot in de Sub-Sahara Afrika 
heeft de stichting in 2015 een proefproject 
uitgevoerd in  het west Afrikaans land 
Guinée. Door een partnerschap aan te gaan 
met de lokale stichting GOHA, hebben 
beide partijen, in oktober 2015, een 
waterput kunnen realiseren in het dorpje 
Sobané (district van Boffa).  

Dit gebied is rijk aan zoet water maar door 
de slechte infrastructuur heeft toch een 
groot deel van de bevolking geen toegang 
tot schoon water. De gerealiseerde 
waterput biedt de mogelijkheid aan de 
dorpelingen om zichzelf hiervan te 
voorzien. Tegelijkertijd heeft de stichting 
een bijdrage geleverd op het pedagogisch 
front door schooltassen, schriften en 
pennen te kopen voor een school in het 
lager onderwijs in de hoofdstad Conakry.  
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2.7. Benefiet 8 maart 2015 
Op 8 maart zou een groot benefietevenement plaatsvinden in Rijswijk. De stichting had 
grootse plannen voor dit event, en er zou veel middelen worden ingezameld om in de 
toekomst nog meer projecten uit te kunnen voeren voor de behoeftigen. De stichting heeft 
daarom sprekers uitgenodigd die enorm bekend zijn bij onze achterban. In de voorbereidingen 
waren veel mensen enthousiast, en werden er massaal tickets gereserveerd. De bedoeling van 
dit benefiet was om mensen te motiveren te denken aan de minderbedeelden en de helpende 
hand te reiken. Helaas, door een populistische berichtgeving die sommige media bezigen, was 
dit mooie benefiet zodanig in sommige media en politici gepresenteerd als een evenement 
waar haat wordt verspreidt. Deze op onderbuikgevoelens en bepaalde sentimenten 
gebaseerde berichtgeving, heeft ervoor gezorgd dat dit evenement en daarmee ook de 
stichting niet erg positief werd afgeschilderd. Als gevolg hiervan zijn de visa van de sprekers 
ingetrokken, en heeft de belastingdienst getracht de ANBI-status van onze stichting in te 
trekken. Over het laatste loopt op dit moment een juridisch geschil bij de rechtbank. Wij als 
stichting betreuren hoe onze geplande evenement is gepresenteerd en de commotie die als 
gevolg daarvan is ontstaan. 

Helaas kon het benefiet niet doorgaan in de geplande vorm en heeft de stichting daarom, in 
plaats daarvan, een online benefiet georganiseerd. Tijdens dit benefiet is er geld opgehaald 
voor de stichting en zijn er spullen geveild voor het goede doel. Voor de voorbereiding had de 
stichting weinig tijd, desondanks wat het een enorm succes. Vele mensen hebben geld 
gedoneerd aan de stichting. Mede door deze actie kon er bijvoorbeeld een elektrische rolstoel 
worden aangeschaft voor Rachid uit Kasita. Deze gehandicapte jonge man met botbreuk-
aandoening kon hiervoor alleen verplaatsen als familie hem in hun armen droeg. Met het 
doneren van deze rolstoel, is Rachid nu erg mobiel, en kan zelfstandig naar buiten en zelfs 
naar het centrum rijden. Rachid, is net als ons, hier erg blij mee. 

 

2.8. Project Tunesië 
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 en de 
veiligheidsmaatregelen die als gevolg van de aanslagen in Sousse eind juni 2015, 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 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 zal in samenwerking met de deze organisatie de behoeftigen in de provincie Kasserine 
de helpende hand geboden worden. 
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2.9. Project Egypte 
Vanaf 2011 is stichting Rohamaa een samenwerking aangegaan met lokale instanties ten 
behoeve van het ondersteunen van armen en zieken in Egypte. Tijdens dit project 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 financiële ondersteuning. Het project 
Egypte is in de loop van 2015 stopgezet gezien onze lokale partners wachten op hernieuwde 
goedkeuring van het Egyptische ministerie van binnenlandse zaken voor het ontvangen van 
steun uit het buitenland. In het jaar  

 

3. Vooruitblik 2016 
Zoals eerder aangegeven kreeg de stichting in projectjaar 2015 te maken met verschillende 
gebeurtenissen die de stichting nog niet eerder had meegemaakt. Hierdoor is de stichting 
zowel in Nederland als met externe partners professioneler geworden in de werkwijze.  Naast 
professionalisering speelt ook efficiëntie en de algemene bestuursvorming een belangrijke rol 
in het komende jaar. Rohamaa tracht in het jaar 2016 alle lopende zaken af te sluiten en zich 
weer volledig te kunnen focussen op datgene waarvoor de stichting in het leven is geroepen. 
In het verlengde hiervan is het voor de stichting van belang om vrijwilligers te werven die hier 
een bijdrage kunnen leveren. Met oog op de toekomstige projecten en uitbreiding van 
stichting Rohamaa.  

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. Daarnaast wil de stichting proberen het werkgebied uit te breiden, door o.a. een 
project in Guinee maar ook in andere delen van de wereld. Een voorbeeld hiervan is het land  
Tunesië  waar het niet mogelijk was in het jaar 2015 werkzaamheden te verrichten, in het 
jaar 2016 zijn er echter grote stappen gezet in de hulpverlening voor de behoeftigen in 
Tunesië. 
In het jaar 2016 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. Totaal benodigd: 30.000 Euro. Hiervoor is onze stichting op zoek naar 
partners en sponsors. 

 Vluchtelingen Calais:  
project voor vluchtelingen die gestrand zijn in Calais. Budget: 12.000,- euro. 

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

 Project voor Syrische vluchtelingen:  
humanitaire project voor Syrische vluchtelingen in landen zoals Jordanië en/of 
Turkije. Budget: 20.000 Euro. 
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 Ambulanceproject Marokko:  
Voor het vervoer van zieken en gehandicapten zal een ambulance aangeschaft worden 
en gedoneerd worden aan een vereniging te Bni Nsar, Marokko. Het geschatte budget 
hiervoor bedraagt: 6.000,- euro. 

 Waterinstallatie Adjir: Zie 2.1, het realiseren van dit project wordt op 10.000 euro 
begroot. 

 Ondersteuning van zieken en gehandicapten in Marokko: In samenwerking met 
lokale stichtingen. Budget: 36.000 euro. 

 Waterputproject Imarnissen: het graven van een waterput voor een dorp in het 
noorden van Marokko waar geen water aanwezig is, en waar de inwoners gewoonlijk 
uren moeten afleggen om drinkwater te halen. Geschatte kosten: 7.000,- euro. 

 Project voor behoeftigen, gehandicapten en zieken in Tunesië: geschatte kosten 
zijn 19.000 euro. 

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 2015 
 

4.1 Balans per 31 december 2015 
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4.2 Staat van Baten en Lasten over 2015 
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4.3 Procentuele verdeling van de lasten 
  

        2015   2014 


