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Voorwoord
In het jaar 2017 voorspelt de VN dat de wereld te maken kan krijgen met de
grootste humanitaire crisis sinds de tweede wereldoorlog. In landen als Jemen,
Somalië, Zuid Sudan en Nigeria is er een groot voedsel tekort. Op andere delen van
de wereld hebben verschillende bevolkingsgroepen te kampen met erge armoede.
Daarnaast hebben verschillende natuurrampen ervoor gezorgd dat veel mensen
zonder onderdak, voedsel en medische hulp zitten. Zo heeft orkaan Irma op de
eilanden Sint Maarten en Sint Eustatius grote schade aangericht, naast de enorme
ravage die de aardbeving in Kermansah, Irak, Iran, Israël en Turkije in november 2017
heeft aangericht, resultaat: 530 doden en ruim 8000 gewonden.
Bovenstaande voorbeelden zijn voorbeelden die het nieuws hebben gehaald,
helaas zijn deze voorbeelden slechts een topje van de ijsberg. Wereldwijd zijn er veel
mensen die afhankelijk zijn van humanitaire hulpverlening.
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 2017 worden de activiteiten van de stichting uiteengezet, ook
worden de ontwikkelingen die de stichting het afgelopen jaar heeft doorgemaakt
besproken.
De activiteiten van stichting Rohamaa kenmerkt zich door een doorlopende
karakter: reeds gestarte projecten van de afgelopen jaren worden voortgezet.
Daarnaast worden nieuwe projecten gestart naar gelang aanvragen en
gebeurtenissen wereldwijd.
Bestuursleden en vrijwilligers van stichting Rohamaa 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.
Naast de humanitaire projecten die de stichting in 2017 heeft uitgevoed en de daar
vooruit vloeiende administratieve werkzaamheden, is de stichting verwikkeld in een
juridisch geschil met de belastingdienst over de ANBI status. Het geschil ligt inmiddels
bij de Hoge Raad der Nederlanden, die naar alle waarschijnlijkheid in 2018 met een
uitspraak komt.

2|

Inhoudsopgave
Voorwoord .................................................................................................................................. 2
Inhoudsopgave ......................................................................................................................... 3
1.

Over Rohamaa .................................................................................................................. 4
1.1 Algemeen ......................................................................................................................... 4
1.2 Voorgeschiedenis ............................................................................................................ 4
2. Resultaten ........................................................................................................................... 6
2.1. Waterproject Marokko .................................................................................................. 6
2.2. Armen, weeskinderen en gehandicapten ............................................................... 7
2.3. Humanitaire hulp vluchtelingen................................................................................... 7
2.4. Medische hulp Marokko................................................................................................ 8
2.5. Medische hulpmiddelen ............................................................................................... 8
2.6. Winterproject Marokko - Taroudant ............................................................................ 9
2.6. Schoolbusproject............................................................................................................ 9

3.

Vooruitblik 2018 ................................................................................................................ 11

4.

Financiële jaarverantwoording 2017 ............................................................................ 13
4.1 Balans per 31 december 2017 .................................................................................... 13
4.2

Staat van Baten en Lasten over 2017 ................................................................... 14

4.3 Procentuele verdeling van de lasten ........................................................................ 15

3|

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
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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 vergelijking met voorgaande jaren. In het jaar
2017 heeft de stichting getracht de focus op haar humanitaire projecten te
verhogen en haar activiteiten te intensiveren. Een belangrijke project hierin is het
schoolbusproject, waar het bestuur en de vrijwilligers van Rohamaa intensief mee
bezig zijn geweest om het succesvol af te ronden. Later in dit verslag zal dit project
nader toegelicht worden.
Daarnaast is de stichting op zoek gegaan naar actieve vrijwilligers die vooral op het
gebied van media en video-montage een rol kunnen spelen.
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2. Resultaten
In 2017 heeft het bestuur getracht de lijn die in 2016 is ingezet door te zetten en de
stichting verder te ontwikkelen. Het betreft vooral de interne bedrijfsvoering alsook
de uitvoering van projecten.
Daarbij zijn de doorlopende projecten die reeds voor het jaar 2016 gestart zijn, in dit
verslagjaar doorgezet. Voorbeelden hiervan zijn het waterproject, project Armen,
weeskinderen en gehandicapten, project medische hulp, project humanitaire hulp
vluchtelingen en het winterproject in Zuid-Marokko.
Naast deze doorlopende projecten, zijn er in 2017 twee nieuwe projecten gestart:




project medische hulpmiddelen die als doel heeft medische hulpmiddelen
en apparatuur beschikbaar te stellen aan mindervaliden die dat zelf niet
kunnen bekostigen.
Schoolbusproject: het voorzien van 9 dorpen van schoolbussen op het
platteland in Noord-Marokko. Dit ter bestrijding van vroegtijdig schooluitval en
analfabetisme.

De stichting heeft tevens in Nederland bijeenkomsten te organiseren waarbij
mensen van verschillende achtergronden bij elkaar komen om nader met elkaar
kennis te maken. Daarbij heeft de stichting zichzelf kort voorstelt en haar projecten
toegelicht. Voorbeelden hiervan zijn de Iftar-bijeenkomst waarbij buurtbewoners
waren uitgenodigd om het vasten gezamenlijk te verbreken. Daarbij is er ook
ingezameld voor aanschaf van een echografie voor een bevallingscentrum in
Aknoul Marokko.

2.1. Waterproject Marokko
Na het afronden van het waterproject in het noorden voor het dorpje Timzrint –
Bouyafar in 2016, heeft de stichting in 2017 het reeds gestarte project van
waterinstallatie te Ajdir af te ronden. Het betreft een project waarbij water
opgepompt wordt uit een bron in de buurt van Ajdir, wat vervolgens met een pomp
wordt getransporteerd naar een kleine bestaande waterreservoir in Ajdir zelf. Omdat
deze waterreservoir te klein is om de waterbehoefte van de bewoners te voldoen,
zal een grotere reservoir 500m verderop worden gebruikt. Buizensysteem en
waterinstallatie tussen deze twee waterreservoirs is niet aanwezig. In het jaar 2017
heeft de Stichting zorggedragen voor de aanschaf van het materieel en de aanleg
van de installatie. Verwacht wordt dat het systeem in de loop van 2018 in gebruik
wordt genomen.
Voor het graven wat waterputten is de stichting bezig te onderzoeken welke
technische mogelijkheden op de markt zijn waarmee nauwkeurig gemeten kan
worden waar en hoe diep het water zit. Hiermee wil de stichting de faalkosten
tijdens het graven terugdringen.
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2.2. Armen, weeskinderen en gehandicapten
Het verbeteren van het welzijn van gehandicapten, weeskinderen, armen en zieken
is een structureel doel van stichting Rohamaa. Om dit doel te bereiken worden
samenwerkingsverbanden opgesteld met lokale stichtingen in Marokko.
De hulpverlening is divers: van het uitdelen van voedselpakketten tot het
beschikbaar stellen van een budget aan de allerarmste families en families met
gehandicapte kinderen zonder inkomen, dit om deze families te kunnen voorzien
van hun primaire levensbehoeften zoals voeding en kleding.
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.

2.3. Humanitaire hulp vluchtelingen
In navolging van ons project voor vluchtelingen in Calais-Frankrijk in 2016, heeft
Rohamaa in 2017 bijgedragen aan een project op het Griekste 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.
De stichting Rohamaa heeft in samenwerking met vrijwilligers van “Movement on
the Ground” bijgedragen aan het welzijn van deze vluchtelingen. Zo zijn er via de
“food-truck” meer dan 4000 keer soep uitgedeeld aan de vluchtelingen, die het in
de kou erg
nodig
hadden.
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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. Het gaat hierbij naast het
bekostigen van medicatie en operaties ook om de aanvragers te koppelen aan de
juiste medische organisaties voor de juiste hulp.

2.5. Medische hulpmiddelen
Het project medische hulpmiddelen is een nieuw project van Stichting Rohamaa
dat in 2017 is gestart. De stichting heeft in de afgelopen jaren medische
hulpmiddelen beschikbaar gesteld voor de mindervaliden die dit nodig hadden,
een voorbeeld hiervan is de container vol met medische hulpmiddelen die
Rohamaa in 2015 naar Marokko heeft verscheept. Dit project werd tot nu toe
gerekend een algemenere project. Maar omdat dit project structureel van aard is
en de aanvragen voor specifieke medische hulpmiddelen steeds meer worden,
heeft de stichting hiervoor een aparte project in het leven geroepen.
Het doel van dit project is om mindervaliden en invaliden die behoefte hebben aan
deze hulpmiddelen maar deze zelf niet kunnen bekostigen, te voorzien. Het betreft
verschillende hulpmiddelen: elektrische rolstoelen, rollators, scootmobielen,
elektrisch bedden, postoelen, krukken etc etc. Dit project is in 2017 naast Marokko
ook in Tunesië uitgevoerd.
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2.6. Winterproject Marokko - Taroudant
Zoals bekend kan het in het Atlasgebergte in de winter flink koud worden. De
bewoners die in de dorpen hoog in de bergen wonen hebben hier jaarlijks last van.
Stichting Rohamaa is met dit gebied in aanraking gekomen, nadat de stichting eind
2014 een noodproject in dit gebied heeft uitgevoerd naar aanleiding van hevige
overstroming in dit gebied. Sindsdien voert de stichting jaarlijks in de winter een
project uit om de bewoners van verschillende dorpen te steunen. De bewoners van
de dorpen zijn allemaal relatief arm, en hebben moeite om zichzelf van
levensbehoefte te voorzien. De stichting Rohamaa, in samenwerking met
Association Al Marhama te Taroudant, probeert in deze moeilijke wintermaanden
de bewoners te voorzien van voedselpakketten, dekens en kleding.

2.6. Schoolbusproject
Een van de nobele doelen van de stichting Rohamaa is om lokale bevolkingen te
steunen met het volgen van onderwijs. Omdat onderwijs een van de duurzame
middelen is voor ontwikkeling en welzijn. Helaas zien we overal ter wereld dat
kinderen hun school niet kunnen afmaken door verschillende factoren. De stichting
Rohamaa probeert een steentje bij te dragen om de factoren die voor schooluitval
en verzuim zorgen, weg te nemen.
Een voorbeeld hiervan zij 9 dorpen in de buurt van Aknoul, Gzenaya. In dit gebied is
de schooluitval van vooral jonge kinderen erg hoog. De oorzaken hiervan, is het feit
dat de afstand en de wegen die de leerlingen dagelijks moeten afleggen om de
school te bereiken niet gunstig zijn. De afstand is groot, die ze lopend moeten
afleggen, en de wegen zijn onbegaanbaar en afgelegen. Bij de geringste neerslag
overstromen de rivieren en zijn de wegen afgesloten.
Stichting Rohamaa heeft in samenwerking met Stichting Wilde Ganzen en verenging
Tawazun een project opgezet om vroegtijdig schooluitval tegen te gaan. Het
project houdt in dat de 9 dorpen elk een schoolbusje ter beschikking krijgen
waarmee de leerlingen veilig en droog van huis naar school en vice versa gebracht
worden. Na lange voorbereiding was het jaar 2017 het jaar waarin het project van
de grond moest komen. In 2017 zijn alle bussen gekocht in Nederland en zijn de
aanvragen ingediend bij de Marokkaanse Autoriteiten voor goedkeuring.
In het jaar 2018 worden de bussen, na goedkeuring vanuit de Marokkaanse
autoriteiten, naar Marokko getransporteerd en zullen daar als schoolbus fungeren.

9|

10 |

3. Vooruitblik 2018
In her jaar 2018 zal de stichting proberen haar reeds opgezette koers van 2016-2017
door te zetten. De focus zal liggen op de uitvoer van projecten en professionaliteit
verhogen. Tevens zal de stichting nieuwe krachten en kwaliteit binnen proberen te
halen in de vorm van nieuwe bestuursleden en vrijwilligers. Een belangrijke project
voor het jaar 2018 is het schoolbusproject, dat in 2018 in gebruik genomen gaat
worden.
In het jaar 2018 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 9 dorpen in het arrondissement Aknoul, provincie
Taza Marokko. De bussen zijn in 2017 aangeschaft, en zullen in het schooljaar
2018/2019 in gebruik genomen worden.
Budget: 17.000 Euro
Status: uitvoering



Humanitaire hulp vluchtelingen:
Humanitaire project voor vluchtelingen in landen zoals Griekenland, Jordanië,
Turkije en Europa.
Budget: 8.000 Euro.
Status: doorlopend



Project Medische hulp:
Het bekostigen van medische ingrepen, medicatie en medische
hulpmiddelen voor behoeftigen die dit niet kunnen bekostigen.
Budget: 4.000 Euro
Status: doorlopend



Project Medische hulpmiddelen:
Minder- en invaliden voorzien van medische hulpmiddelen zoals elektrische
rolstoelen, rollators, scootmobielen, krukken, elektrische bedden etc.
Budget: 6.000 Euro.
Status: doorlopend



Ondersteuning van armen, weeskinderen en gehandicapten in Marokko:
In samenwerking met lokale stichtingen de doelgroep voorzien van primaire
levensbehoeften zoals voedsel, kleding en dekens.
Budget: 28.000 euro.
Status: doorlopend.



Waterputprojecten:
Het graven van waterputten en aanleggen van waterprojecten.
Budget: 8.000,- euro.
Status: doorlopend
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Winterproject Marokko –Taroudant Uitdelen van voedselpakketten, kleding en
dekens in Zuid Marokko (Atlasgebergte).
Budget: 4.000 Euro
Status: doorlopend
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4. Financiële jaarverantwoording 2017
4.1 Balans per 31 december 2017
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4.2 Staat van Baten en Lasten over 2017
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