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1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Rohamaa 2021 - 2022. Hierin staat beschreven welke
doelstellingen de stichting tracht te bereiken. In het verlengde hiervan staat aangegeven op welke
wijze dit geschiedt en welke projecten hiervoor geïnitieerd en uitgevoerd gaan worden.
Omdat de activiteiten van Stichting Rohamaa sterk samenhangen met het ontvangen van
(voldoende) gelden welke gedoneerd worden, kenmerkt het beleid van de stichting zich door een
zekere mate van flexibiliteit. Desondanks is de stichting in staat gebleken om verscheidene projecten
uit te voeren en tot een goed einde te brengen. Andere projecten hebben een meer duurzaam
karakter en deze lopen momenteel dan ook door.
Voorts kan dit beleidsplan dienen als informatieverschaffing naar externe belanghebbenden toe,
zoals bijvoorbeeld de gemeente, de Belastingdienst, particuliere donateurs en andere
belanghebbenden.

‘s-Gravenhage
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2. Organisatie
2.1 Organisatiebeschrijving
2.1.1 Algemeen
De naam van de stichting is: Stichting Rohamaa.
De stichting heeft haar zetel in de gemeente Den Haag.
Contactgegevens
Stichting Rohamaa
Radarstraat 1 – kamer 1.12
2525KC Den Haag
E-mail: info@rohamaa.nl
Website: www.rohamaa.nl
ING: NL16INGB0005271197
KvK: 27318789
RSIN: 8197 27 805
Rechtsvorm: Stichting
Stichting Rohamaa is een stichting dat zich inzet voor humanitaire projecten, het zorgdragen voor
gehandicapten en weeskinderen, het aanleggen van waterputten, het aanschaffen van medisch
apparatuur en medicijnen, het ondersteunen van sociaal zwakkeren, asielzoekers en daklozen over
de gehele wereld. In een wereld waarin individualisme centraal staat, probeert Rohamaa om juist het
collectieve sociale aspect terug te brengen. Respect voor menselijke waarden en empathie zijn het
fundament waar Rohamaa op wenst voort te bouwen.
2.1.2 Oprichting Stichting
Bij notariële akte d.d. 9 mei 2008 verleden voor notariskantoor Lont & Lal Mahomed, door mevrouw
Lal Mahomed, te Den Haag is opgericht de Stichting Rohamaa. De activiteiten worden met ingang
van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van Stichting Rohamaa.
2.1.3 Statutenwijziging
De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 9 maart 2016 waar het voltallige bestuur heeft besloten
de statuten algeheel opnieuw vast te stellen.

2.2 Missie en Visie
2.2.1 Missie
De missie van Stichting Rohamaa is om zich volledig belangeloos in te zetten voor een meer humane
leefomgeving voor een ieder welke genoodzaakt is om onder (zeer) erbarmelijke omstandigheden te
moeten leven. Met de Islam als vertrekpunt wordt er gestreefd om het welzijn van gehandicapten,
weeskinderen, sociaal zwakkeren, asielzoekers en daklozen over de gehele wereld te helpen
verbeteren. Teneinde dit doel te bereiken worden er projecten op sociaal- maatschappelijk en
medisch vlak geïnitieerd en uitgevoerd. Hiervoor worden fondswervende activiteiten georganiseerd
en uitgevoerd en activiteiten waarmede de naamsbekendheid van de stichting vergroot kan worden.
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2.2.2 Visie
Stichting Rohamaa streeft ernaar om een gewaardeerde en stabiele partij te zijn op het gebied van
humanitaire hulpverlening en het zich inzetten om de positie van de sociaal zwakkeren op de lange
termijn te helpen verbeteren. Hiermee tracht Stichting Rohamaa en diens vrijwilligers om hun
bijdrage te leveren aan een veilige en rechtvaardige wereld. Hiernaar wordt gestreefd door te allen
tijde volledig transparant te zijn en de belanghebbenden hiervan op de hoogte te houden.
Verder blijkt ook uit haar statuten dat de Stichting geen winstoogmerk heeft.
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2.3 Doelstellingen
De stichting heeft ten doel:
a. het verschaffen van medische hulp, voedselpakketten en overig levensonderhoud, aan
armen over de gehele wereld;
b. de zorg voor gehandicapten over de gehele wereld;
c. het ondersteunen en begeleiden van sociaal zwakkeren, asielzoekers en daklozen voer de
gehele wereld;
d. het zorgdragen voor watervoorzieningen in gebieden waar waterschaarste voorkomt door
het, onder andere, opzetten van waterprojecten;
e. het bijdragen in schoolkosten van scholieren in arme landen, voornamelijk in
vluchtelingenkampen waarvan de ouders de schoolkosten niet zelf kunnen betalen en
bijdragen in de kosten van opvang voor daklozen;
f. het ondersteunen en opvangen van asielzoekers;
g. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.4 Werkzaamheden ten behoeve behalen van doelstellingen
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het inzamelen van medische hulpmiddelen, medicijnen, kleding, schoeisel, financiële
middelen en dergelijke zowel in Nederland als in het buitenland door het organiseren van,
onder andere, informatieve en educatieve bijeenkomsten, lezingen, thema-avonden;
b. het organiseren en ondernemen van fondswervende activiteiten en activiteiten ter
vermeerdering van de middelen van de stichting in zowel Nederland als in het buitenland
door onder andere door geldinzamenlingsacties en collectes;
c. het initiëren van projecten op sociaal-maatschappelijk en medisch vlak, zoals het opzetten en
in standhouden van klinieken en medische hulpposten, jeugd en kinderopvangprojecten in
voornamelijk ontwikkelingslanden;
d. het organiseren van activiteiten waarbij onder andere voedsel, kleding en zakgeld wordt
(weg)gegeven aan de armen en behoeftigen;
e. het bijstaan van sociaal zwakkeren en de minstbedeelden in schrijdende situaties;
f. het opvangen van ‘hangjongeren’ door ze van de straat af te houden middels opvang,
begeleiding en te stimuleren om maatschappelijk en creatief bezig te zijn;
g. het samenwerken met en ondersteunen van organisaties die een soortgelijk doel nastreven.
h. Het voortzetten van de professionalisering van de bedrijfsvoering. Het verbetertraject is in de
loop van 2014 in gang gezet en de stichting heeft nog steeds als een prioriteit de
bedrijfsvoering verder versterken, onder andere met een deskundige staff, met name op het
gebied van planning en controle, communicatie en fondswerving.

2.5 Samenwerking met andere partijen
In beginsel staat Stichting Rohamaa open voor samenwerking met externe partijen teneinde de
gestelde doelstelling(en) te kunnen behalen. Hiervoor is voor Stichting Rohamaa echter wel
noodzakelijk dat zij diens identiteit kan blijven behouden en deze kan uitdragen.
Een belangrijk aspect van haar werkmethode is dat de stichting haar werkzaamheden in het
buiteland zo veel mogelijk probeert uit te voeren middels officiële, lokale instanties. Dit zullen vaak
stichtingen zijn met een vergelijkbaar niet-commercieel, sociaal-gedreven karakter maar kunnen ook
een ander rechtspersoon zijn (bijvoorbeeld: een ziekenhuis, huisarts, consultant etc.).
De samenwerking dient altijd gereflecteerd te zijn in de vorm van een samenwerkingscontract.
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2.6 Beloningsbeleid
De bestuurders en vrijwilligers van Stichting Rohamaa ontvangen geen beloning of salaris voor de
werkzaamheden die zij voor de stichting verrichten, zoals overeengekomen in de statuten.

2.7 Vermogensbeheer
De Stichting streeft ernaar continuïteit te waarborgen door het opbouwen van eigen inkomsten en
fondsenwerving. De reserve dient als buffer voor eventuele financiële tegenvallers, ter overbrugging
van budgetperiodes en voor investeringen in nieuw beoogde projecten.
De lasten die gepaard gaan met het uitvoeren van haar activiteiten worden gefinancierd door middel
van het inzamelen van giften en het werven van donateurs, het inzamelen van geldmiddelen en
goederen ten behoeve van de doelgroep, het interesseren van sponsors en de ontplooiing van
activiteiten die bijdragen aan de verwezenlijking van het doel.
Eventuele positieve resultaten worden toegevoegd aan de reserves van de Stichting.
De reserves worden in eerste instantie bepaald door de wens van de gever of donateur. Voor deze
baten wordt een bestemmingsfonds gevormd. Dit zijn de ‘geoormerkte’ donaties.
Bij gelden welke voor de algemene doelstelling worden verworven, wijst het bestuur een
bestemming voor deze gelden aan. Voor deze baten vormt het bestuur een bestemmingsreserve.
Er is dus sprake van vrijelijk besteedbare reserves en geoormerkte reserves. Zo is er dus een specifiek
gedeelte van de reserves bestemd voor de doorlopende projecten in Marokko (‘bouw van
waterputten’ en ‘hulp aan armen en gehandicapten’).
Ook heeft de stichting als wens om een noodfonds tot haar beschikking te hebben die jaarlijks
inzetbaar zou zijn voor acuut, humanitaire hulp zoals, bijvoorbeeld, bij een overstroming of een
aardbeving of een recenter voorbeeld: de corona-crisis. Deze fonds zou zich niet beperken tot enkel
een land of regio maar wereldwijd inzetbaar moeten zijn.
De besteding van fondsen en vermogen vindt plaats in overeenstemming met de aan de fondsen
toegekende bestemming.
De stand van de reserves en fondsen blijkt uit de jaarlijks door de Stichting op te maken jaarrekening,
bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten.

2.8 Werving van gelden
De financiële positie van Stichting Rohamaa is afhankelijk van de donaties van particulieren en
zakelijke donateurs. Een belangrijke factor hierbij is het genereren van naamsbekendheid.
Hiervoor worden er door de stichting fondswervende activiteiten en activiteiten ter vermeerdering
van de middelen georganiseerd en ondernomen. Te denken valt aan informatieve en educatieve
bijeenkomsten, lezingen, thema-avonden en het organiseren van veilingen en door te collecteren.
Een andere manier waarop de stichting diens gelden op structurele basis wenst te genereren, is
middels het concept van de “raheems”. Vrij vertaald betekent dit “de genadigen”. Hierbij worden de
mensen gestimuleerd om op structurele basis een bijdrage te doen aan Stichting Rohamaa. Een
middellange termijndoelstelling van de stichting is om het aantal “raheems” te vermeerderen.
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Ook wil de stichting haar inkomsten diversifiëren door beroep te doen op institutionele fondsen.
Specifiek zou er aanvragen gedaan kunnen worden op subsidies van gemeenten, goede doelen
instanties, bilaterale en multilaterale fondsen.

2.9 Bestuurssamenstelling en adviseurs
Het bestuur wordt gevormd door minimaal vier personen uit diverse maatschappelijke geledingen in
Den Haag en omgeving.
Het bestuur van Stichting Rohamaa bestaat uit 4 bestuursleden, namelijk:
De heer Driss Izemrane (voorzitter)
Ayman Abdelaziz (vicevoorzitter)
Farid Boussihmad (secretaris)
Mohammed Maanaoui (penningmeester)
De adviseur van de stichting is de heer Ismael Barry.
Elk bestuurslid is gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s) (zie statuten).
Het bestuur en de adviseurs vergaderen maandelijks. Onderwerpen worden door de leden
aangedragen en de voorzitter doet een agendavoorstel. De onder handen zijnde projecten en acties
worden besproken en vastgelegd in notulen. Daarnaast komen de leden wekelijks bij elkaar voor
werkoverleg.

2.10 Kritieke succesfactoren
De kritieke succesfactoren van Stichting Rohamaa zijn:
a. integriteit;
b. flexibiliteit;
c. transparantie; verantwoording van alle projecten.
Ad a De werkzaamheden en activiteiten van de bestuurders en vrijwilligers van de stichting komen
voort uit een intrinsieke motivatie om een maatschappelijke bijdrage te willen leveren en om het
welzijn van minderbedeelden te helpen verbeteren. Dit resulteert in een gedreven en ambitieuze
instelling van alle betrokkenen waarbij eerlijkheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan.
Ad b De praktijk is vaak weerbarstiger dan de theorie. Dit maakt dat mondiale, politieke en sociaaleconomische gebeurtenissen soms een negatief effect kunnen hebben op de burgerbevolking van
een land. Stichting Rohamaa tracht vaak op kleine schaal diens bijdrage te leveren om vervolgens het
leed te helpen verzachten. Dit vereist een zekere mate van flexibiliteit en Stichting Rohamaa heeft
zich vaak weten te ontplooien als een partij die in complexe situaties goed en doordacht kan
handelen.
Ad c In het verlengde en ter ondersteuning van de voorgaande kritieke succesfactoren, wordt van
alle uitgevoerde projecten een uitgebreide documentatie bijgehouden. Dit geschiedt naast de
onderliggende facturen en nota’s ook middels beeld- en fotomateriaal. Tevens worden de
belangstellenden regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van alle projecten. Dit
gebeurt via de website van de stichting en via social-media kanalen.

8

3. Projecten
3.1. Recent afgerond projecten
Waterproject Imarnissen gemeente Ait Kamara, provincie Al Hoceima
In samenwerking met de Basisschool Yunus Emre, locatie Beresteinlaan te Den Haag (leerlingen,
personeel en ouders) en de Vereniging Bewoners organisatie Imarnissen te Marokko, zijn wij er in
geslaagd om het dorp Imarnissen, gemeente Ait Kamara, van drinkwater te voorzien door middel van
het bekostigen van o.a. een installatie waarmee elektrische energie wordt opgewekt door middel van
zonnepanelen.
In de eerste helft van 2020 zijn met hulp van basisschool Yunus Emre (ouders, leerlingen en
docenten) de middelen ingezameld. Donaties konden via de special webpagina van de stichting
worden gedaan via: https://www.rohamaa.nl/waterproject-yunus-emre
Nadat het bedrag is ingezameld, heeft de stichting opdracht gegeven voor de installatie van de
zonnepanelen. Op dit moment wordt door de dorpsbewoners dankbaar gebruik gemaakt van de
zonne-installatie.

Ondersteuning armen, weeskinderen en gehandicapten –
Voedselpakketten
In samenwerking met Association Al Amal Pour Les Handicapes te Zeghanghane, provincie Nador,
werd dit project uitgevoerd. Het betreft het uitdelen van 60 voedselpakketten aan de meest
kwetsbare gezinnen. Dagloners zijn tijdens de coronacrisis ernstig in de problemen geraakt door de
totale lockdown in de regio. De steun die sommige van (eenmalig) ontving van de lokale overheid is
niet voldoende om deze gezinnen in hun primaire levensbehoeften te voorzien. Mede daardoor
heeft Stichting Rohamaa in samenwerking met de partner Al Amal besloten om 60 gezinnen de
helpende hand te bieden.
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Zakaat ul Fitr (voedselpakketten)
Zakaat ul Fitr is een speciale aalmoes die de volgers van het islamitische geloof aan armen dienen te
geven aan het einde van de vastenmaand Ramadan. Vele moslims in Nederland kunnen voor deze
donatie geen bestemming vinden. Stichting Rohamaa heeft als service de mogelijkheid om Zakaat ul
Fitr te ontvangen (5 euro per gezinslid) en in samenwerking met een van onze lokale partners uit te
delen aan de armen en minderbedeelden. In 2020 is na aanvraag door Association Al Marhama de
ingezamelde donaties (1.000,- euro) overgemaakt en besteedt aan de kwetsbare groepen
(voornamelijk gehandicapten, chronisch zieken, weeskinderen en weduwen) in de periferie van
Taroudant, Zuid Marokko (ruraal gebied).
Inzameling Medische Hulpmiddelen
De stichting zamelt medische hulpmiddelen in en verstuurt deze naar derde wereld. Hiervoor huurt
de Stichting een opslagloods waar de ingezamelde medische hulpmiddelen worden opgeslagen,
wachtend op de (container)transport richting bestemming. De stichting krijgt tevens van
ziekenhuizen en verpleeghuizen in Nederland verschillende middelen gedoneerd: dit jaar is door een
Zorggroep Florence elektrische bedden, rolstoelen en rollators gedoneerd. Deze worden opgeslagen
in de opslagloods om met andere hulpmiddelen te worden getransporteerd. De Stichting koopt op
aanvraag zelf de medische hulpmiddelen, zoals wasbare luiers, echoapparaten en elektrisch
rolstoelen.
Echografie t.b.v. bevallingscentrum Ajdir, Noord Marokko
Bevallingscentrum Dar Al Oumouma te Ajdir heeft, na een bezoek door de Stichting aan het centrum
in 2019, een aanvraag ingediend voor een echoapparaat. Het centrum helpt arme vrouwen die
wonen op het platteland met controles en bevallingen, omdat het dichtstbijzijnde ziekenhuis te ver
is. Het verzoek van de vereniging Dar Al Oumouma Ajdir, om in aanmerking te komen voor een
echografie apparaat is door de stichting gehonoreerd. Het echoapparaat is aangeschaft en in
afwachting van een formele goedkeuring van de Marokkaanse autoriteiten, staat het apparaat in de
opslagruimte van de stichting voor verzending.
Project Noodfonds (COVID19)
De stichting heeft een noodfonds tot haar beschikking gesteld die jaarlijks inzetbaar zou zijn voor
acuut, humanitaire hulp zoals, bijvoorbeeld, bij een overstroming of een aardbeving. Recentelijk is de
Corona-crisis (COVID19) daar een voorbeeld van. Doordat de Stichting dit noodfonds tot haar
beschikking had, kon zij acuut de helpende hand bieden.
De stichting heeft in samenwerking met 5 lokale organisaties projecten uitgevoerd voor de
bestrijding van de gevolgen van de wereldwijde corona-epidemie. Door de lock-down die werd
ingesteld voor het tegengaan van de verspreiding van het virus, zijn vele gezinnen in problemen
gekomen. Het betreft voornamelijk gezinnen in een zwakke sociaaleconomische situatie, die door de
lock-down nog verder in problemen kwamen. Vele konden hun huur, voedsel en medicatie niet meer
betalen. Om de situatie van deze groep iets dragelijker te proberen te maken heeft Rohamaa in 5
gebieden actie ondernomen:
Plaats
Organisatie
Aantal
Doelgroep
gezinnen
Taroudant e.o.
Association Al Marhama
100
Arme gezinnen/dagloners
Nador e.o.
Association Al Amal
100
Arme gezinnen/dagloners
Aknoul e.o.
Association Des Personnes
34
Gehandicapten
Au Besoin Specifique Aknoul
Temsaman e.o.
Association Renaissance
50
Gehandicapten
Temsaman
Sidi Ali Bourakba e.o Association Izewan Narif
70
Arme gezinnen/weduwen
Pour Le Developpement
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3.2 Lopende en afgeronde projecten
6010.02 – Waterproject Skoura (zonnepanelen)
In samenwerking met het ‘Wilde ganzen’ fonds, de gemeente Skoura en de vereniging voor
Exploitatie van het water Irrigatie Ain Al Jadida Ben ALHassane, Awlad Bouyahya, zijn wij op zoek
naar financiële middelen om dit project te realiseren t.b.v. 65 gezinnen in het dorp Awlad Bouyahya,
gemeente Skoura, Provincie Ouarzazate.
De stichting Rohamaa en de genoemde partners werken samen aan het realiseren van een zonneenergie installatie voor het oppompen van grondwater en het daarbij bouwen van een
waterreservoir.
In het gebied Skoura zijn veel mensen niet in staat elektriciteitskosten te dragen voor de irrigatie van
landbouwgronden. Dit zorgt voor werkloosheid, armoede en uiteindelijk migratie van de bewoners
naar de grote steden. Om de armoede te bestrijden door meer werkgelegenheid te creëren in dat
kader van zelfredzaamheid, zijn wij op zoek naar sponsors om de dorpsgemeenschap van Aoulad
Bouyahya, gemeente Sakoura, te helpen met de opzet van een zonne-energie installatie en het
opbouwen van een waterreservoir in de buurt van de geslagen waterput (geschatte kosten 234.905
MDH = ca. 23.000,- euro).
Schoolbussenproject:
Vroegtijdig schooluitval is een bekend fenomeen in afgelegen plattelandsdorpjes in Marokko.
Doordat de leerlingen lang en via gevaarlijke routes lopend naar school gaan, besluiten de ouders
veelal om hun kinderen, en voornamelijk meisjes, van school te halen.

Ter bestrijding van schooluitval van basisschoolkinderen is dit project opgezet. Dit project is in
samenwerking met fonds Wilde Ganzen en Vereniging Tawazun uitgevoerd. In 2016 en 2017 heeft de
stichting fondsen gewerd voor de aanschaf van de schoolbussen, waarna gestart is met de aanschaf
van de 9 bussen. In 2018 zijn alle 9 bussen getransporteerd naar Marokko. Er was grote
belangstelling vanuit de lokale gemeenschap, de overheid en de media. Dit project is tevens
uitgezonden op de nationale Marokkaanse nieuwszender 2M.
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Na de officiële formaliteiten zijn de bussen onder handen genomen om gebruiksklaar gemaakt te
worden. De bussen zijn geverfd naar de speciale kleur voor schoolbussen (geel) en zijn daarna met
stoeltjes ingebouwd. Op dit moment zijn de schoolbussen operationeel om leerlingen in 9 gebieden
te transporten naar hun scholen.
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Ondersteuning armen, weeskinderen en gehandicapten
Ondersteuning van 15 gezinnen
In samenwerking met Association Al Amal Pour Les Handicapes te Zeghanghane, provincie Nador,
worden 15 kwetsbare gezinnen structureel ondersteund. Door de afwezigheid van een sociale
opvangnet hebben bepaalde kwetsbare groepen zwaarder ten opzichte van andere groepen die
leiden aan armoede. De 15 gezinnen vallen naast armoede ook in een van de categorieën:
gehandicapt of gehandicapte gezinsleden, langdurig ziek, weeskinderen of weduwen (geen
kostwinner). De gezinnen vallen daarmee onder de meest kwetsbare groepen. In samenwerking met
onze partner Al Amal, worden deze gezinnen ondersteund met hun onderhoud, medische zorg,
begeleiding en financiën. Dit project is gestart in 2014 en is een doorlopend project. De Stichting
probeert, waar mogelijk, gezinnen zelfvoorzienend te maken door te investeren in bijvoorbeeld de
kinderen van het gezin of door de gezinnen te steunen met het starten van inkomstenbron.

Said en Mahdi. Verstandelijk gehandicapte broers.

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
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Taroudant) om deze doelgroep structureel te ondersteunen. Hiervoor zijn samenwerkingsverbanden
opgesteld.
Verder is er een structureel gebrek aan middelen zoals loopkrukken, (elektrische) rolstoelen en
zuurstof inhalatoren. Stichting Rohamaa heeft hierin een helpende hand geboden door bijvoorbeeld
financiële middelen ter beschikking te stellen waarmee bijvoorbeeld de kosten voor medische
behandelingen betaald konden worden, of door het ter beschikking stellen van medische
hulpmiddelen zoals rolstoelen, zie als voorbeeld het project medische hulpmiddelen.
Waterprojecten
In veel delen van de wereld heerst er waterschaarste door droogte of simpelweg doordat er in het
gebied geen water aanwezig is. Hierdoor is er structureel een tekort aan water in deze gebieden. De
bewoners zijn genoodzaakt lange afstanden af te leggen om zichzelf van water te voorzien.
Stelt u zich eens voor: als u water wilt drinken, wilt douchen of iets wilt wassen moet u eerst 1 uur
lopen naar de waterbron, water in flessen vullen en weer 1 uur teruglopen naar huis. Wij kunnen ons
dit bijna niet voorstellen, maar helaas is dit de situatie van veel mensen wereldwijd.
Het streven van Stichting Rohamaa is om deze waterproblematiek aan te pakken en proberen op te
lossen. Daarom zijn wij in 2013 begonnen met waterprojecten. In samenwerking met partners en de
lokale bevolking worden waterputten gegraven en waterinstallaties opgezet om zodoende de lokale
bevolking te ondersteunen.
In 2013 heeft stichting Rohamaa oriënterende bezoeken gebracht in Marokko aan bepaalde
gebieden die te kampen hadden met waterschaarste. Naar aanleiding hiervan heeft stichting
Rohamaa in 2014 de waterputten gegraven.
Voor het waterput in Azrou Akachar heeft de stichting tevens bijgedragen om een pomp aan te
schaffen voor een installatie dat in de toekomst op zonne-energie zal opereren.

Waterput Azrou Akachar (Tizi Ousli) inclusief PV installatie.
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In 2014 heeft stichting Rohamaa waterputten geslagen in drie dorpen: Ait Boussta, Tifarouine en Ait
Bouqayaddan. 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.
In het jaar 2015 heeft de stichting dit waterputproject voortgezet, en is dit project breder getrokken
naar waterinstallatieprojecten.
Aan waterputten zijn er in 2015 in Marokko in de volgende plaatsen een project gerealiseerd:
Chambirra (waterput Said), Guercif (bij een basisschool zonder watervoorziening), Otat Lhajj en
Azrou Akachar (Tizi Ousli). De waterputten zijn gegraven en worden dankbaar gebruikt door de
inwoners.
Daarnaast heeft de stichting een waterproject uitgevoerd voor het dorpje Waglaas in de buurt van
Taroudant. Het dorpje bevindt zich in de hoge Atlasgebergte waar geen water aanwezig is. De
inwoners vangen regenwater in de winter op voor dagelijks gebruik. Aan drinkwater is er echter
structureel tekort. In samenwerking met een lokale instantie is er voor 5 dorpjes in dit gebied
watervoorziening gerealiseerd door middel van water te transporteren naar de dorpjes.
In het noorden van Marokko is de stichting eind 2015 gestart met het aanleggen van een
waterinstallatie voor het dorpje Timzrint – Bouyafar. De dorpelingen waren gewoon lange afstanden
af te leggen om (drink)water te halen bij een waterbron die niet afgesloten was en waar menig
ongedierte terecht kwam. 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 opgeleverd en wordt inmiddels gebruikt door de inwoners.
In 2015 is de stichting op bezoek geweest in het plaatsje Ajdir. De inwoners hadden reeds een
waterinstallatie waarbij het water gepompt werd van de waterbron naar een waterreservoir 2,5
kilometer verderop. Doordat de gebruikte waterpomp niet sterk genoeg was, was er behoefte aan
een betere waterpomp die sterk genoeg was voor het dagelijks pompen van water naar de reservoir.
De stichting heeft meegedragen aan de aanschaf van deze waterpomp, de inwoners en plaatselijke
instanties waren hier erg content over. In 2018 zijn de installaties aangelegd om het water te
transporteren naar een grotere waterreservoir die de huishoudens van het plaatjes Ajdir, kan
voorzien van water. Dit project is inmiddels tevens in gebruik.
Waterput in het dorp Sobané (Guinée, West Afrika) en aanschaf schoolmateriaal
Om haar interventiegebied te kunnen uitbreiden tot in
Sub-Sahara Afrika heeft de stichting in 2015 een pilot
project 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 zoetwater maar
door de slechte infrastructuur heeft een groot deel van de
bevolking geen toegang tot schoon water. Deze waterput
biedt de mogelijkheid om de dorpelingen hiervan te
voorzien. Tegelijkertijd besloot de stichting om ook een
bijdrage te leveren op het pedagogisch front door
schooltassen, schriften en pennen te kopen voor een lager
onderwijs school in de hoofdstad Conakry.

Gerealiseerde waterput te Sobane - Guinee.
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De stichting wilt aankomende jaren investeren in onderzoekstechnieken om vooraf een betere
inschatting te kunnen maken van de vindbaarheid van aanwezig grondwater.
Het waterproject is tevens een doorlopende project.
Winterproject Zuid Marokko Taroudant
Eind 2014 is zuid-Marokko getroffen door hevige overstromingen. 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 een lokale stichting (stichting Al marhama) een hulpkonvooi opgezet met
voedselpakketten en dekens. Hierbij zijn 5 complete dorpen voorzien die geïsoleerd waren door de
overstromingen.
Als gevolg hiervan houdt de stichting jaarlijks een witnerproject in het zuiden van Marokko, waarbij
afgelegen en moeilijk bereikbare dorpjes worden voorzien van dekens, kleding en voedselpakketten
die de inwoners de winter door moet helpen.

Voedselpakketten en dekens voor slachtoffers overstroming Zuid-Marokko eind 2014.

Project medische hulpmiddelen
In 2014 heeft de stichting een grote gift ontvangen van het Medsich Centrum Haaglanden (MCH) in
de vorm van ziekenhuisbedden. De bedden zijn vervolgens opgeslagen in een container. Het
ongebruikte deel van de container werd gevuld door medisch appratuur dat de stichting heeft
gekocht (met name rolstolen). Vervolgens werd de container in 2015 per schip verscheept naar
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Marokko naar een van de lokale partners die de opdracht kreeg om dit aan gehandicapten en
ouderen te geven.
Als gevolg hiervan heeft de stichting het project medische hulpmiddelen doorgezet. De stichting
schaft op aanvraag mediche hulpmiddelen in, zoals rolstoelen, sootmobielen, ziekenhuisbedden,
tilliften, postoelen etc, en transporteert ze vervolgens naar de aanvragers.

Bestuur van Association Al Amal ontvangt de container met medische hulpmiddelen in Marokko.

17

Vluchtelingenhulp
Syrische vluchtelingen in vluchtelingekampen
Voor dit project is er in 2013 ongeveer 22 ton aan kleding ingezameld en per container verstuurd
naar Syrië. Verder zijn er andere primaire levensmiddelen aangeschaft zoals eten, dekens en
medicijnen. Deze zijn aan de bewoners van vluchtelingenkampen uitgedeeld. Voorts is een
inventarisatie gemaakt voor wat betreft de middelen waar een dringende behoefte aan is. Dit heeft
bijvoorbeeld geresulteerd in de ambulanceproject voor Syrië.

Uitdelen van kleding aan Syrische vluchtelingen in 2013.

Twee ambulances aan ziekenhuizen in Syrië
Voor dit project zijn er in 2013 twee ambulances in Nederland aangeschaft en verscheept naar het
grensgebied tussen Turkije en Syrië. Hierna zijn de ambulances persoonlijk overhandigd aan
ziekenhuizen welke deze voertuigen zeer goed kunnen gebruiken.
Winteractie voor Syrische vluchtelingen
Begin 2015 heeft Stichting Rohamaa een projectreis uitgevoerd naar het Turkse stadje Rayhanli in het
zuiden van Turkije. Dit gebied staat bekend als een gebied waar de Syrische vluchtelingen als eerst
stranden als ze de grens overgaan. De meeste gezinnen - veelal bestaand uit kinderen, vrouwen en
bejaarden - moeten maandenlang zelf onderdak regelen alvorens ze opgevangen kunnen worden in
officiële Turkse vluchtelingenkampen. De meesten zetten zelf tentjes op of slapen in verlaten en
vervallen gebouwen. De stichting heeft getracht om het welzijn van de vluchtelingen te verbeteren
d.m.v. het beschikbaar stellen van dekens, jassen en schoenen voor kinderen en voedselpakketten.
Ook tracht de stichting om de vluchtelingen doelgroep breder te trekken dan enkel de vluchtelingen
die zich bevinden aan Turks/Syrische grens. Als gevolg van de massale komst van vluchtelingen naar
Europese bodem zal de stichting ook proberen interventies uit te voeren op EU bodem of aan de
grens van de EU (zie hier verder een voorbeeld).
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Vluchtelingen Calais
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.
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 pilotproject 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 in de diverse Nederlandse AZC’s een
cadeau zouden krijgen op de islamitsche feetdag van Eid-ul-Adha.
Foodtruck voor vluchtelingen in Lesbos, Griekenland
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.

Vluchtelingenkamp Lesbos januari 2017
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Stichting Rohamaa heeft in samenwerking met stichting “Movement on the Ground” een bescheiden
bijdrage voor de “Food-truck”. Deze Food-Truck bereidt dagelijks voor 1100 vluchtelingen uit het
kamp Kara Tepe voedsel en soep voor. Vooral tijdens de wintermaanden is dit erg nodig om het
bestaan van de vluchtelingen te verlichten.
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 voor
het ontvangen van steun uit het buitenland.
Project 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. In het jaar 2015 heeft
de stichting helaas geen projecten kunnen uitvoeren in Tunesië, door het uitblijven van een lokale
partij waarmee samengewerkt kan worden op dit gebied. Tevens heeft onze gepland projectreis in
juli 2015 geen doorgang kunnen vinden doordat de lokale Tunesische autoriteiten hun goedkeuring
voor onze komst op het laatste moment hebben ingetrokken, gezien de instabiele veiligheidssituatie
aldaar. In 2016 is in samenwerking met de Britse goede doelenorganisatie “Orphan Smile” de
behoeftigen in de provincie Kasserine alsnog de helpende hand geboden.
Project behoeftigen, daklozen en vluchtelingen Nederland:
In 2016 en 2017 is er in samenwerking met verschillende organisaties kleinschalige projecten
uitgevoerd waarbij er vanuit Stichting Rohamaa bijdrage is geleverd om iftar-maaltijden te
organiseren voor buurtbewoners, vluchtelingen, daklozen en andere behoeftigen. De stichting is
voornemens om dit project jaarlijks te laten terugkeren.
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4. Toekomstige projecten
Voor de periode 2021 en 2022 zal de stichting verschillende reeds gestarte projecten continueren en
zal de stichting nieuwe humanitaire projecten initiëren en uitvoeren.
De stichting werkt met een jaarplanning waarin al deze projecten zijn opgenomen inclusief de
budgettering. De jaarplanning wordt op aanvraag beschikbaar gesteld.
De stichting zal proberen haar reeds gereserveerde gelden en de te inzamelen middelen besteden
aan onder andere de volgende projecten:
•

Doorlopende projecten
De stichting zal de doorlopende, terugkerende projecten continueren:

Project

Omschrijving

Budget/jaar

Waterprojecten

Initiëren van waterprojecten.

€ 8.000,-

Ondersteuning
armen,
weeskinderen en
gehandicapten

Ondersteuning van 15 gezinnen, het uitdelen van
voedselpakketten, het opzetten van projecten t.b.v.
zelfredzaamheid.

€ 22.000,-

Medische hulp

Het inzamelen en kopen van medische hulpmiddelen en
transporteren naar derde wereldlanden.

€ 5.000,-

Winterproject
Zuid-Marokko

Het uitdelen van voedselpakketten, dekens en kleding aan
dorpsbewoners in afgelegen gebieden.

€ 5.000,-

•

Geplande projecten
De volgende projecten staan in de planning voor de aankomende periode:

Project

Omschrijving

Budget/jaar

Waterproject
Skoura

Het realiseren van zonnepanelen en waterreservoir t.b.v.
irrigatie van landbouwgronden in samenwerking met
Stichting Wilde Ganzen, gemeente Skoura en de vereniging
voor Exploitatie van het water Irrigatie Ain Al Jadida.

€ 8.000,-

Projecten subSahara Afrika

Initieren van humanitaire projecten in sub-Sahara Afrika,
onder andere waterprojecten.

€ 5.000,-

Zelfredzaamheid

Het opzetten van projecten om minderbedeelden
zelfredzaam en financieel onafhankelijk te maken.

€ 5.000,-

Vluchtelingehulp

Het opzetten van projecten voor hulp aan vluchtelingen in
Nederland, Europa of elders.

€ 5.000,-

Schoolprojecten

Het opzetten van schoolprojecten zoals het voorzien van
scholieren uit arme gezinnen in derde wereldlanden van
schooltassen met inhoud, schoolfietsen en schoolboeken.
Daarnaast het in samenwerking met basisscholen in
Nederland opzetten van projecten in derde wereldlanden.
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