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1. Van de Voorzitter 

 

We kijken terug op een succesvol jaar. Konden de voorgaande 

jaren vanwege covid-19 het een en ander niet doorgaan, konden 

we dat dit jaar inhalen. 

- Eindelijk weer een ‘Wandelen voor Water’ actie kunnen 

houden; geen corona perikelen meer. Daardoor konden we 

de toiletgroep bij de kliniek in Atsiekpoe realiseren. 

- Het yoghurt-atelier op Here Bugu in Mali is gebouwd en 

enkele vrouwen hebben de yoghurtproductiecursus kunnen 

volgen; 

- In Nepal hebben diverse vrouwengroepen rondom Doskilo 

micro-kredieten ontvangen en zijn zij aan het investeren 

gegaan in hun eigen naai-atelier, boerderijtje etc.  

- Hebben we kunnen bemiddelen bij een Nederlands 

onderwijsfonds voor basisscholing en beroepsonderwijs op 

Here Bugu. 

We konden wederom rekenen op een flinke donatie van 

Drugadvies Gooise Meren van € 1.000,- per project. Daarnaast zijn 

de inkomsten uit kleine acties en de contributie nagenoeg 

conform begroting.  

1.1. Visie 

De Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Muiden Muiderberg 

(VOMM) is in 1981 opgericht. Door vrijwillige inspanning van stads-

/dorpsgenoten zijn we in staat kleinschalige projecten in 

ontwikkelingslanden te realiseren.  

Door acties te organiseren t.b.v. fondsenwerving en door 

persoonlijk contact bieden we financiële hulp aan mensen in 

hulpbehoevende landen. 

De steun gaat rechtstreeks (strijkstokloos) naar de hulpverleners ter 

plekke, die een directe relatie hebben met een bij de VOMM 

bekende Muidenaar of Muiderberger.  
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1.2. Missie 

De vereniging stelt zich ten doel om de kwaliteit van leven van 

kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden te verbeteren en om daarbij 

de zelfredzaamheid van die groepen te vergroten. 

 

Hierbij valt te denken aan:  

- veilige leefomstandigheden voor het opgroeiende kind 

- duurzame toegang tot schoon drinkwater en een toilet 

- bereikbare gezondheidszorg voor iedereen 

- onderwijs voor iedereen 

  

1.3. Doelgroepen 

De Verenigde Naties benoemen 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstel-

lingen (Sustainable Development Goals), met onze projecten onder-

steunen we de volgende doelstellingen: 

SDG   1 Armoede 

SDG   2 Geen honger 

SDG   3 Goede gezondheid en welzijn 

SDG   4 Goed onderwijs 

SDG   6 Schoon water en sanitair 

SDG 10 Verminderen ongelijkheid 

SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie 

 

In het afgelopen jaar hebben we de reeds bestaande VOMM-

projecten ondersteund.  

Dit zijn: 

• In Ghana aansluiting van de schoonwatervoorziening bij de kliniek 

en een toiletgroep in het dorp Atsiekpoe. (SDG 3, 6) 

• In Mali – Here Bugu – een multicultureel woon-, werk- en 

scholingsgemeenschap met vluchtelingenopvang. Wij droegen bij 

aan beroepsopleiding t.b.v. yoghurtproducenten en de 

verbouwing van een ruimte tot yoghurtfabriekje. (SDG 12) 

• In Nepal verstrekken van microkredieten aan vrouwengroepen 

voor het opzetten van eigen onderneminkjes. (SDG 10) 

• Het blijft mogelijk om incidenteel kleine projecten te steunen. 
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1.4. Onze manier van werken 

Wij genereren inkomsten voor projecten die mede stads-/dorpsgenoten 

aanreiken en waar we achter kunnen staan (zie criteria om een project 

te steunen).  

inkomsten bestaan uit contributie, donaties of collectes (kerken). Ook 

organiseren we sponsoracties: bv Wandelen voor Water. Daarnaast 

proberen we lokale sponsoren warm te maken voor onze projecten. 

Voor onze geringe organisatiekosten proberen ook steeds een sponsor 

te vinden.  

Wij werken samen met partnerorganisaties  (zie hoofdstuk 2.2). Zij 

voeren de projecten daadwerkelijk uit. Zij of de lokale partner berichten 

ons de ontwikkelingen.  

Een project eindigt als het af is, als er een grote donateur in spel komt, 

of als onze projectmanager stopt of verhuist, of als de lokale regering 

het project overneemt. 

Het is de lokale partner die de behoefte aan ons (of aan onze 

partnerorganisatie) voorlegt. Het bestuur beslist dan over het wel of niet 

bijdragen aan dat project. 

 

 

1.5. Resultaten 

De volgende resultaten konden we realiseren uit de contributies van 

onze leden, de donaties van Stichting Helder GM, lokale kerken en 

particulieren.  

Uiteindelijk realiseren wij niets maar met onze hulp kan ter plaatse van 

het project gewerkt worden aan de doelen die zich gesteld hebben. 
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Ghana – Atsiekpoe e.o. 

Na de verwezenlijking van het gebouw van de ‘Green Clinic’ -een 

gebouw voor basisgezondheidszorg en kraamzorg- werd het punt van 

hygiëne en het ontbreken van een basis watervoorziening aan ons 

voorgelegd. Helaas lukte onze actie in 2021 dan wel niet, maar we 

wisten toen toch de nodige inkomsten te genereren om de 

schoonwaterpomp met goed gevolg. In januari van dit verslagjaar 

werd de pomp feestelijk in gebruik genomen. De foto op de 

voorpagina getuigt van de feestelijke ingebruikname van de  watertap 

(23 januari 2022).  
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Dit jaar heeft de actie Wandelen voor Water ruim € 3.000 opgeleverd 

en is daarvan het toiletgebouw nabij de ‘Green Clinic’ gerealiseerd. 

Het hospitaaltje is in december 2022 in gebruik genomen en is het 

personeel voorgesteld aan de bevolking. 

Hiermee hebben we dit project succesvol kunnen afsluiten. 

Nepal – Dos Kilo e.o 

In 2022 hebben we microkredieten verstrekt aan vrouwengroepen om 

de deelnemers in staat te stellen een eigen onderneming te starten of 

voort te zetten en zo een zelfstandig inkomen te genereren. Daarbij 

moet je denken aan bv. Dat vrouwen een naaimachine aanschaffen 

om zelf kleding te kunnen maken; zaden inkomen om later de oogst te 

kunnen verkopen. Hierbij hebben we geïnventariseerd dat het geld 

gaat aan bestaande vrouwengroepen die onderling vaste regels en 

afspraken hebben voor het terug betalen en herbesteden van de 

kredieten.  
Vanaf 2023 trekken we ons terug van het aandachtsgebied Nepal 

omdat de gezamenlijk opgestelde doelen zijn behaald. 

Vrouwengroep in Doskilo, dat zich buigt over de verdeling van de microkredieten 
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Mali – Mopti – Here Bugu 

Als gevolg van de instabiele situatie in Mali kwamen vele gezinnen van 

Peulse afkomst ‘schuilen’ in en bij Here Bugu. Deze aanwas (500 

mensen) van deze bevolkingsgroep op en rond Here Bugu leverde de 

nodige extra noden op. Peulen zijn veehoudende nomaden. De melk 

van de koeien is door de 

hitte zeer kort houdbaar. 

Overtollige melk werd 

weggegooid. Omdat dit 

een niet duurzame 

activiteit is, is bedacht om 

een yoghurt-fabriekje in 

te richten om aldaar 

langer houdbare yoghurt 

te produceren en te 

verkopen. Hiervoor zijn 

ook Peul-meisjes opgeleid 

mede op onze kosten.  

 

Ook hebben we meegedaan aan de jaarlijkse rijst- en gierst-actie. Een 

actie om de lokale boer een redelijke prijs te geven voor zijn 

inspanningen (oogst) die dan 

weer lokaal gebruikt/verstrekt 

wordt zonder tussenkomst van 

handelaren. 

Het is bijzonder om te zien dat 

een vreedzaam en productief 

leven wordt geleid in en rond 

de gemeenschap van Here 

Bugu terwijl geweld en armoe 

overheersen in Mali.  

Recent konden we deelnemen 

aan een online-bijeenkomst 

van de Stichting Rondom Baba 

met rechtstreekse contact met 

Yvonne Gerner en Baba Traoré. 

Hierbij kon Baba dit nog eens 

bevestigen.   
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1.6. Verslag uitgeoefende activiteiten 

Wandelen voor Water 

Ten behoeve van het dorpstoiletgebouw 

in Atsiekpoe hebben we dit jaar extra 

inspanningen verricht. Leerlingen van de 

basisscholen in Muiderberg liepen de 

traditionele ‘Wandelen voor Water’ op 

24 maart 2022. Er werd toen € 3.650,45 

opgehaald. Voor de eerste keer 

collecteerden de kinderen ook met een 

QR-code, deze methode werd goed 

gebruikt: € 2.228,-. 

Kerkcollectes 

Tijdens de kerkdienst in november in 

Muiden werd € 146,50 gecollecteerd. Dit 

was een initiatief van de diaconie van 

de protestantse kerk in Muiden.  

Swing op de Brink  

Tijdens het jaarlijkse ‘Swing op de Brink’-evenement serveerden we 

tijdens het diner gratis kraanwater. Aan 

de fles hing ook een QR-code. Dit 

leverde € 180,- op. Dit geld is 

gereserveerd voor een toekomstig 

waterproject.  

Persoonlijke giften 

Bijzonder blij zijn we over de persoonlijke 

inspanningen van enkele van onze 

leden. Zo is er op een familiebijeenkomst 

net zoals bij een verjaardag gekozen 

i.p.v. cadeaus een gift aan de VOMM te 

vragen. Een ander lid heeft de 

energietoeslag aan de VOMM 

geschonken. 
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2. Organisatie 

2.1. Organisatiegegevens 

Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Muiden Muiderberg 

(www.vomm.nl)  

Postadres: Graaf Florislaan 3, 1399 VL Muiderberg, secretaris@vomm.nl 

RSIN nummer (ANBI): 816122027 

Kamer van Koophandel: 40.51.68.81 

 

2.2. Bestuurssamenstelling  

Het bestuur bestond in 2021 uit 

Voorzitter Luuk Donders voorzitter@vomm.nl 

Secretaris  Fred Kortekaas secretaris@vomm.nl 

Penningmeester  Coosje Riemers penningmeester@vomm.nl  

Projectcoördinator Trudi van Dorssen truddors@hotmail.com 

Projectcoördinator  Swantje Tieken swantje_tieken@vomm.nl 

 

Het bestuur wordt bij PR en redactionele activiteiten bijgestaan door 

Jan Maat. Alle bestuursleden wonen in Muiden of Muiderberg. 

 

Bestuursleden genieten géén vacatiegelden of anderszins. Er wordt bij 

leden thuis vergaderd en ontstaan er geen kosten voor vergaderruimte.  

 

In 2021 hebben we ons aangemeld als lid van belangenorganisatie 

voor kleine goede doelen Partin. We hebben inmiddels gebruik 

gemaakt van diverse bijeenkomsten en tools (Privacyreglement, 

Jaarverslag, Beleidsplan, WBTR).  

 

 

  

http://www.vomm.nl/
mailto:secretaris@vomm.nl
mailto:voorzitter@vomm.nl
mailto:secretaris@vomm.nl
mailto:penningmeester@vomm.nl
mailto:truddors@hotmail.com
mailto:swantje_tieken@vomm.nl
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2.3. Partnerorganisatie 

Wij werken samen met: 

 

Partnerorganisatie Nepal: Stichting Namaste Projects 

Adres: 1e Helmersstraat 247 (1 hoog) 

Postcode en plaats: 1054 DX Amsterdam 

Email namasteprojects@gmail.com 

Website: www.namasteprojects.nl  

 

Namaste Projects is een stichting sinds mei 2006. Het doel van de 

stichting is: Nepalese kansarmen te ondersteunen door middel van 

onderwijs, huisvesting, microkredieten en het ontwikkelen van sanitaire 

voorzieningen. Dit moet leiden tot: van kansarm naar kansrijk. 

 

Partnerorganisatie Mali: Stichting Rondom Baba 

Adres: Jacob Mosselstraat 13 

Postcode en plaats: 2595 RD Den Haag 

Email info@rondombaba.nl  

Website: www.rondombaba.nl 

 

Here Bugu is een ecologische gemeenschap op het platteland van 

Mali. Een land waar de bevolking getekend is door een geschiedenis 

van slavernij, kolonisatie en hulpverslaving en dat nu verscheurd wordt 

door oorlog. Daar werken wij met de arme bevolking uit verschillende 

etnische groeperingen aan gemeenschapsvorming en 

vaardigheidstraining. De deelnemers leren creatief te denken, fantasie 

te ontwikkelen, ondernemend te zijn en zelf dingen te maken. Het 

respect voor elkaar is daarbij een sleutelwoord. Oprechtheid in wat we 

zeggen in relatie tot wat we doen is essentieel. We geven praktisch 

onderwijs voor hoofd, hart en handen om een gezonde leergierigheid 

wakker te maken. Hiermee wordt het gevoel van eigenwaarde 

hersteld, het allerbelangrijkste dat mensen in het verscheurde Mali 

nodig hebben voor het bouwen aan een nieuw, menswaardig 

bestaan. 

  

mailto:namasteprojects@gmail.com
http://www.namasteprojects.nl/
mailto:info@rondombaba.nl
http://www.rondombaba.nl/
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Partnerorganisatie Ghana: Stichting Stepping Stones for Africa 

Adres: P.O. Box DD79 

Postcode en plaats: Dodowa, Greater Accra, Ghana 

Telefoonnummer + 233 (0)24 7522173 

Email info@steppingstonesforafrica.org  

Website: www.steppingstonesforafrica.org  

 

Stepping Stones for Africa (SSFA) is een Nederlandse-Ghanese goede 

doelen-stichting gericht op ‘grassroots’ ontwikkelingswerk in dorpen in 

West-Afrika. Zij werken samen met dorpen en lokale gemeenschappen 

om hun doelen en dromen te verwezenlijken. 

In West-Afrika zijn veel dorpen waar basale voorzieningen ontbreken, 

zoals gezondheidszorg, schoon water en duurzame manieren om in het 

eigen levensonderhoud te voorzien. Vaak zijn deze gemeenschappen 

sociaal zeer goed georganiseerd, maar zijn ze niet in staat om zelf 

veranderingen aan te brengen die de kwaliteit van leven verbeteren. 

De visie van SSFA is om deze dorpen en gemeenschappen te versterken 

en het leiderschap te vergroten zodat mensen in staat zijn zelf 

verbeteringen aan te brengen in hun eigen levensomstandigheden.  

Er wordt gewerkt in kleinschalige projecten die worden geïnitieerd en 

uitgevoerd door de dorpen en hun leiders zelf, en die niet door SSFA of 

VOMM worden opgelegd.  

3. Beleid 

Ons beleid is erop gericht om de kleinschaligheid te koesteren en om 

daarmee de allerarmsten een kans te bieden op ontwikkeling en 

zelfredzaamheid. 

In dit jaarverslag vindt de lezer daarvan de resultaten en onze filosofie is 

erop gericht om met meer (jonge) en diverse bewoners uit Muiden en 

Muiderberg de ingeslagen weg verder te bewandelen. De 

doelstellingen zijn duidelijk en het enthousiasme is aanwezig: reden voor 

het bestuur om met enthousiasme anderen aan te moedigen om ons 

werk en de vereniging met een lidmaatschap en idealiter met 

(bestuurlijk) vrijwilligerswerk te steunen. 

mailto:info@steppingstonesforafrica.org
http://www.steppingstonesforafrica.org/
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4. Financiële verantwoording 

Zie voor de Jaarrekening 2022 en de Begroting 2023 de laatste pagina 

van dit verslag.  

 

4.1. Toelichting bij de jaarrekening 

4.1.1 Kosten 

Organisatiekosten en Drukkosten 

Wij streven er steeds naar om de inkomsten uit contributie en donaties 

rechtstreeks te benutten voor onze projecten en zoeken naar 

sponsoren om de krant en de geringe organisatiekosten te financieren.  
Ook dit jaar hebben we diverse potentiële sponsors aangeschreven 

met een verzoek om een donatie. Dit leverde een toezegging op van  

€ 1.000 voor de VOMM-krant van 2022 en voor elk project € 1.000 

(Stichting Helder GM).  

Projectuitgaven 

De grootste post betrof dit jaar Atsiekpoe in Ghana, zij hebben  

€ 6.149,40 ontvangen voor het schoonwaterproject bij de Green Clinic 

en het dorp. Dit bedrag bestaat uit € 3700,45 de opbrengst van 

Wandelen voor Water, de contributie van VOMM van € 1.500 en de 

donatie van Stichting Helder aan dit project € 1000.  

Daarnaast hebben we in 2022 bijgedragen aan de volgende 

activiteiten: € 2.500 aan vrouwengroepen in Dos Kilo (Nepal) voor 

microkredieten. Aan Here Bugu in Mali konden we € 2625 gegeven 

(contributie door de VOMM 1500 en een extra donatie voor rijst- en 

gierst actie van € 125)   

PR- en administratiekosten 

In 2022 zijn de kosten voor PR middelen en administratie nagenoeg 

constant gebleven en conform begroting.  

We hebben in 2022 geen VOMM-krant kunnen uitgeven.  
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4.1.2 Baten  

Donaties 

De grootste donatie is ontvangen van Stichting Helder Gooise Meren 

voor alle drie projecten € 1.000.  

Eind van dit jaar is er in de kerk van Muiden gecollecteerd ten gunste 

van de VOMM. Dit leverde € 146,50 op. Het geld is bestemd voor het 

Yoghurt fabriekje in Mali.  

Acties 

Aan de actie Wandelen voor Water konden alleen de leerlingen van 

de scholen in Muiderberg mee doen. Zij hebben een opbrengst van  

€ 3.700,45 “binnen gelopen”. 

Contributie leden 

De contributie inkomsten van leden is nagenoeg gelijk gebleven  

(€ 4.305,-) aan voorgaande jaren. Tot nu toe is er een leden contributie 

van € 10,- per jaar vastgesteld. Enkele leden geven vrijwillig meer dat 

dit bedrag.  

 

4.1.3 Conclusie 

We zijn heel blij dat we ook in 2022 voor al onze projecten de 

aangevraagde steun konden bieden. In alle gevallen kregen we 

realistische hulpaanvragen door onze partners aldaar.  Door de nauwe 

samenwerking kunnen we de resultaten van onze giften goed volgen 

en met genoegen zien dat de gestelde doelen zijn bereikt. 
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4.2 VOMM realisatie 2022 

 

   Bedragen in € 
    

OPBRENGSTEN Realisatie 2022 Begroot 2022 Realisatie 2021 

Contributies/Donaties 

personen  4.630,00   4.000,00   4.271,50  

Donatie Instanties  4.000,00   4.000,00   3.000,00  

Rabo clubsupport  -     -     581,52  

Braderieën, collectes  146,50   -     -    

Wandelen voor Water  3.885,45   2.000,00   2.994,51  

Rente sparen  0,50   -     0,85  

Contributie 2022  -     -     61,00  

  12.662,45   10.000,00   10.909,38  

    

KOSTEN   Realisatie 2022 Begroot 2022 Realisatie 2021 

Secretariaatskosten  106,99   120,00   118,49  

Jaarvergadering  -     50,00   -    

Bankkosten  154,01   130,00   123,31  

Website  25,00   75,00   25,00  

Krant en bezorging  -     1.000,00   722,75  

Kosten activiteiten  -     400,00   12,50  

Ghana - Atsiekpoe 6.149,40   2.500,00   5.270,00  

Nepal - Namjung Doskilo 2.500,00   2.500,00   2.610,00  

Mali - Here Bugu  2.625,00   2.500,00   2.610,00  

Totaal kosten  11.560,40   9.275,00   11.492,05  
    

Exploitatieverschil  1.102,05   725,00   -582,67  
 

Bedragen in € 31-12-2022 01-01-2022 

Rabo rekening courant 3.884,97   2.783,42  

Rabo spaarrekening 4.168,55   4.168,05  

Kas 50,00   50,00  

  8.103,52   7.001,47  
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