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Wie is Tamam Nederland 

 
Stichting Tamam Nederland is een hulporganisatie die zich inzet 
voor straatkinderen in Kaapstad in Zuid-Afrika. 

Tamam Nederland werkt daarbij samen met haar zuster-
organisatie Tâmam Ministry (Tâmam Zuid-Afrika). Samen werken 
we aan een betere toekomst voor de straatjongeren.  

Tamam werkt door middel van relaties. De rode draad in ons werk 
is om actief present te zijn in de levens van onze cliënten. Daarom 
zijn onze werkers onze belangrijkste middelen.  

 

 
 
 
 
 

Onze belangrijkste middelen? 
“Onze medewerkers” 

 
 

Ons bestuur 
 
 
Oscar Overmars  voorzitter en penningmeester 
Ineke Flens   secretaris 
Nikki Goossens lid 
 
Volgens de statuten bestaat het bestuur uit minimaal drie 
bestuursleden,  een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. Twee van deze drie functies kunnen ook door 
één persoon worden vervuld.  
Het bestuur wil op zo kort mogelijke termijn een uitbreiding met 
nog één of twee personen, waaronder in ieder geval een penning-
meester. 
 
 

Van links naar rechts: 
Nikki, Ineke, Oscar 

 

Onze missie, visie en waarden 
 

Missie 
Tamam Nederland is een hulporganisatie zonder winstoogmerk 
(NGO en NPO) die zich richt op straatkinderen/-jongeren in de 
regio Kaapstad. We werken vanuit relaties. We willen niet alleen 
aanwezig zijn, maar verschil maken in de levens van 
straatkinderen door te werken aan duurzame verandering. We 
willen de hele mens tot zijn of haar bedoeling laten komen. We 
doen dit samen met de lokale partner Tâmam Zuid-Afrika en 
mogelijk met soortgelijke organisaties in Zuid-Afrika en 
Nederland. 
 

Visie 
De droom van Tâmam Zuid-Afrika is ‘straten zonder straat-
kinderen’. Tamam Nederland wil hieraan bijdragen door Tâmam 
Zuid-Afrika te ondersteunen en te versterken. Dit doen we door 
fondsenwerving, praktische ondersteuning, coaching en 
toerusting en het bevorderen van draagvlak.  
 

 

 

Corma Bezemer: “Ik partner 
graag met mensen die zo’n groot 
hart hebben voor hun 
minderbedeelde medemens.” 
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Waarden 

 relationeel 

 betrouwbaar 

 transparantie 

 toewijding 

 werkplezier  
 
Vanuit onze christelijke waarden helpen wij iedereen binnen onze 
doelgroepen die geholpen wil worden, ongeacht diens geloofs- of 
levensovertuiging.  
 

 

 

 

 

Onze doelen 
 
Tamam en de Millenniumdoelen 

In 2000 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken 
om vóór 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied 
van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. Er zijn acht 
concrete doelstellingen vastgelegd: de Millenniumdoelen. 

Tamam werkt aan de volgende doelen: 
 
Doel 1  
uitbannen van extreme armoede en honger, inclusief subdoel 1B 
– bereiken van volledige en productieve werkgelegenheid en 
fatsoenlijk werk voor allen, inclusief vrouwen en jonge mensen. 

 
Doel 2  
bereiken dat jongens en meisjes in staat zijn om een complete 
opleiding van primair onderwijs te voltooien.  
 
Tamam doet dit door: 

 te stimuleren en begeleiden dat straatkinderen van de straat 
af komen en een normaal productief leven gaan leiden door 
het volgen van onderwijs en arbeid  

 onderwijs aan te bieden dat leidt tot een erkend diploma  

 maaltijden aan te bieden  
 
Bij de evaluatie van de millenniumdoelen (2014-2015) zijn wereld-
wijd verbeteringen geconstateerd. In zuidelijk Afrika blijft dit echter 
achter.  
Nederlandse hulporganisaties bouwen hun hulp voor Zuid-Afrika 
af omdat veel subsidies wegvallen. Dankzij mensen en instanties 
die ons steunen kunnen wij doorgaan met ons werk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

467 maaltijden en  
bekers koffie 

 

Hoe hopen wij onze doelen te bereiken 
 
Om onze doelen te bereiken, heeft Tamam NL primair tot doel de 
lokale partner Tâmam ZA te ondersteunen en te versterken.  
 

 

 

 

http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/education.shtml
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Daarnaast kan eventueel worden samengewerkt met soortgelijke 
organisaties in Zuid-Afrika en Nederland. 
 
Tamam NL doet dit door:  

 financiële ondersteuning 

 praktische ondersteuning  

 advies / coaching / training / toerusting 

 draagvlak bevorderen 
 
 

 

 
 
 

Helpende handen 

 
 
Wat wij in 2015 hebben bereikt, hebben we te danken aan vele 
helpende handen.  
 
Zo waren er mensen bereid om met ons mee te denken en te 
lezen bij het maken van het stichtingsplan en de ontwikkeling van 
onze website.  
Er waren vrijwilligers actief om Kerstmarkten te organiseren, te 
bemensen én te bevoorraden met de meest mooie en lekkere 
creaties.  
 
Er zijn contacten gelegd met organisaties die ons willen steunen 
en waar we mee samen mogen werken. 
 
 

Bert van Keulen: “Ik steun 
Tamam, omdat zij het de moeite 
waard vinden om straatkinderen 
te helpen naar een betere 
toekomst en ze te zien als een 
waardevol schepsel van God.“ 

Samenwerking 
 
 
Kinderen voor kinderen  

Het schooljaar 2015 – 2016 draait de Weekend Academie op twee 
locaties een proef met de samenwerking met Tamam Nederland. 
 
De kinderen van de Weekend Academie (groep 7 en 8) krijgen het 
hele seizoen les aan de hand van 4 thema’s: gezonde levensstijl 
en vitaliteit, burgerschap en identiteit, communicatie en media  en 
geld en inkomen. En bij elk thema wordt er aandacht besteed aan 
de straatkinderen in Kaapstad. 

Zo werken we aan een stukje bewustwording. We kijken uit naar 
een goede samenwerking. 
 

 

 

In twee interactieve lessen  
verteld over de straatjongeren. 
Supergaaf om te doen. Veel 
enthousiaste kinderen en hele  
slimme vragen! 

Communicatie 
 
We gebruiken diverse communicatiemethoden om onze achter-
ban te informeren.  
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.weekendacademie.nl/
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 Nieuws- en bedankbrieven 

 Website 

 Facebook 

 Presentaties 

 Kerkbladen 

 Skype (met de werkers in Kaapstad)  
 

 

3 nieuwsbrieven 

3 gastlessen 

2 presentaties 

17 skype-gesprekken 

 

Inkomsten 
 
De inkomsten van Tamam Nederland komen van collectes van 
diverse kerken, donaties en acties van mensen die Tamam een 
warm hart toedragen. 
 
Verder is Tamam Nederland aangesloten bij Sponsorkliks en 
internetboekwinkel YouBeDo.  
Bij YouBeDo ontvangen we zelfs 10% van het aankoopbedrag 
omdat ze geen winstoogmerk hebben. Bij Sponsorkliks wisselt het 
per webwinkel. Maar… vele beetjes maken toch verschil. 

 

 

Jubileum 

We hebben een mooie gift ontvangen van een echtpaar dat 40 
jaar was getrouwd. In plaats van een gift voor zichzelf, vroegen ze 
een bijdrage voor Tamam. 
 
 

 

Grote inzet jongeren 

In maart mochten we een les geven voor jongeren in Krommenie.  
Hier was ook jeugd uit Wormer bij aanwezig. Het thema van de 
les was het werk onder straatkinderen in relatie met Handelingen 
3, de handreiking van Petrus aan de verlamde man en onderlinge 
verbondenheid.  

Aan het eind van de les kreeg iedereen 2 euro. Dit mochten ze in 
hun zak steken of vermenigvuldigen. En vermenigvuldigd hebben 
ze het! Ze verdienden in totaal 650 euro met auto's wassen en de 
verkoop van cakejes! 

Geweldig dat ook jongeren zo betrokken zijn bij het werk voor 
straatkinderen. 

 

 

Ondanks het slechte weer was  
er een goede opkomst van  
vuile auto’s die een wasbeurt  
wel konden waarderen 

 

Collectes 
 
Nederlandse kerken hebben gecollecteerd voor schoolkosten van 
Angelique (6 jaar) en Yumna (14 jaar). Door een opleiding kunnen 
ze de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en werken aan een 
betere toekomst. Zo kunnen we levens veranderen.  

 

http://tamamnederland.nl/wp-content/uploads/2015/04/autowassen.jpg
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Voorlopig is het geld voldoende voor het schooljaar 2016. Hier 

zullen fondsen nodig blijven om de school af te kunnen maken. 

 
Winter- en Kerstmarkt 

Op 21 november was er in de Bullekerk in Zaandam een Winter-
markt en op 12 december in de Grote Kerk in Edam een Kerst-
markt. 
 
Vrienden van Tamam waren beide dagen aanwezig. Het is fijn om 
te ervaren dat ons werk gesteund wordt. We hebben weer veel 
zelfgemaakte jams en cadeaus kunnen verkopen én goede 
gesprekken gehad.  

 

 

Kerken die ons steunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsors 

Wij konden in maart op een ludieke wijze de geboorte van onze 
stichting kenbaar maken met geboortekaartjes. Deze kaartjes 
werden gesponsord door Almetaal B.V. 

We mochten ook een mooie gift ontvangen van de Mgr. Van 
Loon Stichting. 
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Hoe werkt Tâmam in Kaapstad?  
 
 
Voor sommige mensen of organisaties kan onze werkwijze moeite 
geven, omdat het moeilijk te meten is. Wat is het resultaat van een 

langdurige relatie waarin een zeer gebroken persoon zich opnieuw 
mens voelt? Hoe meet je resultaten van trauma-counseling in zeer 

complexe situaties?  
 
Wij vragen u om te beseffen dat dit een van de moeilijkste groepen 
is om mee te werken. In de meeste gevallen zijn er geen 

onmiddellijke resultaten, alleen resultaten op lange termijn. De in 
dit verslag genoemde cijfers geven dus alleen maar een 
fragmentarisch inzicht in de resultaten van ons werk. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Onze resultaten? 
 

“Mensen die zich weer mens 
voelen” 

 
 

We werken relatiegericht 
 
Tâmam werkt relationeel en  holistisch. Ieder mens heeft drie 

basisbehoeften:  

 gekend, geliefd en gewaardeerd zijn 

 veilig zijn 

 van betekenis zijn 
 
Onze jarenlange ervaring heeft geleerd dat onze cliënten deze 
basisbehoeften belangrijker vinden dan een maaltijd of kleding.  
 
Het belangrijkste dat wij bieden, is mensen die naast mensen 
staan. Mensen die op straat leven en (jonge) mensen die gevaar 
lopen. Daarom blijft een groep straatjongeren terugkomen naar 
ons gemeenschapscentrum (Koffiekamer), terwijl ze ergens 
anders meer maaltijden of andere voorzieningen kunnen krijgen.  
 
We kennen 'onze' straatjongeren bij hun naam. We kennen hun 
(soms afschuwelijke) levensverhaal. De gebrokenheid in hun 

leven is vaak groot. Bij ons worden ze gezien en geliefd. Het vraagt 

een lange adem om met hen mee te lopen en door te gaan, vooral 
omdat we niet onmiddellijk resultaten zien. In de Koffiekamer 

voelen ze zich veilig. Daar willen we ze laten zien en voelen dat ze 
kostbaar zijn en betekenis hebben. 
 
We weten dat wij van betekenis zijn in hun leven omdat ze ons dat 
vertellen en we het ook zien. We streven naar meer, we willen 

namelijk blijvende verandering. Na verloop van tijd zien we 
mensen opbloeien. We zien gebroken mensen gedeeltelijk helen. 

We zien mensen weer verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf 
en voor elkaar. Ze vinden zichzelf de moeite waard om hun leven 
te veranderen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

We kennen onze jongeren bij 
naam en mogen ‘naast’ ze 
staan.  
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In sommige gevallen betekent dit ook van de straat af gaan, 
opnieuw beginnen of terugkeren naar hun vroegere leefgemeen-
schap. Wij helpen ze zo veel als we kunnen in deze processen.  
 
Daarnaast geeft Tamam wel goederen, maar altijd binnen een 
bestaande relatie en zonder het overnemen van hun verantwoor-
delijkheden.  We willen onze cliënten niet (meer) afhankelijk 

maken. We geven spullen om hen een klein duwtje in de goede 

richting te geven, om in onmiddellijke behoeften te voorzien. Maar 
we doen dit vooral om ze te bemoedigen op hun weg van 
verandering. In ons gemeenschapscentrum ontvangen onze 

cliënten een eenvoudige maaltijd, een kop koffie en water. 
 Renee, mentor van fam. October 

 
Medewerkers zijn onze belangrijkste middelen 
 
Omdat wij relationeel werken, zijn onze medewerkers onze 
belangrijkste middelen. De kosten die gemaakt worden om actief 
aanwezig zijn in het leven van onze cliënten zijn dan ook onze 
belangrijkste kostenpost.  
 
Deze kosten zijn onder andere: huur van de Koffiekamer, 
transportkosten (onderhoud auto, brandstof) en kantoorkosten 
(computer, telefoon, enz). Er worden veel kilometers gereden om 
onze cliënten te bezoeken op straat, in de gevangenis, het 
ziekenhuis of voor begeleiding en ondersteuning bij zelfstandig 
wonen. De afstanden zijn groot. 
 
 

Amelia, mentor en counselor 
van Jacobus en zijn verloofde 

 
Wat doen we met uw geld 
 
Tâmam geeft niet rechtstreeks geld aan onze cliënten. We ‘geven’ 
mensen. Mensen die een relatie aangaan met mensen in nood, die 
actief aanwezig zijn in hun levens en hen helpen om verder te 
komen in hun leven.  
 
Waarom is er dan geld nodig? Naast de al genoemde kosten 
sparen we voor de aanschaf van een nieuwe auto en nieuwe 
computerbenodigdheden.  
Daarnaast zijn er de onvermijdelijke organisatiekosten zoals 
bankkosten en verplichte inschrijfkosten.  
Vanaf 2016 zullen we ook kosten maken voor een kleine 
deeltijdfunctie voor een ‘social worker’.  
Tâmam geeft soms goederen, maar altijd binnen een bestaande 
relatie. Bijvoorbeeld ondersteuning voor de kinderen van onze 
cliënten om naar school te kunnen en zo een betere kans in het 
leven te krijgen.  
 

Luan, vaste medewerker in de 
Koffiekamer 
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Wat zijn onze activiteiten 
 

Tamam werkt in 6 categorieën.   
 
Administratie / kantoor 
Ondersteunende activiteiten organiseren en onze dienstverlening 
handhaven.  
 
Straatbezoeken 
Relaties opbouwen, counseling, medische ondersteuning, HIV / 
AIDS-bewustzijn & onderwijs, bewustwording drugsschade. 
 
Gemeenschapscentrum (Koffiekamer) 

Relaties opbouwen, voedings-
programma, recreatieve spelletjes, 
counseling (één-op-één en groeps-
sessies), basis gezondheidsonder-
steuning, haarverzorging, persoon-
lijke hygiëne, seksuele voorlichting, 
HIV / AIDS en TBC bewustwording 
& educatie, preventie en bewust-
wording drugsschade, gezinsonder-

     steuning en religieuze educatie.  
 
Follow up/ Opvolging 

Relaties opbouwen, huisbezoeken, 
gevangenisbezoeken, rechtszaak-
ondersteuning, ondersteuning bij 
kliniekopnames en  ziekenhuisbe-
zoeken, individuele betrokkenheid 
vanuit de gemeenschap, onder-
steuning en hulp aan families van 
kinderen / jongeren die sterven op 
straat, begrafenissen / rouwver-

werking, (voor)huwelijkse counseling en ondersteuning, onder-
steuning bij het re-integreren van gezinnen en individuen in de 
samenleving; traumaverwerking voor groepen en individuen.  
 
Educatie en training 
Financiële steun; leren-en-werken trajecten (in samenwerking met 

Tamam Timmer- en leerbedrijf) 
 
PR / Branding / Fondsenwerving 
Fondsenwervend evenement; ontvangen giften van kerken, 

individuen, vrienden en familie ter ondersteuning van de gemeen-
schap. 
Bewustwordingsactiviteiten voor individuen, kerken, bedrijven, 
internationale steunpunten, radio en sociale netwerken, media, 
studenten (alle niveaus) en de regering. 

 
 

 
 
 
 

Verhuisd naar huis mét 

kantoormogelijkheid  

 

122 bereikte cliënten 

6 straatbezoeken 

 

46 maal Koffiekamer 

467 maaltijden 

 

 

 

 

 

3 gevangenisbezoeken 

1 begrafenis 

3 families praktische steun 

9 gezinnen begeleiding en 

ondersteuning 

 

 

 

1 leren- en werken traject 

 

 

1 evenement voor 

fondsenwerving 

2 groepen studenten voor 

bewustwordingsactiviteiten 
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In 2015 waren er niet veel activiteiten gepland, omdat de twee 
CEO's van onze kleine organisatie veel tijd investeerden in 
zichzelf en (dus) in de toekomst van Tâmam.  
Eleshia Martin had haar afstudeerjaar voor de universitaire studie 
Maatschappelijk Werk. Cobus Martin begon in 2015 een timmer- 
en leerbedrijf om leren-en-werken trajecten te faciliteren.  
 

Daarnaast hebben we tijd en 
energie besteed aan de voor-
bereiding van een noodzakelijk 
veranderingsproces. We willen 
groeien van een informele orga-
nisatie naar een meer ‘formele’ en 
professionele vrijwilligersorganisa-
tie om betere diensten te verlenen 
aan onze cliënten.   

We zijn hiermee daadwerkelijk gestart in 2016. 
 
 

 

 

 

 

4 bestuursvergaderingen 

 

12 bestuurs- en 

teambijeenkomsten 

 

17 management 

bijeenkomsten 

 

Wat zijn onze plannen voor 2016 
 
Tâmam maakt verschil in de levens van de straatjongeren en hun 
families. We willen echter meer: we willen een duurzame 
verandering in hun levens. Dit is vanaf het begin onze visie 
geweest. De afgelopen jaren zijn we erachter gekomen, dat we 
daarvoor als Tâmam zelf ook moeten veranderen.  
 
Tâmam is begonnen als een bediening (ministry) van de familie 
Martin. In de loop van jaren is dit uitgegroeid tot een kleine 
hulpverleningsorganisatie met een bestuur en vrijwilligers. Om 
een betere dienstverlening aan onze cliënten te verlenen, willen 
we verder groeien in professionaliteit en de continuïteit beter 
waarborgen. Het bestuur in Zuid-Afrika wil daarom in 2016 starten 
met een kleine betaalde deeltijdfunctie voor Eleshia Martin als 
‘social worker’. Tâmam blijft een vrijwilligersorganisatie. Eén van 
de taken van Eleshia zal zijn om de vrijwilligers te begeleiden en 
toe te rusten, zodat zij onze doelgroep beter kunnen bedienen. 
Daarnaast zal zij helpen met een professionaliseringsslag aan de 
organisatiekant.  
 
Het bestuur in Zuid-Afrika heeft in november 2015 gekozen voor 
een ontwikkeling op twee sporen:  

 de administratieve en organisatorische kant van Tâmam 
professionaliseren; 

 een serie (veld)onderzoeken naar de doelgroep, de huidige 
regelgeving, de andere spelers (organisaties) en 
mogelijkheden voor fondsenwerving. Met de uitkomsten 
daarvan gaat het bestuur een proces in van evaluatie, analyse, 
(strategische) keuzes maken en een planning voor de 
komende jaren.   
 

Beide sporen zullen in 2016 een groot beslag op de organisatie 
leggen maar zijn noodzakelijk om Tâmam gereed te maken voor 
de toekomst.  

Familie Martin,  
Van links naar rechts: Joshua, 
Jean, Eleshia en Cobus 

 
 
 

Pastor Paul, voorzitter  
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Voorbeelden uit Kaapstad 

 
 
 
Koffiekamer 
 
In ons inloophuis De Koffiekamer voelen onze cliënten zich thuis. 
We konden ze hier 46 keer ontvangen, een maaltijd voorzetten en 
een kop koffie serveren. Maar het belangrijkste is: er voor ze zijn. 
Luisteren, adviseren, korte counseling, etc. De Koffiekamer is 
alleen maar mogelijk dankzij vrijwilligers die zich hiervoor al jaren 
inzetten en onze cliënten bij naam kennen.  

 

 
 
 

De Koffiekamer is de plek waar 
ze zich ‘thuis en veilig’ voelen 
 

leren-en-werken  
 
In 2015 werd één voormalige straatjongere opgeleid door Tâmam 
Timmer- en leerbedrijf. (een klein privé-geregistreerd bedrijf van 
Cobus Martin, dat samenwerkt met Tâmam Ministry). Eind 2015 

vond deze jongere werk bij een loodgietersbedrijf.  

 

 

Brand in de Bo-Kaap 

In februari was er een grote brand in de krottenbuurt van de Bo-

Kaap waar Tâmam bij betrokken is. Huizen waren volledig 

verwoest en vooral oudere mensen en baby’s zijn getroffen.  

De bewoners hebben in de openlucht geslapen, er was chaos en 

er waren gewonden. De hulpdiensten zijn niet komen helpen. 

Tâmam (Eleshia) heeft flink aan de bel moeten trekken voor de 

overheid in actie kwam. Maar de hulp bestond uit een beetje 

opruimen. De bodem werd niet geëgaliseerd en het 

bouwmateriaal werd ‘gedropt’ en verder moesten ze maar zien 

hoe ze zich redden. Er was gebrek aan alles. Vijf tot zes gezinnen 

gebruikten één kookpot. Ze waren alles kwijt.  

De mensen van het kamp hadden Eleshia als ‘social worker’ 

gevraagd hen te helpen bij de verwerking van dit trauma. Tâmam 

was de enige organisatie die hulp bood. Hoewel de Bo-Kaap niet 

hoort bij de ‘straten van Kaapstad’, is dit wel een gebied waar veel 

straatkinderen vandaan komen.   

 

 
 

Een verwoeste krottenwijk moest 
weer worden opgebouwd. 

 
 

Tieners en studenten op bezoek bij Tâmam 

 
Eind mei is er weer een schoolgroep uit Bredasdorp geweest. De 
groep bestond voornamelijk uit tieners (ongeveer 14 jaar oud)  die 
nog niet eerder bij Tâmam betrokken waren. Zij hebben hiervoor 
een vakantiedag ‘opgeofferd’ . Ze zijn mee geweest naar de Bo-
Kaap, hebben twee toneelstukken opgevoerd en zelf mee-
gebrachte voedselpakketten uitgedeeld. 
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Studenten van een Nederlandse Bijbelschool zijn op zendingsreis 
naar Kaapstad geweest. Zij hebben ook een bezoek gebracht aan 
Tâmam.  
De groep is mee geweest de straat op en ze hebben zich ingezet 
in de Koffiekamer. ‘Onze’ straatjongeren en medewerkers voelden 
zich erg gezegend en bemoedigd. 

Onze cliënten zijn blij als er groepen komen. Ze kijken er naar uit, 
vooral vanwege de contacten. Ze worden gezien, gehoord en ze 
worden gediend. 

De studenten zelf krijgen meer bewustwording van het leven op 
straat. Daarnaast is het voor hen een mogelijkheid om liefde te 
oefenen in buitengewone omstandigheden. Voor zover wij weten 
is Tâmam de enige organisatie die deze bewustmakings-
programma’s heeft. 

 
 
 
 

Vrouwendag met passie 

 
In november is een Vrouwendag georganiseerd.100 vrouwen zijn 
ingegaan op de uitnodiging. Het was een dag vol bemoediging en 
getuigenissen van mensen die met begeleiding nu op weg zijn 
naar zelfstandigheid.  

Jacobus: Hij heeft lang gewacht tot Cobus en Eleshia hem zouden 
vragen of hij hun zoon wilde worden. Toen hem dat te lang duurde 
heeft hij het ze zelf maar gevraagd. Ze hebben ‘ja’ gezegd. Op 19 
maart gaat hij trouwen. Dan zegt opnieuw iemand ‘ja’ tegen hem.  

Jo-Ann: Ze heeft een groot deel van haar leven op straat gewoond 
en bijna haar kind verloren. Dankzij Cobus, Eleshia en Renee 
(bestuurslid Zuid-Afrika) is haar leven veranderd. Ze is getrouwd, 
heeft een huis en zicht op een betere toekomst.  

Naast een mooie financiële opbrengst voor deze dag zijn er ook 
100 vrouwen die het verhaal van Tâmam door kunnen vertellen 
aan hun directe omgeving. 

 

 

Verloren kinderen weer thuis 
 

Tijdens het WK voetbal in 2010 zijn de straten van Kaapstad 
´schoongeveegd´. De overheid wilde een goede indruk maken 
door alle daklozen uit de stad te jagen. Een kleine groep van 
´onze´ kinderen vond onderdak in een leegstaand huis in de Bo-
Kaap. In deze periode hebben ze flink gebruik gemaakt van drugs. 
Kortgeleden heeft de overheid het huis ontruimd en leven de 
kinderen weer in de straten van Kaapstad. Het positieve is dat ze 
weer trouw de Koffiekamer bezoeken. Iedereen is blij dat ze er   
weer zijn. Ze horen er weer bij. Er heerst een goede sfeer. Positief 
is ook dat ze weer begeleiding krijgen. 
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Financieel overzicht 2015 
 
 
Overgang van oude naar nieuwe situatie  
 
Stichting Tamam Nederland is formeel opgericht op 6 maart 2015. Tamam Nederland zet in een 
nieuwe vorm het werk voort wat tien jaar geleden in Nederland gestart is als particulier initiatief. Het 
jaar 2015 vormt dan ook een overgangsjaar.  
 
 
Oude rekening 
 
Onder de oude situatie was sprake van een particuliere bankrekening. Gedurende het jaar 2015 
zijn daarop nog donaties ontvangen en uitbetalingen aan Zuid-Afrika gedaan. Eind 2015 is deze 
bankrekening opgeheven. Het resterende saldo van € 486,48 is overgeheveld naar stichting 
Tamam Nederland. Op de rekening waren twee ‘potjes’ te onderscheiden: algemene donaties voor 
Tamam ZA en een steunfonds, en een resterend bedrag1 van € 1.702,16.  
 

 
Saldo oude rekening bij opheffing      

Tamam ZA    2.664,86   

steunfonds      minus 3.880,54   

resterend bedrag     1.702,16 plus 

saldo overgeboekt naar nieuwe rekening   486,48   
 
 
Van het saldo van € 2.664,86 in het potje ‘Tamam ZA’ was € 2.201,54 bestemd om in Nederland 
te gebruiken om fondsen mee te werven en om de kosten te betalen voor de oprichting van stichting 
Tamam Nederland. Dit bedrag is bij elkaar gespaard met gedoneerde preekbeurten en andere voor 
dit doel gedoneerde bedragen, dus niet van donaties speciaal voor Zuid-Afrika. Het bedrag is 
toegevoegd aan de algemene reserve van Tamam Nederland. Het resterende bedrag van € 463,41 
is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Tamam ZA.  
 
Vanaf de oprichting van de stichting zijn voor het steunfonds bedragen ontvangen op de nieuwe 
rekening, waardoor daar saldo opgebouwd werd. Tegelijk werden de uitbetalingen nog enkele 
maanden gedaan vanaf de oude rekening. De som van die uitbetalingen was groter dan het saldo 
voor het potje ‘steunfonds’ op de oude rekening. Daardoor ontstond er boekhoudkundig een tekort 
van € 3.880,54. Bij het opheffen van de oude rekening is deze ‘schuld’ boekhoudkundig vereffend.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 

                                                           
1 In die tien jaar zijn op de oude rekening een aantal malen privé-stortingen gedaan, onder meer om een buffer te vormen 
tussen inkomsten en uitgaven. Ook zijn de eerste jaren de bankkosten voor eigen rekening genomen en waren daarvoor 
bedragen gestort. Tenslotte was er een bedrag reeds op de rekening gestort met het oogmerk dat later toe te kennen aan 
het goede doel. Alles tezamen was dit bij opheffing € 1.702,16. Dit bedrag is in overleg met de donateurs verdeeld over de 
bestemmingen steunfonds (€ 1.400,00) en Tamam ZA (€ 302,16). 
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Tamam   

saldo per 2015-01-01   4.725,54   

totaal ontvangen 2015   1.841,91  plus 

  6.567,91   

totaal bankkosten         19,72 minus 

totaal overgemaakt    3.882,87  minus 

subtotaal 2015-11-20  2.664,86   

 (datum opheffing rekening)    

werkkapitaal NL    2.201,45  minus 

       

beschikbaar voor Tamam ZA       463,41   
 
 

 
Steunfonds      

saldo per 2015-01-01    1.318,99   

totaal ontvangen 2015    1.890,00  plus 

     3.208,99   

totaal overgemaakt     7.089,53  minus 

       

tekort per 2015-11-20    3.880,54   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe rekening 
 
 
Staat van Baten en Lasten 2015 

 
BATEN      

       

baten eigen fondswerving  12.711   

baten gezamenlijke acties  0   

baten acties (van derden)  0   

subsidies van overheden  0   

baten uit beleggingen  0   

rentebaten   0   

overige baten   0   

Totaal baten     12.711  

       
 
 
 
 
 
 
 
LASTEN      
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Besteed aan doelstelling2     4.567  

       

Kosten eigen fondswerving/ PR  294   

Kosten acties derden  0   

Kosten werving baten    294  

       

Kosten beheer en administratie   642  
       

Totaal lasten     5.503  
       
 
RESULTAAT     7.209  

        

Resultaatsbestemming     

Toevoeging/onttrekking aan:     

- Bestemmingsfondsen   0  

- Bestemmingsreserve Tamam Z/A 2.236   

- Steunfonds   2.929   

- Algemene stichtingsreserve 2.043   

      7.209  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting inkomsten  
 

  
oude 

rekening 
nieuwe 

rekening totaal 

particulieren  2.185,00 9.128,00 11.313,00 

kerken  869,56 3.268,00 4.137,56 
fondsen/ 
stichtingen  0,00 250,00 250,00 

bedrijven  0,00 0,00 0,00 

overheid  0,00 0,00 0,00 

sponsors  30,18 65,00 95,18 

rente  0,00 0,00 0,00 

overig   0,00 0,00 

correctie3   222,17   

Totaal  3.731,91 12.711,00 16.442,91 
 
     

 

 
 
 
 
 
 

 

Tamam heeft een kleine groep trouwe donateurs, die maandelijks of tenminste elk jaar een donatie 
doen. Daarnaast hebben we af en toe losse donaties.  
We hebben ook een vaste groep kerken die elk jaar een of meer collectes voor Tamam bestemt of 
op andere wijze bijdraagt. Deze groep kerken groeit elk jaar.  
Tamam heeft sponsorcontracten bij de internetboekwinkel YouBeDo en het portal voor 
webwinkels Sponsorkliks. Tamam maakt deze website en dit portal bekend (o.a. op onze website) 

                                                           
2 Van deze € 4.567  is € 2.000  pas in januari 2016 door Tamam Zuid-Afrika ontvangen. In hun jaarrekening rekenen ze 
daar niet mee.  
3 Op de oude rekening is in de loop van het jaar een verkeerde boeking gedaan. Die is bij opheffing gecorrigeerd. Het 
bedrag van € 222,17 is dus feitelijk geen inkomsten maar een correctie.  
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en in ruil daarvoor ontvangt Tamam sponsorbedragen (percentages) voor elke klant die via ons 
aankopen doet. 
 
 
Toelichting uitgaven 
 
2015 was het jaar van oprichting. We hebben daarom zowel oprichtingskosten gemaakt als 
jaarlijkse kosten. Oprichtingskosten waren onder meer notariskosten, inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel en het laten bouwen van een website.  
 
Tamam Nederland is een vrijwilligersorganisatie. Er worden geen salarissen, bestuurs- of 
vrijwilligersvergoedingen betaald. Als stichting willen we de kosten zo laag mogelijk houden, zodat 
een zo groot mogelijk bedrag aan onze doelstelling kan worden besteed. Toch ontkomen we niet 
aan jaarlijkse kosten, zoals het hosten van de website, kosten Kamer van Koophandel, bankkosten, 
vervoerskosten en kosten van postzegels (o.a. bedankbrieven).  
 
Om de kosten van onze stichting te betalen, blijven de sponsorgelden in Nederland als 
werkkapitaal. Daarnaast blijft 8% van de donaties in Nederland als werkkapitaal. Het is niet de 
bedoeling dat wij gaan ‘oppotten’; als ons eigen vermogen groot genoeg is, zal dit percentage 
omlaag gaan. Een kleine reserve is nodig om fluctuaties in inkomsten op te vangen. Ook zijn we 
aan het sparen voor toekomstige fondsenwerving (de kost gaat voor de baat uit). Dit gaat om 
grotere bedragen.  
 
 
Besteed aan doelstelling (beide rekeningen) 
 

  
oude 

rekening 
nieuwe 

rekening totaal 

Tamam algemeen  3.902,59 4.567,00 8.469,59 

steunfonds  7.089,53 0,00 7.089,53 

        

Totaal  10.992,12 4.567,00 15.559,12 
 
 

 

Besteed aan doelstelling in verhouding tot totale uitgaven 
 

  
oude 

rekening 
nieuwe 

rekening totaal 

totale uitgaven  11.050,84 5.503,00 16.553,84 
besteed aan 
doelstelling 10.992,12 4.567,00 15.559,12 

     

percentage  99,5 % 83,0 %  94,0 % 
 
 
     

 

 
 
 
 
 
€ 15.559 overgemaakt 

naar  
Zuid-Afrika 

 
 
 
 
 
 
Balans per 31 december 2015 
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Activa      

Materiële vaste activa    0  

Voorraden   0   

Vorderingen en overlopende activa 0   

Liquide middelen  7.209   

      7.209  

        

Totaal activa     7.209  
 

Passiva      

Reserves:      

 Bestemmingsreserve Tamam ZA 2.341   

 Steunfonds   2.579   

 Algemene stichtingsreserve 2.288   

      7.209  

       

Voorzieningen:     0  

 Langlopende schulden    0  

 Kortlopende schulden    0  

        

Totaal passiva     7.209  
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Begroting 2016 4 
   

     

IN  begroting 2016  ontvangen 2015 

     

particulieren  11.000  11.560 

kerken  4.000  4.138 

fondsen/ stichtingen  0  250 

bedrijven  0  0 

overheid  0  0 

sponsors  100  95 

acties  200  0 

rente  0  0 

overig  0  0 

     

Totaal  15.300  16.043 

     

     

UIT  begroting 2016  betaald 2015 

     

beheer en administratie      

reiskosten  50  0 

bankkosten  170  133 

Kamer van Koophandel  50  50 

representatie  100  48 

overig  50  431 

     

promotiekosten     

hosten website  39  39 

onderhoud website  50  225 

overige promotiekosten  50  69 

     

doelstelling     

Tamam educatiefonds  0  1.047 

Tamam algemeen  7.500  7.423 

Steunfonds  7.000  7.090 

     

Totaal  15.059  16.555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
4 De in de begroting genoemde kosten voor 2015 wijken iets af van de hierboven genoemde bedragen. Dit komt voor een 
deel door afrondingsverschillen. Daarnaast zijn de kosten voor het hosten van de website (€ 39,00) in 2015 betaald vanaf 
de oude rekening.  


