
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Tamam Nederland ondersteunt het werk van Tamam Ministry in 
Zuid-Afrika. We zetten ons in voor straatkinderen en  –jongeren 
in Kaapstad. 
  
Ons doel is dat deze jongeren een veilige plek hebben om te 
wonen of te zijn (een ‘thuis’). De jongeren mogen tot hun 
bedoeling komen, ontdekken wie ze zijn en dat ze geliefd zijn. Als 
ze dat ontdekt hebben, kunnen ze hun verantwoordelijkheden in 
de maatschappij nemen, bijvoorbeeld als echtgenoot, als vader 
of moeder en als werknemer. 
 
Lees meer over wie we zijn en wat we doen op onze website:  
www.tamamnederland.nl 
 
Ondanks alle inspanningen van afgelopen jaren van Tamam en 
andere organisaties, blijft ons werk hard nodig. Daarom is alle 
steun welkom. En, vele kleintjes maken één grote, dus denk nooit 
dat het niet de moeite waard is. 
 
 

Hoe kunt u ons helpen?  
 

1. Bedenk een activiteit die u leuk vindt of waar u goed in bent.  
2. Nodig anderen hiervoor uit en vraag hen een kleine bijdrage.  
3. Informeer Tamam, zodat wij u eventueel kunnen helpen en u 

bedanken. 
4. Leg uw gasten uit waarom u hen heeft uitgenodigd - Tamam 

beschikt over een presentatiemap, die u kunt lenen. 
5. Heb plezier met elkaar. 
6. Maak na afloop het geld dat u ingezameld heeft over op de 

rekening van Tamam Nederland. 
7. Stuur (als u dat leuk vindt) een mooie actiefoto met een korte 

toelichting naar Tamam, die wij op onze website en in onze 
nieuwsbrief kunnen zetten (dit is niet verplicht). 

 

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS 

Wij zoeken ook vrijwilligers voor de volgende taken: 

 penningmeester 

 communicatie 

 onderhoud website  

 fondsenwerving 

Wat kunt u doen?  
 
Dit kan van alles zijn, een paar voorbeelden: 
 
- een etentje bij u thuis 
- een high tea 
- een picknick 
- een cursus (slingers maken, koekjes bakken, bloemschikken, 

schilderen …) 
- maak samen sinterklaas-surprises 
- een sponsorloop 
- een strandwandeling 
- een boottochtje 
- ramen lappen bij uw buren 

 
Kortom, alles wat u en uw gasten leuk vinden. 
 
Wij zijn benieuwd welke activiteiten er georganiseerd gaan worden. 
 
Succes en natuurlijk veel plezier! 
 
 
 

http://www.tamamnederland.nl/


 
 
 
 
 

 

 
   www.sponsorkliks.com                               www.youbedo.com 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

       

 
 

Hart voor straatjongeren? 

Gewoon geld geven is saai? 

Combineer dit met een hobby! 

 
! 

 

 

Tamam Nederland 
Spinnekop 29 

1035CL Amsterdam 
  

e:  info@tamamnederland.nl 
w: www.tamamnederland.nl 

 
t:   020 493 3040 
m: 06 3050 8159 

 
NL44TRIO 0198 1367 81 

  
ANBI: 8549 84 409 

KvK  : 62853775 

 

Bestelt u via internet weleens boeken, cadeaus of iets anders? 
 
Doe dit dan via YouBeDo (boeken) of Sponsorkliks.  
Hiermee steunt u Tamam Nederland en het kost u niets extra! 
 
Bij YouBeDo ontvangen we zelfs 10% van uw netto aankoopbedrag omdat 
ze geen winstoogmerk hebben. Bij Sponsorkliks wisselt het per webwinkel 
(meer dan 100!). Maar…. vele beetjes maken samen toch het verschil.  
 

Betekenis Tâmam 
 
Tâmam is het Hebreeuwse woord voor ‘Hier 
ben IK!” Dat betekent dat de tegenwoordigheid 
van God je heel maakt en je laat zien hoeveel 
je waard bent. 

 

http://www.sponsorkliks.com/

