
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Jaarverslag en Jaarrekening 

2016 
 
  

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 

 



2 
 

Inhoudsopgave  

 
 
Wie is Tamam Nederland 3 
 
Ons bestuur 3 
 
Onze missie, visie en waarden 3 
 
Onze doelen 4 
 
Helpende handen 5 
 
Samenwerking 6 
 
Communicatie 6 
 
Inkomsten en  acties 7 
 
Hoe werkt Tâmam in Kaapstad 8 
 

We werken relatiegericht 9 
We werken met vier categorieën 9 
Medewerkers zijn onze belangrijkste middelen 10 
Maatschappelijk werker 11 
Spotten op straat 11 
Werken in de gevangenis 11 

 
Ontwikkelingen in 2016 12 
 
Onze  plannen voor 2017 12 

 
Voorbeelden uit Kaapstad 13 
 

Leren-en-werken 13 
Eerste schooldag Yumna en Angelique 13 
Feest voor Jacobus 13 
Uitdelen van dekens 13 
Tekens van hoop 14 
Vrouwendag Maskers af 14 
Jeugdbezoek uit Bredasdorp 14 
Gesprekken op straat 15 
Koffiekamer 15 
Kerst in de Koffiekamer en in de gevangenis 15 

  
 
Financieel overzicht 2016 16 
 
Begroting 2017 19  



3 
 

Wie is Tamam Nederland 

 
Stichting Tamam Nederland is een hulporganisatie die zich inzet 
voor straatjongeren 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. Van daaruit 
werken we aan veranderende levens.   

 

 
 
 
 
 

Onze belangrijkste middelen? 
“Onze medewerkers” 

 
 

Onze verjaardag 

 
Op 9 april vierden we onze eerste verjaardag met onze vrijwilligers 
en vaste donateurs. Door hun inzet en met Gods zegen hebben 
wij mooie dingen zien gebeuren in Kaapstad en Nederland. 
 
 

 

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 penning-
meester. Twee van deze drie functies kunnen ook door één 
persoon worden vervuld. Het bestuur wil graag uitbreiden met nog 
één of twee personen, waaronder in ieder geval een penning-
meester. 
 
 

 

 

Vacatures: 

- Penningmeester 

- Vrijwiligers voor 
diverse taken 

www.tamamnederland.nl 

 

Onze missie, visie en waarden 
 

Missie 
 
Tamam Nederland is een hulporganisatie zonder winstoogmerk 
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 straatjongeren 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. 
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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.  
 
 
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 Duurzame ontwikkelingsdoelen 
 

Duurzame ontwikkelingsdoelen 

De Duurzame OntwikkelingsDoelstellingen (SGD’s) zijn een 
initiatief van de Verenigde Naties en worden gepromoot als de 
Wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Zij 
vervangen de Millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn 
vervallen. De SGD’s gelden voor de periode van 2016 tot 2030. 
Bij de evaluatie van de millenniumdoelen (2014-2015) zijn 
wereldwijd 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! 

Tamam werkt aan de volgende doelen: 

Geen armoede 
Het beëindigen van armoede in al zijn vormen en overal ter 
wereld. 

Geen honger 
Het uitbannen van honger, het realiseren van voedselzekerheid 
en verbeterde voeding en het bevorderen van duurzame land-
bouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

467 maaltijden en  
bekers koffie 
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Hoogwaardig onderwijs 
Het zekerstellen van inclusief en rechtvaardig, kwalitatief hoog-
waardig onderwijs en het bevorderen van levenslange leer-
mogelijkheden voor iedereen. 

Tamam doet dit door: 

 te stimuleren en begeleiden dat straatjongeren 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  

 

 

 

 

 

 

 

Maaltijd in de Koffiekamer 

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.  
 
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 

 
 
Onze doelen halen wij alleen dankzij veel helpende handen. Er 
zijn mensen die ons introduceren bij hun kerk. Soms mogen we 
een presentatie houden, soms een collecte. 
Er waren vrijwilligers actief om Kerstmarkten te organiseren, te 
bemensen én te bevoorraden met de meest mooie en lekkere 
creaties.  
 
Het controleren van onze jaarcijfers gebeurt door vrijwilligers voor 
wie cijfers geen geheimen kennen in het dagelijks leven. We zijn 
in 2016 geholpen met het opzetten van een verbeterd systeem 
voor onze boekhouding. 
 
Er zijn een paar vrijwilligers die voor ons de nieuwsbrieven en 
andere teksten vertalen naar het Engels. En zo zijn er achter de 
schermen nog meer mensen die ons op een of andere manier 
helpen.  

 

 

 

 

 

 

Marcel-Rene van Oostveen 
(vertaler Nederlands-Engels): 

“Ik vind Tamam een prachtig 
initiatief, daarom draag ik 
graag een steentje bij.” 
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Samenwerking 
 
 
Jongeren voor jongeren 

In het schooljaar 2015 – 2016 heeft de Weekend Academie op 
twee locaties samengewerkt met Tamam Nederland. 

Kinderen in de leeftijd van groep 7 en 8 hebben op de Weekend 
Academie aandacht besteed aan vier thema’s: gezonde  levensstijl 
en vitaliteit, burgerschap en identiteit, communicatie en media  en 
geld en inkomen. Bij elk thema is er aandacht besteed aan de 
straatjongeren in Kaapstad. 

In het najaar van 2015 hebben ze allemaal een brief geschreven 
die in januari uitgedeeld zijn aan de jongeren die ons inloophuis in 
Kaapstad bezochten. Deze jongeren hebben ook weer een brief 
of geschreven of tekening gemaakt voor de kinderen van de 
Weekend Academie.  

In maart hebben twee bestuursleden weer een bezoek gebracht 
aan de weekend Academie. We hebben de brieven meegebracht 
van de straatjongeren in Kaapstad. De kinderen begonnen 
meteen te lezen en vragen te stellen. Ook hebben we een korte 
uitleg over het straatleven gegeven en wat foto's laten zien. 
Sommige verhalen maakten indruk.  
 
Op 5 juni is door de kinderen een voorjaarsmarkt georganiseerd. 
De opbrengt van deze rommelmarkt was voor Tamam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
In januari zijn in Kaapstad 
brieven en tekeningen van de 
kinderen van de Weekend 
Academie uitgedeeld. In maart 
hebben Oscar en Nikki verteld 
hoe de reacties in Afrika 
waren.  En natuurlijk waren er 
brieven en tekeningen uit 
Kaapstad om uit te delen! 

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

 Jaarlijkse bijeenkomst 

 Nieuws- en bedankbrieven 

 Website 

 Facebook 

 Presentaties 

 Kerkbladen 

 Skype (met de werkers in Kaapstad)  

 

 

 

1 bijeenkomst  

4 nieuwsbrieven 

2 presentaties 

18 skype-gesprekken 

  

http://www.weekendacademie.nl/
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Inkomsten en acties 
 
 
Wat doen wij met uw geld? 
 
Tamam geeft niet direct geld aan daklozen. We ‘geven’ mensen 
die naast mensen gaan staan om actief present te zijn in hun 
leven, een relatie met ze op te bouwen en ze verder te helpen. En 
soms is daar materiële ondersteuning bij nodig zoals studiekosten 
en schoolbenodigdheden. De afstanden in Kaapstad zijn groot. 
Kaapstad is ruim 20 maal zo groot als Amsterdam. Er worden veel 
kilometers gereden om bezoeken aan de Koffiekamer, de 
Townships (Bo-Kaap), gevangenis en ziekenhuis mogelijk te 
maken. Bij een rechtszaak worden onze jongeren begeleid door 
Eleshia. Er zijn dus behoorlijke reiskosten. Zonder auto begin je 
hier niet veel en de auto is aan vervanging toe.  
 
Ook begrafenissen van ‘onze’ straatjongeren worden door 
Tamam geregeld. De ruimte voor de Koffiekamer moeten we 
huren en de bezoekers krijgen hier een maaltijd aangeboden. 
Daarnaast worden veel contacten onderhouden via de telefoon en 
computer. Zoals iedere organisatie hebben ook wij te maken met 
de onvermijdelijke organisatiekosten zoals bankkosten en 
verplichte registratiekosten. Vanaf 2016 maken hebben we ook 
een maatschappelijk werker in dienst in een deeltijdfunctie.   
 
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.  
 
 
Sponsoractiviteiten 
 
Verkoop van zelfgemaakte spullen 
Vrijwilligers stonden met een Tamam-kraam op de Vrouwen-
contactdag van de NG-kerken in Kampen. En natuurlijk waren ze 
weer aanwezig op de Kerstmarkt in Zaandam en de Goede 
Doelen markt in de Grote Kerk in Edam. 
 
Dam tot Dam loop 
Dit jaar hadden we een sponsorloper bij de Dam-tot-Dam-loop. 
We hopen dat dit een stimulans is voor andere lopers. Deze 
loopster willen we in ieder geval ontzettend bedanken voor haar 
inzet voor Tamam! 
 
Via internetaankopen 
Tamam Nederland is aangesloten bij het platform voor 
webwinkels sponsorkliks.com en bij internetboekwinkel 
YouBeDo.com. Bij YouBeDo ontvingen we zelfs 10% van het 
aankoopbedrag. Met ingang van 1 februari 2017 is dit gewijzigd in 
een provisie tussen de 1 en12%.  Bij Sponsorkliks wisselt het per 
webwinkel. Maar… vele beetjes maken toch verschil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 kilometer rijden voor een 
bezoek in Pollsmoor 
(gevangenis in Kaapstad):  
 

 

 

 

 

 

 

 

In deze mensenmassa staat 
onze sponsorloopster bij de 
Dam-tot-Dam-loop. Gladys, 
geweldige prestatie!! 
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Kerken 
 
Collectes 
De diversiteit van de kerken die voor ons collecteren neem toe. 
We zijn dankbaar voor de deuren die voor ons opengaan om zo 
het werk in Kaapstad mogelijk te maken.  
 
 

 
 

10 kerken en 1 stichting 
hebben ons dit jaar 
gesteund 

Zendingsdienst 
In november mocht onze voorzitter een speciale zendingsdienst 
leiden bij de Protestantse Gemeente in Erica. In die dienst mocht 
hij vertellen over het werk van Tamam en na afloop was er een 
verkoop van zelfgemaakte jams.    
 
 
Rommelmarkt Weekend Academie 
 
De kids van de Weekend Academie, waar we een samenwerking 
mee hebben, hebben een rommelmarkt georganiseerd op twee 
locaties in Amsterdam. De opbrengst was een bijdrage in de 
spaarpot voor een hoognodige 'nieuwe' tweedehands auto voor 
het werk in Kaapstad. Super!  
 
 

 

 
 

Sponsors 

Dit jaar hebben we presentatiemappen gemaakt die we gebruiken 
bij onze presentaties. Het kopieerwerk is gesponsord door 
Almetaal B.V. 

Tamam-kraam 

In oktober was Tamam aanwezig bij de Vrouwencontactdag van 
de NGK in Kampen. Ook was er een kleine kraam na de speciale 
zendingsdienst bij de PKN in Erica. En in december waren er weer 
twee kerstmarkten. Deze activiteiten zijn alleen mogelijk dankzij 
de inzet van onze vrijwilligers! 

 

 

Hoe werkt Tâmam in Kaapstad?  
 
Onze doelgroep bestaat vooral uit de zogenaamde 'geharde 
straatjongeren'. Zij verlieten vaak al op zeer jonge leeftijd de 
gebroken, onveilige thuissituatie en groeiden op de straat. Ze 
worden door bijna geen instantie bereikt. De meesten zijn of 
waren verslaafd aan drugs. Veel van hen maken deel uit van de 
zogenaamde gevangenisbendes, soms zelfs met een hoge rang. 
 

 
 
 

Onze doelgroep: 
‘geharde straatjongeren’ 

 
 

Onze resultaten? 
‘Mensen die zich weer mens 

voelen’ 
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We werken relatiegericht 
 
Tâmam werkt relationeel en  holistisch. Dat betekend dat we 
gericht zijn op de hele mens. 
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.   
 
In de Koffiekamer voelen ze zich veilig. Daar willen we ze laten 
zien en voelen dat ze kostbaar zijn en betekenis hebben. We 
bieden een vervangende gezondere familiestructuur en 
stimuleren ze om met elkaar een familie te vormen die naar elkaar 
omziet. Het vraagt een lange adem om met hen mee te lopen en 
door te gaan, vooral omdat we niet onmiddellijk resultaten zien.   
 
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. Daarom werken we (o.a. in de 
gevangenis) ook actief aan emotioneel herstel (counseling).  Na 
verloop van tijd zien we mensen opbloeien. We zien gebroken 

mensen gedeeltelijk helen. We zien mensen weer verant-
woordelijkheid nemen voor zichzelf en voor elkaar. Ze vinden 
zichzelf de moeite waard om hun leven te veranderen. In sommige 

gevallen betekent dit ook van de straat af gaan, opnieuw beginnen 
of terugkeren naar hun vroegere leefgemeenschap. 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Luan, een vaste medewerker in 
de Koffiekamer, hier in 
gesprek met twee bezoekers 
We kennen onze jongeren bij 
naam en mogen ‘naast’ ze 
staan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oom Japie, al 20 jaar onze 
vaste medewerker in de 
Koffiekamer 

 
 

We werken met vier categorieën 
 
Straatbezoeken 
Relaties opbouwen, counseling, medische ondersteuning, HIV / 
AIDS-bewustzijn & onderwijs, bewustwording van drugsschade. 
 

 
 
 

1 groep studenten voor 

bewustwordingsactiviteiten 
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Gemeenschapscentrum (Koffiekamer) 
Relaties opbouwen, voedings-
programma, recreatieve spelle-
tjes, counseling (één-op-één en 
groepssessies), basis gezond-
heidsondersteuning, haarver-
zorging, persoonlijke hygiëne, 
seksuele voorlichting, HIV / 
AIDS en TBC bewustwording & 
educatie, preventie en 
bewustwording drugsschade, 
relatie- en gezinsondersteuning 
en religieuze educatie.  

 
 
Follow up/ Opvolging 

Relaties opbouwen, huis-
bezoeken, gevangenisbezoe-
ken en rechtszaakonder-
steuning. Ondersteuning bij 
kliniekopnames en  zieken-
huisbezoeken, ondersteuning 
en hulp aan families van 
kinderen en jongeren die 

sterven op straat. Begrafenissen, rouwverwerking, (voor) 
huwelijkse counseling en ondersteuning. Ondersteuning bij het re-
integreren van gezinnen en individuen in de samenleving. 
Traumaverwerking, emotionele genezing en versterking van 
eigenwaarde. 
 
Educatie en training 
Financiële steun voor het onderwijs van de kinderen van enkele 
van onze cliënten. Leren-en-werken trajecten (in samenwerking 
met Tamam Timmer- en leerbedrijf) 
 
 

 

 

 

Bijna wekelijks Koffiekamer 

101 cliënten bezochten de 

Koffiekamer 

383 maaltijden 

 

 

 

 

 

13 personen individuele 

counseling 

4 gezinnen begeleiding en 

praktische steun 

 

 

1 leren- en werken traject 

2 meisjes naar school 

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. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cobus Martin, directeur 
Cobus is bevoegd om mensen 
op te leiden tot timmerman 
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Maatschappelijk werker 
 
Onze directeur in Kaapstad, Eleshia Martin, is met zeer goede 
cijfers afgestudeerd als maatschappelijk werker. Wij zijn blij met 
dit geweldige nieuws. Dit geeft ons nog betere ingang bij officiële 
instanties.  
 
 

 
 
 

Spotten op straat 
 
Nieuwe gezichten 'spotten' op straat is belangrijk. Gesprekken 
moeten plaatsvinden voor de 'knop' omgaat, want daarna vraagt 
het een lange, lange adem voor het veranderen van een leven. 
Als we ze tijdig signaleren is plaatsing bij familie soms nog 
mogelijk. Daarom wordt er regelmatig een bezoek gebracht aan 
het park, of gewoon gewandeld door de stad. Nieuwe gezichten 
vallen ervaren straatwerkers op. Een belangrijk onderdeel van het 
werk dus.  
 
Afgelopen winter ontmoetten onze medewerkers in Kaapstad een 
jonge man die zo koud was, dat hij niet meer goed kon lopen. Hij 
stond te rillen en toen hij probeerde zijn hand te openen om een 
plastic tas los te laten, lukte dit niet. Medewerkers van Tamam 
probeerden hem te beschermen tegen de wind. Hij kreeg hete 
koffie en warm eten tot hij stopte met rillen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Eleshia Martin, directeur en 
maatschappelijk werker 
 
 
 
 
 
 

Werken in de gevangenis 
 
Eleshia bezoekt nu heel frequent de Pollsmoor gevangenis, waar  
veel van onze cliënten verblijven. Dit is de gevangenis in Kaapstad 
waar je terecht komt na een zwaar misdrijf. De bezetting van deze 
gevangenis is niet 100% maar 300%, overvol dus. 
Het werk in de gevangenis kost haar veel energie maar levert 
tegelijk veel op. De energie zit met name in het lange rijden en  
het lange wachten. De controle procedure is streng. In 2016 waren  
ongeveer 60 van onze cliënten in Pollsmoor. Enkelen volgen bij 
Eleshia een intensief programma met therapie en groepswerk. De 
overigen ziet ze op sociale basis, er is grote openheid. Ondanks 
alle schaamte delen ze nu hun emoties en pijn. Dit is weer een 
stap verder in herstel. 
  
Eén van deze cliënten is een generaal van bende 'achtentwintig' 
(de bendes in Kaapstad hebben allemaal een nummer).  Deze 
'generaal' is opgegroeid op de straat en het laatste contact met 
hem was 19 jaar geleden. Het duurde drie maanden voor er een 
goede relatie was opgebouwd. In oktober kwam hij, na 22 jaar 
gevangenis, voorwaardelijk vrij. In zijn ogen was er nooit een 
toekomst voor hem buiten de muren van de gevangenis. Maar nu 
is hij serieus aan het nadenken over zijn toekomst. Hij maakt 
plannen voor een beter leven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezetting gevangenis niet 
100% maar 300%. Overvol dus 
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Ontwikkelingen in 2016  

 
 
Tâmam maakt verschil in de levens van de straatjongeren en hun 
families. We willen een duurzame verandering in hun levens. Dit 
is vanaf het begin onze visie geweest. 
 
Daarvoor is nodig dat Tâmam ZA zelf verandert. In 2016 zijn we 
in Zuid-Afrika gestart met een meerjarig veranderings- traject, 
ondersteund vanuit Nederland. We willen toegroeien naar een 
professionelere organisatie waarin onze werkers beter worden 
toegerust en begeleid. En waarin de continuïteit van de 
vrijwilligersorganisatie beter wordt geborgd. Als belangrijke stap 
hierin  hebben we in 2016 onze directeur Eleshia Martin een 
betaalde deeltijdbaan als maatschappelijk werker aangeboden.  
 
Daarnaast hebben we onder meer de financiële administratie en 
de planning en verantwoording verbeterd en meer duidelijkheid 
geschapen over de rol van het Zuid-Afrikaanse bestuur.  
 
In 2016 is ook veel tijd gaan zitten in het doen van onderzoek naar 
onze doelgroep. Wie zijn ze, wat zijn hun behoeften en in hoeverre 
wordt al door andere organisaties in die behoeften voorzien? 
Kortom, wat is het bestaansrecht van onze Tamam-organisaties? 
Uit ons onderzoek blijkt dat de ‘geharde straatjongeren’ op wie wij 
ons vooral richten, door zeer weinig organisaties bereikt worden. 
Tâmam ZA voorziet gedeeltelijk in de behoeften van die 
doelgroep, waaronder de behoefte aan ‘familiestructuren’. We 
bereiken tussen de 250 en 300 (voormalige) straatjongeren. Voor 
een deel daarvan is Tâmam een vervangende familie geworden. 

 
 
 

 
Pastor Paul, voorzitter Tamam 
Ministry 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamam is vervangende familie 
voor 250 – 300 (voormalige) 
straatjongeren 
 
 

Onze plannen voor 2017 
 
 
We willen in 2017 verder gaan met het versterken en 
professionaliseren van de organisatie in Zuid-Afrika.  
 
We werken toe naar een nieuwe registratie (PBO-status), zodat 
ook in Zuid-Afrika giften aftrekbaar worden voor de belastingen en 
er een grotere kans is op het verkrijgen van subsidies en donaties.  
 
Daarnaast zijn we volop bezig om een nieuwe Zuid-Afrikaanse 
website te bouwen. 
 
In Nederland zullen we ons blijven inzetten voor het werven van 
donateurs en sponsors. En we willen onze achterban blijven 
informeren, onder meer via de website, Facebook, nieuwsbrieven 
en onze Tamam-dag.  

 
 

 
Oscar Overmars, voorzitter 
Tamam Nederland 
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Voorbeelden uit Kaapstad 
 

 

 
 
 

Leren-en-werken  
 
Cobus Martin is gecertificeerd om mensen op te leiden als 
timmerman. Zij kunnen dus een erkend diploma krijgen. Sinds 
januari 2016 is Angelo (vader van Angelique) bij hem werkzaam. 
We hopen dat Angelo gemotiveerd blijft. Het is een goede start 
om verder te klimmen, zodat hij als echtgenoot en vader zorg kan 
dragen voor zijn gezin. 

 

 
 
 
 
 
 
Angelo, 
Timmerman in opleiding 

Eerste schooldag Yumna en Angelique 

  
Dankzij giften uit Nederland is er een schoolfonds gemaakt. 
Dankzij dit fonds kunnen Yumna en Angelique naar school. Zo 
kunnen zij bouwen aan hun toekomst. Tamam neemt de 
verantwoordelijkheid van de ouders niet over, maar ondersteunt 
hen - ook materieel - bij het nemen van hun verantwoordelijkheid 
als echtgenoot en ouder.  
 
 

 
 

 
 

Feest voor Jacobus 
 
19 maart was een ware feestdag voor Jacobus en Levona én 
natuurlijk voor Tamam. Jacobus kwam van de straat en zat 
jarenlang in de gevangenis. Hij is nu vier jaar vrij man en heeft een 
vaste baan in een supermarkt.   
Deze jongeman was door veel mensen en instanties 
afgeschreven, zelfs door zijn eigen familie... Support, het 
terugvinden van zijn eigenwaarde en het weten dat hij waardevol 
is en er mag zijn hebben hem veranderd.   
Samen met zijn vrouw Levona heeft hij een premarriage-course 
gevolgd. Op 19 maart 2016 zijn ze getrouwd. In de cultuur van de 
‘colored’ is een huwelijk niet gewoon. In één gezin kunnen de 
kinderen allemaal een verschillende vader hebben. Door elkaar 
trouw te beloven zijn ze een voorbeeld voor de gemeenschap 
waarin ze wonen.  
Begin 2016 heeft Jacobus promotie gemaakt bij de supermarkt 
waar hij werkt. Omdat hij een diploma heeft, kan hij zich verder 
opwerken.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacobus en zijn vrouw Levona 

 
 

Uitdelen van dekens 
 
Deze winter was er een grote behoefte aan dekens bij de mensen 
op straat (in Kaapstad is het winter als het bij ons zomer is). 
Verschillende organisaties doneren dekens, maar vanwege een 
“schoonmaakactie” van de overheid, waren de dekens weer van 
de straatmensen afgepakt. De dekens die wij hebben uitgedeeld 
waren een donatie.  
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Na een eerste uitdeelactie besloten we om trouw te blijven aan 
onze waarden. Namelijk het opbouwen van relaties en onze 
cliënten een eigen verantwoordelijkheid geven. We namen nu de 
dekens mee naar ons gemeenschapscentrum (De Koffiekamer). 
Degenen die daar komen krijgen een deken voor zichzelf én een 
extra deken voor iemand die ze kennen en nog geen deken heeft. 
Verschillende cliënten kwamen terug met verhalen over hoe goed 
het was om op deze manier een ander te kunnen helpen. 
 
 
Teken van hoop 
 
De directeur in Zuid-Afrika, Eleshia, kreeg een telefoontje van een 
jongeman die een groot deel van zijn leven in de gevangenis had 
doorgebracht vanwege een criminele levensstijl. Haar verhaal: 
“Cobus en ik hebben hem zo vaak bezocht als mogelijk was. Toen 
hij uit de gevangenis kwam probeerde hij zijn leven op te bouwen. 
Maar hij raakte verslaafd aan TIK, werd vader en belandde weer 
op straat. Hij bleef contact houden en belde één tot twee keer per 
jaar. Dan vertelde hij hoe het ging en maakte een afspraak voor 
een gesprek, dat echter nooit plaatsvond. 
En toen belde hij me weer. Hij vertelde me dat hij al maanden een 
vaste baan heeft. Hij realiseerde zich dat het tijd is voor 
veranderingen in zijn leven. Toen ik hem vroeg of hij zijn baan leuk 
vindt, zei hij: als ik mijn huis ’s morgens verlaat met een lach op 
mijn gezicht en ’s avonds weer binnen kom met een lach op mijn 
gezicht, wat denk je dan zelf? Ik hou van mijn baan!” 
Relaties zijn van levensbelang!! Ze vragen alleen een heel lange 
adem. 
 

 

Vrouwendag – Maskers af 
 
Op 1 Oktober was het Vrouwendag in Kaapstad met als thema 
‘Maskers af’. Deze  fondsenwervingsdag werd georganiseerd 
door de directeur (Eleshia) en de secretaris (Amelia) van Tamam 
Ministry.  
 
Het thema was 'weg met onze maskers' om het verleden te 
bedekken, de pijn, de schaamte of zelfs ons schuldgevoel. God 
wil ons gebruiken in onze gebrokenheid. Alleen zo kunnen we 
andere mensen bereiken. We hoorden getuigenissen en er was 
dans en zang. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Ook al hadden we een kleine 

groep, we voelen ons 

gezegend en bemoedigd.” 

Jeugdbezoek uit Bredasdorp 
 
Ieder jaar bezoeken leerlingen van een middelbare school uit 
Bredasdorp de Koffiekamer. Ze zingen, dansen of doen een 
toneelstuk. Ook dit jaar was het weer een groot succes. Geweldig 
dat tieners zoveel liefde en respect hebben voor onze familie van 
de straat. 
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Gesprekken op straat 
 
Naast therapie en advies zijn er ook geloofsgesprekken op straat. 
Het onderwerp is wisselend, maar identiteit is wel een terugkerend 
item. ‘Niet wat je hebt is belangrijk, maar wie je bent. Je bent een 
kind van God.’ 
 
 

 
 
Niet wat je hebt is belangrijk, 
maar wie je bent! 

Koffiekamer 
 
In ons inloophuis De Koffiekamer voelen onze cliënten zich thuis. 
We konden ze hier bijna wekelijks ontvangen, een maaltijd 
voorzetten en een kop koffie serveren. Maar het belangrijkste is: 
er voor ze zijn. Luisteren, adviseren, korte therapeutische 
gesprekken etc. De Koffiekamer is alleen maar mogelijk dankzij 
vrijwilligers die zich hiervoor al jaren inzetten en onze cliënten bij 
naam kennen. 
Als de ruimte die wij als inloophuis gebruiken niet beschikbaar is, 
ontmoeten we onze jongeren op straat. Het weerhoudt ons niet 
om als familie samen te komen. Dan delen we het eten vanuit de 
kofferbak van de auto.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerst 
 
In de Koffiekamer 
 
Dankzij sponsors konden we een geweldig kerstdiner serveren in 
de Koffiekamer! We hebben er een echt feest van gemaakt met 
een driegangen menu. De gasten werden bediend als in een 
restaurant. Twee gasten wilden graag aan een tafeltje apart, voor 
een romantisch diner voor twee.  
 
In de gevangenis 
 
Met de Kerst nemen veel families extra moeite om hun familie in 
de gevangenis iets extra’s te geven. Onze straatjongeren in de 
gevangenis hebben geen familie of de familie kijkt niet naar ze om. 
Zij hebben van Tamam een klein bedrag ontvangen waar ze een 
blikje fris en een reep chocolade van kunnen kopen. Gewoon iets 
lekkers voor de verandering.  

 
 
 
 
Romantisch diner voor twee 
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Financieel jaarverslag  
 
 
Staat van baten en lasten 2016  
  

BATEN      
       
baten eigen fondswerving   12.939   
baten gezamenlijke acties   0   
baten acties (van derden)   212   
subsidies van overheden   0   
baten uit beleggingen   0   
rentebaten   2   
overige baten   0   

Totaal baten     13.153  

       
LASTEN      
       
Besteed aan doelstelling     14.126  

       
Kosten eigen fondswerving   154   
Kosten acties derden   0   

Kosten werving baten     154  

       
Kosten beheer en 
administratie     181  

        

Totaal lasten     14.461  

        

RESULTAAT     -1.308  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lenie de Vries, 
donateur: 
“De liefde, de 
enorme inzet en het 
enthousiasme die 
het bestuur en de 
medewerkers laten 
zien hebben mij 
ontroerd.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Toedeling aan reserves 
 
Het netto resultaat wordt op de volgende manier verdeeld over (komt ten laste van) de volgende 
(bestemmings)reserves: 
 

 per   per na 

 31-12-15 totaal in totaal uit 31-12-16 correctie 

      
bestemmingsreserve Tamam ZA 2.236 7.239 6.000 3.475 3.475  

steunfonds 2.930 5.160 7.778 312 312  

algemene stichtingsreserve 2.043 754 683 2.114 1.114  

bestemmingsreserve fundraising   xx xx xx xx 1.000  

Totaal 7.209 13.153 14.461 5.901 5.901  
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Toelichting inkomsten in 2016 
 

IN 2015  2016 

particulieren 11.560  9.150 

kerken 4.138  3.269 

fondsen/ stichtingen 250  100 

bedrijven 0  298 

overheid 0  0 

sponsors 95  123 

eigen acties 0  0 

acties van derden 0  212 

rente 2  2 

overig 450  0 

    

Totaal1 16.495  13.154 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tamam heeft een kleine groep trouwe donateurs, die maandelijks of tenminste elk jaar een donatie 
doen. Daarnaast ontvangen we af en toe losse donaties. In 2015 kwamen er meer grotere 
eenmalige bedragen binnen dan in 2016. Daarnaast hebben mensen ons extra gesteund bij de 
oprichting van de stichting in 2015. De opbrengst is circa 79% van het voorgaande jaar.  
 
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. Er valt ook wel eens een kerk af. 
Daarnaast zijn er kerken die ons één keer steunen. In 2015 waren vooral de eenmalige bedragen 
groter dan in 2016. De opbrengst is circa 79% van het voorgaande jaar.  
 
Tamam heeft sponsorcontracten bij de internetboekwinkel YouBeDo.com en het portal voor 
webwinkels Sponsorkliks.com.  
 
De totale opbrengst was circa 80% van het voorgaande jaar. 
 
 
Toelichting lasten in 2016 
 

 2015  2016 

administratiekosten (o.a. notaris) 431  0 

Kamer van Koophandel 50  0 

website 264  99 

bijeenkomsten 0  33 

overige promotiekosten 69  22 

reiskosten 0  14 

bankkosten 113  167 

representatiekosten 48  0 

    

 975  335 
 

 

                                                           
1 Het verschil van 1 euro tussen de Staat van baten en lasten op pagina 9 en het overzicht aan inkomsten op pagina 10 
heeft te maken met afrondingen.  
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Besteed aan doelstelling in 2016  
 

 2015  2016 

Tamam Zuid-Afrika 8.470  6.000 

Steunfonds 7.090  7.778 

Algemene reserve  
 348 

 
 

  

 15.559  14.126 
 
 
Besteed aan doelstelling in verhouding tot totale uitgaven 
 

 2015  2016 

totale uitgaven 16.553,84  14.461 

besteed aan doelstelling 15.559,12  14.126 

    

percentage 94,0 %  97,7 % 
 
 

 

Balans per 31 december 2016 
 

 2015   2016  
Activa      
materiele activa  0   0 

voorraden 0   0  
vorderingen 0   0  
liquide middelen 7.209   5.901  

  7.209   5.901 

      

totaal activa  7.209   5.901 

      
Passiva      
Reserves:      
  bestemmingsreserve 
Tamam ZA 2.236   3.475  
  steunfonds 2.930   312  
  bestemmingsreserve 
fundraising 0   1.000  
  algemene stichtingsreserve 2.043   1.114  

  7.209   5.901 

      
voorzieningen  0   0 

langlopende schulden  0   0 

kortlopende schulden  0   0 

      

totaal passiva  7.209   5.901 
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Begroting 2017  
 

IN   begroting  ontvangen  begroting  ontvangen 

   2.017  2.016  2.016  2.015 

particulieren2   7.850  9.150  11.000  11.560 

kerken   3.500  3.269  4.000  4.138 

fondsen/ stichtingen  0  100  0  250 

bedrijven   0  298  0  0 

overheid   0  0  0  0 

sponsors   140  123  100  95 

eigen acties   0  0  0  0 

acties van derden3  900  212  200  0 

rente   0  2  0  2 

overig4   450  0  0  450 

Totaal   12.840  13.154  15.300  16.495 

          

Begroot tekort5   439       

          

UIT   begroting  betaald  begroting  betaald 

   2.017  2.016  2.016  2.015 

beheer en administratie          

reiskosten   30  14  50  0 

bankkosten   180  167  170  133 

Kamer van Koophandel  0  0  50  50 

representatie   50  0  100  48 

overig   50  33  50  431 

          

promotiekosten         

hosten website  39  39  39  39 

onderhoud website  50  60  50  225 

overige promotiekosten  30  22  50  69 

          

doelstelling          

Tamam educatiefonds  250  0  0  1.047 

Tamam ZA algemeen  12.500  6.000  7.500  7.423 

Steunfonds   100  8.126  7.000  7.090 

          
Totaal   13.279  14.461  15.059  16.555 

 

                                                           
2 Enkele grote donateurs hebben aangegeven dat zij hun bijdragen vanaf 2017 noodgedwongen moeten minderen. Dat 
levert naar verwachting in totaal € 1.650 minder aan donaties op.  
3 We hebben aan het begin van het boekjaar 2017 € 900 ontvangen van de opbrengst van de kerstmarkten van december 
2016.  
4 Verwachte donatie preekvergoedingen voor reeds geplande preken.  
5 Bij de begroting van Tamam ZA is een flink tekort geconstateerd tussen de kosten van de voorgenomen activiteiten en de 
(teruggelopen) inkomsten. Per 1 januari 2017 was er bij Tamam NL nog een saldo in het 'potje' van Tamam ZA van € 3.475. 
We willen dat plussaldo niet in één keer opmaken maar een buffertje aanhouden vanwege de onregelmatigheid van de 
inkomsten en vanwege de fluctuaties in de wisselkoers tussen euro en rand. Daarom kiezen we voor een bescheiden 
begroot tekort van € 439. 
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Beheer van vermogen 
 
Het enige vermogen van Tamam bestaat uit een betaalrekening en een spaarrekening. De omvang 
van het vermogen en de verdeling daarvan over de verschillende ‘potjes’ per 31 december 2016 is 
hierboven te zien bij de passiva. 
 
 
Scheiding van rollen en controlemechanismen 
 
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur. Daarbinnen heeft de penningmeester een uitvoerende 
rol. Vanwege de transparantie en continuïteit wordt de boekhouding bijgehouden in de gezamenlijke 
Dropbox. Op deze wijze hebben alle bestuursleden te allen tijde inzage in de boekhouding.  
 
Elke uitgave wordt eerst geaccordeerd door het bestuur. De feitelijke uitbetalingen vinden plaats door 
iemand die niet in het bestuur zit en ook niet de verdere boekhouding doet. Zij vormt een extra controle 
en kan vragen stellen en onregelmatigheden melden.  
 
Tamam heeft als kleine stichting geen verplichting de boeken te laten controleren door een 
accountant. Dat zou ook veel te duur zijn. Wel heeft Tamam uit eigen beweging een 
kascontrolecommissie aangesteld van twee personen die niet in het bestuur of kernteam van de 
stichting zitten.  
 
 


