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Wie is Tamam Nederland 

 
Stichting Tamam Nederland is een hulporganisatie zonder 
winstoogmerk die zich richt op straatkinderen/-jongeren in de 
regio Kaapstad.  

Vanuit Nederland kunnen we niet aanwezig zijn op de straten 
van Kaapstad of de straatkinderen bezoeken in bijvoorbeeld het 
ziekenhuis of de gevangenis. Daarom werken we samen met de 
plaatselijke partnerorganisatie Tâmam Ministry. Zij doen het 
werk met de straatjongeren; wij ondersteunen dit werk. 

In Nederland werven we fondsen en werken we aan draagvlak. 
Vanuit Nederland ondersteunen we Tâmam Zuid-Afrika op 
allerlei praktische manieren, met nadruk op de organisatie, PR 
en communicatie, fondsenwerving en veranderingsprocessen. 
Zo werken we samen aan een betere toekomst voor deze 
jongeren. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Samen werken aan een betere 
toekomst voor deze jongeren 

Wie is Tâmam Ministry 
 
 
Het leidend echtpaar van Tâmam Ministry, Cobus en Eleshia 
Martin, heeft een missionair hart en werkt al ruim 20 jaar op 
straat.  

 
Voor dit werk zijn zij afhankelijk van giften. Eleshia is sinds 2016 
naast vrijwilliger ook parttime in dienst van de stichting als 
maatschappelijk werker. Cobus is timmerman en ook bevoegd 
om jongeren hiervoor op te leiden.  
 
Onze doelgroep bestaat vooral uit de zogenaamde 'geharde 
straatjongeren'. Zij verlieten vaak al op zeer jonge leeftijd de 
gebroken, onveilige thuissituatie en groeiden op straat op. Ze 
worden door bijna geen instantie bereikt.  
 
We werken (o.a. in de gevangenis) actief aan emotioneel herstel 
en traumaverwerking (counseling).  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 willen naast iemand gaan staan, en in hem of haar blijven 
geloven. Ook als ‘ie een keer de fout in gaat! Op deze manier 
helpen we mensen naar een nieuwe toekomst.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

We willen blijvende verandering, 
een betere toekomst voor de 

straatjongeren. 
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Wat doet Tâmam Ministry 
 
 
In verband met de privacy van onze cliënten noemen wij geen 
namen. Wel noemen we enkele namen van onze medewerkers  
- Eleshia, social worker en directeur 
- Cobus, timmerman en directeur 
- Wendy, vrijwilliger  

 
Door de ziekte van Eleshia stond het werk in Kaapstad op een 
iets lager pitje. Maar de basiswerkzaamheden, met name het 
werk in de Koffiekamer en in de gevangenis, gingen gewoon 
door! 
 
 

 

Medewerkers zijn onze belangrijkste middelen 
 
Het belangrijkste dat wij bieden zijn 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.  
 
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.  
 
Een belangrijke taak van het werken met straatjongeren is het 
opbouwen van relaties, counseling, medische ondersteuning, 
HIV / AIDS-bewustzijn & onderwijs en het bewust laten worden 
van drugsschade. 

 

 

Polssmoor gevangenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werken 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.  
 
Op het ogenblik is het werk emotioneel zwaar en hebben we te 
maken met ziekte. En ja, dan kun je nog zo’n mooie planning 
hebben….soms is de realiteit anders. Op dit moment ligt het 
zwaartepunt van de werkzaamheden in de gevangenis – waar 
veel van onze straatjongeren op dit moment verblijven – en de 
Koffiekamer. 
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Werken in de gevangenis 
 
Eleshia komt regelmatig terug op de geestelijke strijd die zij keer 
op keer ervaart. In het algemeen en specifiek in haar werk in de 
gevangenis. Haar medewerkers bevestigen deze geestelijke 
strijd. Zij ervaren het ook. Onder de gevangenen lijkt het 
‘illuminati genootschap’ (met satanische oorsprong) erg in 
opkomst.  
 
Wendy brengt tweemaal per week een bezoek aan de 
gevangenis. Dit deed ze de laatste maanden zonder Eleshia, in 
verband met ziekte. Ze krijgt vaak een andere groep voor 
ministry en counseling toegewezen dan in eerste instantie was 
afgesproken. Ook deze mensen hebben uiteraard aandacht en 
zorg nodig, maar we willen er ook graag zijn voor de jongeren 
die we al op straat en in de Koffiekamer begeleidden.  
Veel geestelijk verzorgers uit het deel van de gevangenis waar 
Tamam werkt, zijn vertrokken. Dat betekent dat Wendy op dit 
moment de enige is. We hopen dat ook Eleshia haar werk 
binnenkort weer kan hervatten.  
 
Eén bekende van de straat kon Wendy vertellen dat hij de 
afgelopen drie jaar in de gevangenis alle cursussen had 
doorlopen die de gevangenis aanbiedt. Inclusief een agressie 
training.  Dit ervaren we als heel positief, omdat hij zijn kleine 
wereldje nu door een andere bril gaat zien.  
 
Een andere bekende heeft besloten niet voorwaardelijk vrij te 
willen komen, maar echt zijn straf volledig uit te zitten. Zo laat hij 
zien dat hij verantwoordelijkheid neemt over zijn leven. Het is 
voor iemand van de straat namelijk moeilijk om de afspraken bij 
voorwaardelijke invrijheidsstelling na te komen. En dat zou hem 
dan weer in problemen brengen en misschien zelfs weer terug 
de gevangenis in.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Koffiekamer 
 
In ons inloophuis De Koffiekamer voelen onze cliënten zich 
thuis. We konden ze hier bijna wekelijks ontvangen, samen met 
ze eten 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. 
   
In de Koffiekamer kwamen de deelnemers met allerlei vragen 
over geloof en de Bijbel. Eentje las de King James Bijbel. Hij 
voeg wie James was. Maar ook: hoe werkt de Heilige Geest 
binnen de Drie-eenheid? Behoorlijk diepe vragen dus. 
 
De laatste twee wintermaanden waren nat en koud. Het natte 
weer was positief omdat het maanden extreem droog is 
geweest.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Links de Koffiekamer, 

Jongeren wachten al op straat 
 

Het belangrijkste is  
er voor ze zijn! 
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Het negatieve is dat het voor de mensen op straat erg koud 
was. Er was een donatie van sokken die we hebben 
uitgedeeld. 
 
De afwezigheid van Eleshia de laatste maanden heeft zelfs het 
positieve effect dat vooral de dames een helpende hand toe 
toestaken, zoals de maaltijd uitdelen, opruimen en afwassen. 
Ze namen verantwoordelijkheid! 
 
 

 

 

Educatie en training 
 
We verlenen steun voor het onderwijs in natura van de kinderen 
van enkele van onze cliënten.  
 
Ook verzorgen we leren-en-werken trajecten. In samenwerking 
met het Tamam Timmerbedrijf leiden we cliënten op tot 
timmerman. 
 
Een van de bezoeksters van de Koffiekamer woont in de Bokaap 

waar Tamam ook betrokken is. Vorig jaar heeft Tamam het 

onderwijs voor haar dochtertje ondersteund vanuit het 

onderwijsfonds. En zij doet het goed op school! 

Begin dit jaar is haar moeder naar de schooldirecteur gegaan 

met de vraag of haar dochtertje daar evengoed naar school 

mocht, al kan ze het niet betalen. Ze is bereid alles te doen, 

schoon te maken, maakt niet uit. Tot haar grote verbazing heeft 

de directeur haar (de moeder) aangenomen. Nee, niet als 

schoonmaker, maar als klasse assistent! En ook zij doet het 

goed en houdt het vol. Ze is zo enthousiast dat ze alsnog zelf 

haar middelbare schooldiploma wil gaan halen.  

 

 

 

2018 is een extreem droog jaar 
geweest. Weinig water in het 
waterreservoir. Er waren dan 
ook strenge waterresticties.  

 

 

 

 

Follow up 
 
Ieder jaar zijn er wel zaken die onze aandacht vragen. Zoals 
begrafenissen, traumaverwerking, bemiddeling, hulp bij 
rechtszaken, etc.  
 
Begin juni kregen wij het bericht dat een van onze cliënten 
plotseling is overleden. Hij was al ruim vijf jaar een vaste gast in 
onze Koffiekamer en maakte deel uit van onze Koffiekamer-
familie. Hij nam Eleshia dikwijls onder zijn hoede als ze op straat 
werkte. Dan was hij haar ‘bodyguard’. Hij wordt gemist, om wie 
hij was, om zijn lach, zijn gesprekken en om zoveel meer.  

De meeste straatmensen worden niet oud. Maar het blijft keer 
op keer erg verdrietig om een vriend van de straat te verliezen.  
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Wat doet Tamam 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.  
 
 

 

 

 

Onze missie, visie en waarden 
 
Missie 
 
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. 
 
 
Visie 

De droom van Tâmam Zuid-Afrika is ‘straten zonder straat-
kinderen’.  
 
 
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. 

Verbeelding van onze waarden 

De figuren in het logo zien wij als een verwijzing naar Petrus 
die de verlamde man bij de tempelpoort de hand reikt en weer 
op eigen voeten zet. Hij geeft deze man (eer)herstel, hoop en 
Leven (Handelingen 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze droom wordt gedeeld door 
een creatieve vrijwilligster. Dit 

jaar zijn er mooie herfstkransen 
gemaakt voor de verkoop. 
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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. Hulp blijft dus hard nodig. Veel Nederlandse 
hulporganisaties bouwen echter hun hulp voor Zuid-Afrika af, 
omdat 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 
landbouw. 

Hoogwaardig onderwijs 

Het zekerstellen van inclusief en rechtvaardig, kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs en het bevorderen van levenslange 
leermogelijkheden voor iedereen. 

Tamam doet dit onder meer 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 of 
dat financieel te ondersteunen 

 maaltijden aan te bieden  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Drie meisjes konden het 
afgelopen naar school 

 Eén werken-leren plaats als 
timmerman 
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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 soort-
gelijke organisaties in Zuid-Afrika en Nederland. 
 
Tamam NL doet dit door:  
 

 financiële ondersteuning 

 praktische ondersteuning  

 advies / coaching / training / toerusting 

 draagvlak bevorderen 
 
 
 

 

 
 

 
 

Vrijwilligers 
 
 
Onze doelen halen wij alleen dankzij veel helpende handen. Er 
wordt wel gezegd dat je een dorp of familie nodig hebt om een 
kind op voeden, maar je hebt een leger vrijwilligers nodig om 
fondsen te werven. 
 
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. Anderen hebben 
geholpen bij het organiseren van een evenement en het 
nakijken van bestanden. En zo zijn er achter de schermen nog 
meer mensen die ons op een of andere manier helpen.  
 
 

  

 

 

 

Communicatie 
 
We gebruiken diverse communicatiemethoden om onze 
achterban te informeren.  
 

 Nieuws- en bedankbrieven 

 Website 

 Facebook 

 Presentaties 

 Kerkbladen 
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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 
groter dan Amsterdam. Er worden veel kilometers gereden om 
bezoeken aan de Koffiekamer, de Townships (Bo-Kaap), het 
centrum, de gevangenis en het ziekenhuis mogelijk te maken.  
Er zijn dus behoorlijke reiskosten. Zonder auto begin je hier niet 
veel. We zijn aan het sparen voor een Tamam auto. 
 
Ook begrafenissen van ‘onze’ straatjongeren worden door 
Tamam geregeld in samenwerking met eventuele familie. 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 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.  
 
 

 

 

 

 

 

In totaal 70 kilometer rijden voor 
een bezoek in Pollsmoor 
(gevangenis in Kaapstad). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Er worden ook contacten 
onderhouden via telefoon en 
computer. 

Hoe komen wij aan geld?  

 

Giften 

We zijn dankbaar voor onze donateurs. Er zijn er die 
maandelijks ondersteunen, maar ook die eenmaal per jaar een 
gift overmaken. 

 

 

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. 

 

 

 

 

28 kerken hebben ons in 2018 
gesteund 
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Vrijwilligersactiviteiten 

Ook dit jaar hadden we weer vrijwilligers die de Tamam-kraam 
bemanden op twee kerstmarkten.  

 

 

Via internetaankopen 
 
Tamam Nederland is aangesloten bij het platform voor web-
winkels Sponsorkliks en bij internetboekwinkel YouBeDo.com.  
 
We ontvangen een provisie tussen de 1 en12%, wisselend per 
webwinkel. Maar… vele beetjes maken toch verschil. 

 

 

 

 

 

 

Welke ontwikkelingen waren er in 2018 
 
Het jaar 2018 was opnieuw een enerverend jaar. Het jaar werd 
zowel in ZA als in NL  ‘gekleurd’ door de langdurige ziekte van 
onze leidinggevende in ZA, Eleshia. Daarnaast speelde het 
overlijden van onze vaste vrijwilliger Oom Japie een grote rol. 
Daardoor moesten we zowel hem als zijn vrouw missen. Een 
andere werker heeft vanwege zijn huwelijk en daarna kersverse 
vaderschap zijn bijdrage geruime tijd op een lager pitje gezet. 
Het goede nieuws is dat de overige werkers er samen de 
schouders onder hebben gezet. Daardoor kon een deel van het 
veldwerk doorgaan. Met name ons programma in inloopcentrum 
de Koffiekamer en in de Pollsmoor gevangenis is – zij het met 
enige beperking – doorgegaan. Het is zelfs gelukt om nog een 
fondsenwervende activiteit te organiseren. Onze grote 
waardering voor alle inzet.  
 
In NL werden we flink beperkt door langdurige ziekte van onze 
voorzitter vanaf juni (tot op heden). Dit heeft ertoe geleid dat we 
minder kerken konden benaderen en ook onze andere 
activiteiten moesten beperken.  
 
Zowel in NL als in ZA merken we hoe kwetsbaar je bent als je 
met een klein ploegje vrijwilligers werkt. Hoewel het veldwerk 
voor een gedeelte is voortgezet, is de verdere ontwikkeling van 
de organisatiekant tijdelijk stopgezet. Hier konden we goed mee 
leven. We vonden het moeilijker om te merken dat, ondanks 
jarenlange inzet, de reeds bestaande organisatie in ZA fragieler 
is dan we hadden gedacht.  
 
Met het uitvallen van Eleshia liep de communicatie stroever en 
de werkafspraken rondom de financiële administratie werden 
onvoldoende nagekomen. In dit traject hebben wij ervoor 
gekozen om de gelden die bestemd zijn voor Tâmam ZA 
voorlopig niet over te maken. Uiteindelijk heeft ons bestuur in 
Nederland professionele hulp gezocht om ZA te helpen de 
financiën op orde te brengen, zodat ook de gelden weer 
overgemaakt konden worden.  
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Einde Tamam Zuid-Afrika in 2019 
 
Tamam Zuid-Afrika gaat stoppen in 2019. Cobus en Eleshia 
Martin hebben de straatkinderen en -jongeren in Kaapstad 22 
jaar gediend, vanaf 2003 als ‘Tâmam Ministry’. Vanaf 2005 zijn 
we in Nederland betrokken geraakt.  
 
Eleshia: “We hebben ze als jonge kinderen op straat leren 
kennen. We voelen ons bevoorrecht dat we bij veel van hen door 
de jaren heen deel mochten uitmaken van hun leven en 
betrokken mochten zijn bij hun groei naar volwassenheid. Nadat 
we een aantal maanden hebben nagedacht en Gods Aangezicht 
hebben gezocht, zijn we tot de conclusie gekomen dat de tijd 
gekomen is om dit werk te beëindigen. De tijd is gekomen dat 
zowel wij als ‘onze’ straatjongeren zich moeten realiseren dat ze 
niet langer kinderen zijn die basale zorg en bescherming nodig 
hebben. Ze zijn in staat om voor zichzelf en in sommige gevallen 
voor hun kinderen te zorgen, om zelf verantwoordelijkheid te 
dragen. Hoewel dit voor ons een verdrietig proces is, is het ook 
een zegen om hen zelf ‘de sleutel van volwassenheid’ te geven.”  
 
In Nederland hebben wij het ondersteunende werk altijd vol 
overtuiging gedaan. We hebben in Zuid-Afrika ook mooie 
resultaten gezien. We hebben gezien hoe God door Zijn Geest 
werkzaam is in en door mensen. Soms werd een deur gesloten, 
maar we hebben ook dichte deuren open zien gaan. We hebben 
mensen tot bloei zien komen. We hebben het volle vertrouwen 
dat God de jongeren op de straten in Kaapstad niet loslaat, we 
mogen ze in Zijn handen overgeven.  
 
Het stoppen van de werkzaamheden in Kaapstad door Tamam 
Ministry, heeft ook gevolgen voor Tamam Nederland. Ook wij 
gaan werken aan een afbouw van onze werkzaamheden in 
Nederland.  
 
Hoewel Tamam ZA stopt, stoppen niet alle werkzaamheden in 
Kaapstad. Twee werkers zetten het werk in gevangenis 
Pollsmoor, in een andere vorm, vrijwillig voort. Tamam 
Nederland zoekt ook naar een manier om de drie meisjes die nu 
onderwijs ontvangen te blijven steunen tot zij klaar zijn met hun 
opleiding. Tamam Carpentry and Training, een aparte 
organisatie naast Tamam ZA, gaat door met het werken en leren 
traject met sommige van hun ‘oude’ cliënten.   
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Financieel jaarverslag  
 
Winst- en verliesrekening 2018 
 

IN ontvangen  begroot   ontvangen 

 2018  2018  2017 

      

particulieren 9.450  8.250  10.319 

kerken 6.507  4.000  4.700 

fondsen/ stichtingen 100  0  2.500 

bedrijven 0  0  100 

overheid 0  0  0 

sponsors 144  100  97 

eigen acties 0  0  90 

acties van derden 905  400  4.005 

rente 0  0  4 

overig 180  450  448 

      

Totaal 17.286  13.200  22.262 

      

UIT betaald  begroot  betaald 

 2018  2018  2017 

beheer en administratie       

reiskosten 0  20  0 

bankkosten 163  220  198 

representatie 28  40  16 

overig 40  50  22 

      

promotiekosten      

hosten website 69  39  39 

onderhoud website 25  50  63 

overige promotiekosten 4  30  28 

      

doelstelling      

Tamam educatiefonds 300  300  250 

Tamam ZA algemeen 4.700  16.000  15.750 

Steunfonds 617  200  587 

      

Totaal 5.947  16.949  16.953 

      
RESULTAAT      

      
in 17.286     

uit 5.947 minus   

      

resultaat  11.339     
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Toedeling resultaat aan reserves 
 
Het netto resultaat wordt op de volgende manier toegedeeld aan (of komt ten laste van) de volgende 
(bestemmings)reserves: 
 

 per   per netto 

 31-12-2017 totaal in totaal uit 31-12-2018 toevoeging 

      
bestemmingsreserve Tamam ZA 8.254 16.342 5.000 19.596 11.342 

steunfonds 225 800 617 408 183 

algemene stichtingsreserve 732 144 330 546 -186 

reserve fundraising   2.000 0 0 2.000 0 

Totaal 11.211 17.286 5.947 22.550 11.339 
 
 
Toelichting op de baten (inkomsten) 
 
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 2017 kwamen er een aantal grotere 
eenmalige bedragen; in 2018 zijn deze inkomsten weer iets afgenomen. Evengoed is het 
totaalbedrag meer dan begroot.  
 
We ontvangen ook steun van kerken die elk jaar een of meer collectes voor Tamam bestemmen of 
op andere wijze bijdragen. Deze groep kerken groeit door onze actieve benadering elk jaar. Er valt 
ook wel eens een kerk af. Daarnaast zijn er kerken die ons één keer steunen. In 2018 zijn wij door 
28 kerken gesteund (in 2017: 18 kerken), waarvan 19 kerken voor de eerste keer. De opbrengst 
was circa 38,4% hoger dan het voorgaande jaar.  
 
Tamam heeft sponsorcontracten bij de internetboekwinkel YouBeDo.com en het portal voor veel 
verschillende webwinkels Sponsorkliks.com. Wij maken deze website en dit portal bekend (o.a. op 
onze website) en in ruil daarvoor ontvangt Tamam sponsorbedragen (percentages) voor elke klant 
die ‘via ons’ aankopen doet. De opbrengst bedroeg in 2018 € 144. Dit is circa 48,5% meer dan het 
voorgaande jaar.  
 
Vanwege de forse eenmalige bijdragen in 2017 is de totale opbrengst in 2018 lager uitgevallen. 
Evengoed is deze ruim meer dan begroot.  
 
 
Toelichting op de lasten (uitgaven) 
 
Tamam Nederland is een vrijwilligersorganisatie. Er worden geen salarissen of 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, bankkosten, vervoerskosten, en het maken 
van folders en visitekaartjes. Met enige regelmaat brengen vrijwilligers de werkelijk gemaakte 
kosten niet in rekening. De eigenlijke kosten zijn dus iets hoger.  
 
Om de kosten van onze stichting te betalen, blijven de sponsorgelden (van de webwinkels YoubeDo 
en Sponsorkliks) in Nederland als werkkapitaal. Wij willen onze organisatiekosten in Nederland 
zoveel mogelijk bekostigen vanuit de sponsoropbrengsten, zodat de donaties ook echt in Afrika 
kunnen worden gebruikt. Helaas is het totaalbedrag van de sponsorgelden daarvoor nu nog te klein. 
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Daarnaast werd in voorgaande jaren een percentage van de donaties afgeroomd als werkkapitaal 
voor Tamam Nederland. Voor 2018 vond het bestuur dat niet nodig. Er is naar verwachting 
voldoende in de algemene stichtingsreserve om in het jaar 2019 de stichtingskosten te kunnen 
voldoen. 
 
 
Besteed aan doelstelling in 2018 
 

 2018  2017  2016  2015 

        

Tamam Zuid-Afrika (inc. Educatiefonds) 5000  

16.00
0  6.000  

8.470 

Steunfonds 617  785  7.778  7.090 

       
 

 5617  

16.78
5  

13.77
8  15.559 

 
 
Besteed aan doelstelling in verhouding tot totale uitgaven 
 

 2018  2017  2016  2015 

        

totale uitgaven 5947  16953  

14.46
0  

16.554 

besteed aan doelstelling 5617  16785  

14.12
6  

15.559 

        

percentage 94,5%  99,0%  97,7%  94,0% 

 
 
Doordat we in de loop van 2018 de overboekingen naar Tâmama ZA 
hebben opgeschort, is het percentage ‘besteed aan doelstelling’ weer iets 
gedaald. Doordat we de stichtingskosten in Nederland laag houden, is het 
evengoed een percentage dat ruim binnen de gangbare normen valt 
(namelijk 8 – 10 % van de uitgaven besteden aan de stichtingskosten).  
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Balans per 31-12-2018 
 

  31-12-2018  31-12-2017 

Activa   
  

materiele activa  0  0 
voorraden 

 
0  0 

vorderingen  0  0 

liquide middelen     
     betaalrekening 7.088  3.749  
     spaarrekening 15.462  7.462  

   22.550  11.211 

     
totaal activa  22.550  11.211 

     
Passiva     
Reserves:     
  bestemmingsreserve Tamam ZA 19.596  8.254  
  steunfonds 408  225  
  bestemmingsreserve fundraising 2.000  2.000  
  algemene stichtingsreserve 546  732  

   22.550  11.211 

     
voorzieningen  0  0 

langlopende schulden  0  0 

kortlopende schulden  0  0 

     
totaal passiva  22.550  11.211 

 

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 2018 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. Sinds 2017 wordt gebruik gemaakt van een professioneel online boekhoud-programma van 
Kleisteen. Hierdoor wordt de kans op fouten geminimaliseerd.  
 
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.  
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Begroting 2019  
 
Tâmam ZA rondt in de loop van 2019 haar werkzaamheden af. We verwachten ruim voldoende 
financiële middelen te hebben om alles te kunnen afronden. Gezien deze ontwikkelingen wordt 
geen begroting 2019 opgesteld.    
 
 


