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ALGEMEEN
ORGANISATIE MOQIMI
Moqimi is in Nederland geregistreerd als project onder de zendingscommissie van de
Gereformeerde Kerk in Krabbendijke. Moqimi heeft een zelfstandig bestuur en is ondergebracht
bij de ZWO-commissie van de Gereformeerde Kerk Krabbendijke. Dit is vanwege de ANBI-status.
Het bestuur van Moqimi is verantwoordelijk voor de financiën. De financiële gegevens van
Moqimi zijn in te zien in het jaarverslag van de Gereformeerde Kerk Krabbendijke.
Moqimi is een kleine organisatie die nauw samenwerkt met de lokale bevolking en lokale en
internationale organisaties. Moqimi is een non-profit organisatie en is volledig afhankelijk van
particuliere donaties en fondsen. We zijn met opzet een kleine organisatie en houden onze
organisatiekosten minimaal.

OMSCHRIJVING DOELSTELLING
We willen kinderen en hun families helpen en herstel bieden aan mensen die getraumatiseerd
zijn door oorlog en geweld in het Midden Oosten. We voorzien in eten, medische zorg en
materiële hulp wanneer nodig. We stimuleren en ondersteunen kinderen om naar school te
gaan. We zijn vanaf het najaar 2018 werkzaam in Koerdistan in de regio Dohuk.

OMSCHRIJVING DOELGROEP
Yezidi’s zijn een etnische groep die in augustus 2014 zijn aangevallen door IS in hun regio
Sinjar(Shingal) in Irak. Ze zijn slachtoffer geworden van een genocide, waarbij zes tot
tienduizend mensen zijn ontvoerd en vermoord. Hun huizen en een deel van hun land is
verwoest. Tot op heden is er weinig kans op een veilige terugkeer en leven ruim 300.000
vluchtelingen in Noord Irak. Deze groep vluchtelingen is ontheemd in eigen land en officieel zijn
ze dus Internal Displaced Persons oftewel IDP’s. In Koerdistan wonen ook veel Syrische
vluchtelingen, vooral sinds de laatste aanvallen op de Koerdische regio in Syrië in het najaar van
2019. Onder deze groep vluchtelingen zijn ook Yezidi’s. We ondersteunen vooral de Yezidi’s uit
Sinjar maar soms helpen we ook Syrische vluchtelingen.

BESTUUR
Voorzitter: Arie Willeboer
Secretaresse: Mirandi Bol
Penningmeester / secretaris: Cees Quist
Overige bestuursleden: Jaco en Matty Cornelisse en Arianne Willeboer

CONTACT GEGEVENS
info@moqimi.nl
+31 (0)113 383278
Postadres: Goversweg 4, 4416 PG, Kruiningen
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ACTIVITEITEN EN RESULTATEN
ALGEMENE TERUGBLIK
Het jaar 2019 was een jaar vol nieuwe projecten. Een jaar waarin Moqimi zelfstandiger werd
zowel in Nederland als in Koerdistan. In juni 2019 kon Moqimi ondergebracht worden onder de
Gereformeerde Kerk Krabbendijke. Daarvoor werd de financiële afwikkeling vanaf het najaar
2017 verzorgd door de stichting Redding en Herstel.
Dankzij de continue stroom van giften konden we verschillende projecten starten en ook goed
afronden. Hieronder een terugblik op de verschillende projecten.

HUMANITAIRE HULP
We hebben verschillende kleinschalige hulp kunnen geven in 2019. Voornamelijk
voedseldistributie, zo’n 5 a 6 keer hebben we voedselpakketten uitgedeeld aan zo’n 15-20
families.
Aan ongeveer 10 tot 15 persen hebben we in de medische kosten kunnen voorzien. Ook hebben
we een brace kunnen aanschaffen voor een zevenjarig meisje met een lichamelijke handicap.
Al een langere tijd hebben we contact met enkele vluchtelingen families die proberen in hun
levensonderhoud te voorzien door gewassen te verbouwen die ze op de markt verkopen. De
grondbewerking is een probleem. Moqimi heeft voor hen een frees gekocht die ze gezamenlijk
gebruiken.
We hebben families geholpen met het opknappen van onderkomens en tenten. Dat ging
voornamelijk om nieuw dekzeil zodat hun huizen droog bleven in de winter. En we hebben
voorzien in de aanschaf van nieuwe tenten voor een aantal gezinnen die niet langer een huis
konden huren. In totaal waren dit 3 tenten.

ENGELSE LESSEN
SHARYA
Het jaar 2019 begon met een druk programma: een Engels schoolprogramma voor ruim dertig
niet schoolgaande kinderen. We huurden daarvoor twee leraren in en hadden een
lesprogramma van vier dagen in de week. Dekinderen uit deze groep zijn allemaal Yezidi’s uit
Sinjar die in of in de omgeving van Sharya leven. Ook konden we voorzien in de vervoerskosten
voor de kinderen uit een ander dorp om naar de lessen te kunnen komen. Het programma
eindigde eind februari toen we deze kinderen naar een avondschool konden brengen in een
Syrisch vluchtelingenkamp ““Domiz 2”” in de buurt. Dit is een officieel schoolprogramma waar
kinderen alsnog in regulier onderwijs kunnen instromen door een versneld leertraject te volgen.

GERIPAN
In de zomer van 2019 hebben we Engelse lessen gegeven in Geripan, een dorp in de omgeving
van Sharya. Ook hier zijn geen organisaties gevestigd. Via het ministerie van onderwijs hebben
we een vergunning gekregen om het schoolgebouw in dit dorp te mogen gebruiken. Zodoende
hadden we een hele school ter beschikking. We huurden twee leraren in en gaven twee dagen
per week les aan zo’n 120 leerlingen in de periode van juni tot en met augustus.
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CAMP ESSIAN
In camp Essian is een centrum voor (half) weeskinderen dat wordt gerund door een andere
organisatie. Er was behoefte aan Engelse lessen. In de maanden oktober, november en december
hebben we eenmaal per week twee groepen van twintig kinderen lesgegeven. Dit kon omdat dit
dorp dichtbij Shekhan ligt waar we ook lesgeven, maar we zullen waarschijnlijk in januari 2020
de lessen beëindigen.
De leiding van het centrum is overigens heel blij met onze komst en zien ook dat de kinderen
daadwerkelijk Engels leren voornamelijk door de liedjes die we ze leren.

SHEKHAN
Vanaf oktober 2019 zijn we in Shekhan, een kleine stad in de buurt, begonnen met Engelse
lessen aan Syrische kinderen en jongeren. Zij kunnen niet naar regulier onderwijs omdat er tot
op heden in de omgeving geen goede instroommogelijkheden zijn voor vluchtelingen uit Syrië.
We geven 3 groepen les in de leeftijd van 4 tot 23 jaar. Dit doen we twee dagen in de week. De
locatie is gratis maar we hebben wel vervoers- en materiaalkosten. In januari 2020 zullen
waarschijnlijk alle studenten de lessen afronden.

SCHOOL VERVOER NAAR CAMP “DOMIZ 2”
In het voorjaar van 2019 heeft het ministerie van onderwijs in samenwerking met een andere
organisatie een speciale avondschool geopend voor kinderen met een leerachterstand om alsnog
in het regulier onderwijs in te kunnen stromen. Onze leerlingen die het Engelse lesprogramma
volgden hebben we in deze avondschool ondergebracht.
Van half februari tot september hebben we het vervoer geregeld en kosten gedekt voor
vijfentwintig kinderen die de avondschool volgden in het Syrisch vluchtelingenkamp “Domiz 2”.
Op dit moment hebben alle leerlingen het schoolseizoen met succes afgerond, wat betekent dat
ze twee klassen in één leerjaar hebben gedaan. Gedurende deze periode zijn we de kinderen en
hun families blijven bezoeken. Dit is omdat de kinderen allemaal uit een sociaal zwakker
leefmilieu komen en de kans bestaat dat ze weer stoppen met school. We hebben de leerlingen
zoveel mogelijk gestimuleerd om te blijven komen en we zijn ook vaak met hun familie in
gesprek geweest. Daarnaast hebben we deze families geholpen waar we konden door hun
leefsituatie te verbeteren.
Deze school is in september gestopt, maar word in januari 2020 voortgezet in Sharya.

LOBBYEN VOOR 500 KINDEREN
We zagen dat er veel meer kinderen in Sharya en omgeving zijn die niet naar school gaan terwijl
in het Syrische vluchtelingenkamp er maar drie kinderen aan de avondschool deelnamen.
Daarom zijn we gaan lobbyen bij de overheid en met de organisatie die deze avondschool
bekostigt, om de school te verplaatsen naar Sharya.
We hebben een enquête gehouden in de omgeving en hebben 500 namen geregistreerd van
kinderen die afgelopen jaren niet naar school konden. Na veel pleiten bij het ministerie van
onderwijs en de betreffende organisatie werd er goedkeuring gegeven om de avondschool in
Sharya te openen. Deze is in januari 2020 geopend.
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NAAILESSEN GALIBADRE
Vanaf oktober 2019 konden we een pand huren in Galibadre, een dorp in de omgeving van
Sharya. We wilden graag naailessen geven aan vrouwen in een dorp waar geen enkele
organisatie zich heeft gevestigd. De naaimachines zijn in bruikleen en een partner organisatie
vergoedde een deel van de materiaalkosten. We huurden een lokale lerares in om twee groepen
vrouwen, in totaal dertig, 4 dagen in de week les te geven. Na tweeënhalve maand hadden bijna
alle vrouwen de cursus afgerond.

KINDERCLUB GALIBADRE
Vanaf oktober 2019 houden we kinderclub in het dorp Galibadre. We ontvangen twee keer in de
week een groep van vijftien tot twintig kinderen in de leeftijd van 5 en 6 jaar. Dit dorp heeft geen
school of kleuterschool en ligt verder weg van het dorp Sharya waar meer faciliteiten zijn voor
kinderen. Vandaar dat we in dit dorp een kinderclub zijn begonnen. We vertellen verhalen en
knutselen samen en leren hun Engels en sluiten altijd af met wat te eten en te drinken. Dit
project loopt goed en de ouders zijn blij dat hun kinderen naar een ‘kindvriendelijke’ plek
kunnen gaan.

KOERDISCHE LESSEN GALIBADRE
Voor analfabete vrouwen in Galibadre hebben we Koerdische lessen opgestart. Dit is een groep
van vijftien tot twintig vrouwen in de leeftijd van zeventien tot vijfenveertig die nooit naar
school geweest zijn en niet kunnen lezen of schrijven. We huren een lerares in en hebben een
boek ontwikkeld om te leren lezen en schrijven in (Behdini) Koerdisch, speciaal voor analfabete
volwassenen en zoveel mogelijk aangepast aan het dialect van Sinjar zodat het voor de vrouwen
gemakkelijk is om het te begrijpen. Verder helpen we ze met praktische zaken zoals het lezen
van doktersafspraken en het huiswerk van hun kinderen.

GEZONDHEIDSVOORLICHTING GERIPAN
Omdat we een heel schoolgebouw ter beschikking hadden in het dorp Geripan en ook een
vergunning om gezondheidslessen te mogen organiseren, konden we een partner organisatie
uitnodigen voor gezondheidslessen. Tachtig meisjes en hun moeders namen deel aan de
voorlichtingsmiddagen over gezondheid en seksuele ontwikkeling.

VERTAALWERK
Zonder het vertaalwerk van onze tolk zouden we de bovenstaande activiteiten niet hebben
kunnen uitvoeren. Wekelijks zijn we samen met een tolk bezig met het voorbereiden en vertalen
van de lesprogramma’s, zoals voor kinderclub en Koerdische lessen. Voor Engelse lessen voor
tieners hebben we een taal instituut geholpen om Engels lesmateriaal te ontwikkelen speciaal
voor Yezidi’s uit Sinjar. Dankzij onze bijdrage aan het taal instituut kunnen we nu gratis gebruik
maken van het Engelse lesmateriaal.
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OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN
Het jaar 2019 begonnen we met een reserve van € 4120. De baten zijn alle giften die via de
rekening van Moqimi en via de rekening van st. Redding en Herstel (tot juni) zijn
binnengekomen samen met de contante giften. Het gemiddelde van de baten per maand was €
1860. Gemiddelde uitgave was € 1995 per maand, maar dankzij de reserve buffer konden we
elke maand alle projecten bekostigen. Het positieve saldo per 1 januari 2020 bedraagt € 2493.
maand
tegoed 2018
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
totaal

Baten €

Kosten €

4120
2690
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1117
1051
2946
1516
1496
2808
2125
1280
1233
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26439
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SCHIJFDIAGRAM UITGAVEN
Hieronder een gespecificeerde weergave van de uitgaven van Moqimi. De grootste posten zijn
humanitaire hulp, salarissen en schoolvervoer. Een andere relatief grote kostenpost zijn de
vervoerskosten: dit zijn de gemaakte taxikosten. In de toekomst hopen we zelf een auto ter
beschikking te hebben om onafhankelijker te worden en deze kostenpost lager te houden.
onkosten gespecificeerd 2019
euro
%
toelage/onkosten Nederlandse medewerker
6304
28
humanitaire hulp
4233
26
salarissen leraren en tolk
3628
22
school vervoer
3428
21
divers(naailessen/Engels/kinderclub)
2709
16
vervoerskosten (woon/werk)
1804
11
Bankkosten /telefonie /internet
734
4
totaal
22839
100

2019 uitgaven in €
1804

toelage/onkosten medewerkster

734
6304

2709

humanitaire hulp
salarissen leraren

school vervoer

3428
4233
3628

divers(naailessen/engels/kinderclub)
vervoerskosten (woon/werk)
organisatorische kosten(telefoon etc)
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TOEKOMSTPLANNEN
We willen ons vooral voor de kinderen blijven inzetten en voornamelijk de Yezidi’s uit Sinjar.
We hebben geen eigen vervoer en zijn dus afhankelijk van taxi’s. Daarom hebben we besloten
om alleen projecten rondom Sharya uit te voeren.
Zoals je hebt kunnen zien in de bovenstaande projecten, hebben we vaak Engelse lessen
gegeven. Dit is niet ons hoofddoel, maar we zien wel dat dit een activiteit is die de kinderen en
jongeren uit hun isolement haalt. Hierdoor krijgen de kinderen meer interesse in de wereld om
hen heen en leren ze ook de discipline en regelmaat van het naar school gaan. Door het contact
met de andere kinderen worden ze sociaal ook sterker.

SOCIALE ONDERSTEUNING
We willen de armste gezinnen in Sharya en omgeving blijven ondersteunen met humanitaire
hulp. Op maatschappelijk vlak willen we actief blijven zodat we zicht blijven houden op de
gezinnen en hun situaties. Als er budget is kunnen we opnieuw vervoerskosten dekken voor de
kinderen die nu naar de nieuwe avondschool gaan in Sharya in het vluchtelingenkamp, dat geldt
dan voornamelijk voor kinderen die buiten Sharya wonen.
Daarnaast zijn we lesprogramma’s aan het ontwikkelen voor een preventiecampagne waarmee
we gastlessen willen geven op basisscholen in Sharya en omgeving. We zien dat door de slechte
leefomstandigheden en de beperkte toekomst perspectieven de kinderen en de jongeren snel
vervallen in crimineel gedrag. Dit hangt ook samen met het collectieve trauma dat de
gemeenschap met zich meedraagt. We willen in de lessen verschillende onderwerpen
bespreekbaar maken zoals; pesten, liegen, stelen en vandalisme.

GALIBADRE
We willen de activiteiten in Galibadre voortzetten; Koerdische-lessen en de kinderclub. We
willen opnieuw een naaiproject starten, maar dit keer met een specifieke groep jonge vrouwen
om deze op te leiden. We willen hun niet alleen leren naaien maar hun ook leren een eigen
naaiatelier te runnen, en de gemaakte kleding te verkopen. Een partner-organisatie wil een deel
van de materialen dekken en we kunnen de naaimachines in bruikleen houden. Ook de vanuit
Nederland gedoneerde naaimachines zijn voor dit project beschikbaar. De opbrengst van de
kleding is voor de groep vrouwen die hieraan deelnemen.

SHARYA
In Sharya willen we graag een eigen centrum opzetten voor activiteiten zoals kinder-/tiener
club, Koerdische- lessen en een naaiatelier. Door de contacten met de families in Sharya en
omgeving zien we dat er behoefte is om ze vanuit een centrum te ondersteunen. We krijgen nu
regelmatig (wees)kinderen in huis die we graag een veilige plek willen bieden in het centrum.
Het idee is om een of twee units, zoals porto cabins aan te schaffen.

BEGROTING
We hebben in het afgelopen jaar gezien dat er in onze behoeften werd voorzien. We vertrouwen
erop dat dit ook in de toekomst zo zal zijn. We weten vaak niet altijd van te voren wat er op ons
pad komt en waarin we als Moqimi kunnen voorzien. Aan de hand van de inkomsten zullen we
besluiten hoe we het budget zullen gaan besteden.
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