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ALGEMEEN
ORGANISATIE MOQIMI
Moqimi is in Nederland geregistreerd als project onder de zendingscommissie van de
Gereformeerde Kerk in Krabbendijke. Dit is vanwege de ANBI-status. Moqimi heeft een
zelfstandig bestuur en die 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. De hulpverlening richt zich primair op
kinderen en vrouwen die zich bevinden in of buiten vluchtelingenkampen. We voorzien in eten,
medische zorg en materiële hulp wanneer nodig. 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.

BESTUUR
Voorzitter: Arie Willeboer
Secretaresse: Matty Cornelisse
Penningmeester: Jaco Cornelisse
Overige bestuursleden: Arianne Willeboer, Kees de Kraker en Sarienke Matthijsse

CONTACT GEGEVENS
info@moqimi.nl
+31 (0)113 383278
Postadres: Goversweg 4, 4416 PG, Kruiningen
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ACTIVITEITEN EN RESULTATEN
ALGEMENE TERUGBLIK
2020 was een jaar vol onverwachte wendingen en situaties. De eerste maanden konden we de
lopende projecten draaiende houden totdat de Covid pandemie kwam met de lockdowns en
restricties.
Dankzij de continue stroom van giften konden we veel gezinnen blijven helpen die nog meer in
het nauw zaten door de crisis. Hieronder een terugblik op de verschillende projecten.

HUMANITAIRE HULP
We hebben verschillende kleinschalige hulp kunnen geven in 2020. Er zijn 9 voedseldistributies
geweest aan gemiddeld zo’n 30 families per keer en eenmaal aan meer dan 100 families. Totaal
zijn er 340 pakketten uitgedeeld.
Twee keer hebben we kerosine uitgedeeld in de wintermaanden aan 10 families. Totaal 20
jerrycans.
Aan ongeveer 10 tot 15 personen hebben we in de medische kosten kunnen voorzien.
We hebben families geholpen met het opknappen van onderkomens en tenten. Voor de winter
hebben we 5 gezinnen kunnen voorzien van nieuw dekzeil voor hun huis. En we hebben
voorzien in de aanschaf van nieuwe tenten voor twee gezinnen die niet langer een huis konden
huren.

ENGELSE LESSEN
Gedurende de zomer hebben we twee maanden Engelse lessen gegeven aan een groep meiden in
Sharia.
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AVONDSCHOOL CAMP SHARYA
In 2019 is na veel pleiten bij het ministerie van onderwijs en de betreffende organisatie
goedkeuring gegeven om de avondschool in Sharia te openen. Deze is in januari 2020 geopend.
We hebben aan honderd leerlingen schoolmateriaal uitgedeeld. Helaas is de school in maart
2020 al gesloten vanwege de Covid pandemie. En de school is helaas niet meer opgestart.

NAAILESSEN GALIBADRE
In het centrum in Galibadre een oud dorp in de buurt van Sharia
hebben we een tweede naaiproject gehad. De naaimachines waren
in bruikleen en een partner organisatie vergoedde een deel van de
materiaalkosten. Van februari tot maart hadden we een groep van 10
meiden die vier dagen in de week in de workshop leerden naaien.
Het plan was om het project uit te breiden en de deelnemers hun
genaaide kleding te laten verkopen. Helaas vlak voor het
nieuwjaarsfeest eind maart was er een lockdown en het project is
niet meer gestart nadat de partner organisatie zich terug trok.

KINDERCLUB GALIBADRE
In het centrum in Galibadre ontvingen we 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 Sharia waar meer faciliteiten zijn voor kinderen. Helaas hebben we het
centrum moeten sluiten na lange tijd van lockdown en restricties.
In de zomermaanden hebben we 2 maanden kinderclub gehad in Sharia voor ongeveer 10
kinderen uit zwakkere milieus.
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KOERDISCHE LESSEN GALIBADRE
De Koerdische lessen die we in het najaar van 2019 gestart waren zijn in februari 2020
afgerond. Zo’n 15 vrouwen namen deel aan deze lessen.

HAAKCLUB GERIPAN
Vanaf februari tot mei hadden we een haakclub in Geripan voor ongeveer 15 vrouwen en
meiden. We huurden twee meiden in om ons te helpen de vrouwen te leren haken. Ook Geripan
is een dorp met weinig faciliteiten. Ondanks de lockdowns en restricties hebben ze het haken
geleerd en heel veel tassen gehaakt voor de verkoop in Nederland ten behoeve van dit
haakproject.
Vanaf november zijn we de haakclub opnieuw gestart in Geripan met een kleinere groep
vrouwen.
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SPORT PROJECT
Vanaf november 2020 hebben we in twee oude dorpen rondom Sharia sport projecten
opgestart; Sharia Kevin en Rekava. In Sharia Kevin is er een groep van 20 tienerjongens in de
leeftijd van 9-13 jaar. En in Rekava hebben we een groep van 30 tieners, jongens en meiden
tussen de 12-16 jaar. We hebben een sport coach die deze groepen traint en ultimate frisbee
leert. Ook andere sporten komen soms aan bod.

7

Jaarverslag 2020

Moqimi

04/03/2021

OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN
Het jaar 2020 begonnen we met een saldo van € 3385. Het gemiddelde van de baten per maand
was € 3680. Gemiddelde uitgave was € 2735 per maand. Het positieve saldo per 1 januari 2021
bedraagt € 14.723.
Maand
Saldo 1-1-2020
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
totaal

Inkomsten € Uitgaven €
3385
5579
-3152
1125
-2149
1676
-2356
9542
-2132
3151
-2590
1036
-2732
2001
-2038
1978
-2170
1673
-4814
5463
-2584
1823
-2235
9115
-3873
44161
-32824

Inkomsten & uitgaven 2020
12000
10000
8000
6000
4000
2000

Inkomsten €
Uitgaven €

0
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UITGAVEN
Hieronder een gespecificeerde weergave van de uitgaven van Moqimi. De grootste posten zijn
humanitaire hulp en onkosten vergoeding.
Uitgaven gespecificeerd 2020
Toelage Nederlandse medewerker
Vergoeding leraren en tolk
Operationele kosten
Voedsel hulp
Medische hulp
Materiele hulp
Naailes/ haakclub/ kinderclub / sport
Algemene kosten
Betaalde onkosten van 2019
Totaal

euro
%
-7200
-5149
-4038
-4350
-3961
-1775
-1372
-1495
-3484
-32824

22
16
12
13
12
5
4
5
11
100

Uitgaven gespecificeerd 2020
Voedsel hulp
Medische hulp
Materiele hulp
Naailes/ haakclub/ kinderclub /
sport
Algemene kosten
Toelage Nederlandse
medewerker

Vergoeding leraren en tolk
Operationele kosten
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TOEKOMSTPLANNEN
Op dit moment zijn alle plannen die we maken beperkt door de restricties die de Covid
pandemie met zich meebrengt. Daarom zal onze focus in de nabije toekomst op kleinschalige
projecten liggen rondom Sharia. We blijven kleine groepen thuis ontmoeten en houden sport
projecten in de buitenlucht.
We willen de armste gezinnen in Sharia 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.

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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