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VISIE: WAT VINDEN WIJ?
Kinderen die uit een oorlogsgebied gevlucht zijn hebben veel te verwerken. Ze groeien op ineen
gemeenschap die meestal getraumatiseerd is en vaak lange tijd in armoede leeft. We vinden het
belangrijk dat kinderen ondanks deze problemen een weg vinden naar herstel, en een zo
normaal mogelijk leven kunnen leiden.
Daarom bieden wij herstel aan kinderen en hun families die getraumatiseerd zijn door oorlog en
geweld in vooral doch niet uitsluitend het Midden Oosten, in Irak, waarbij de hulpverlening zich
primair richt op kinderen en vrouwen die zich bevinden in of buiten vluchtelingenkampen.

MISSIE: WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Moqimi ondersteunt vrouwen en kinderen die zich in moeilijkheden bevinden. We voorzien in
humanitaire hulp zoals: kleding, voeding en medische hulp, onderdak en reparatie van
huizen/tenten en ondersteunen kleine ondernemers zoals boeren en naaisters. We stimuleren
onderwijs voor kinderen en ondersteunen sociale projecten zoals Engelse les, haakles, naailes,
kinderclubs en sportclubs voor jongeren. Wij willen mensen ondersteunen die psychische
problemen hebben door trauma’s door het aanbieden van psychische hulp. Wij trainen en
onderwijzen personen in de verzorging en begeleiding van de Yezidi-vluchtelingen. We werken
nauw samen met de lokale bevolking en lokale en internationale organisaties. We informeren
mensen in Nederland over de situatie van de Yezidi’s in Irak.

HUIDIGE SITUATIE & AMBITIES
DOELGROEP: WAT IS ER GEBEURD?
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.
De regio Sinjar ligt nog steeds in puin en de infrastructuur is er slecht, daarom is het moeilijk om
dit gebied te bereiken. Er wonen veel (half) weeskinderen. Er is geen opvang voor kinderen in
nood.
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DOELEN 2021-2022
We willen ons vooral in blijven zetten voor de kinderen en dan voornamelijk de gevluchte
kinderen uit Sinjar.
De komende twee jaar:









Willen we de armste gezinnen blijven ondersteunen met humanitaire hulp. Dit willen we
bereiken door het uitdelen van voedselpakketten, voorzien in kerosine voor kachels,
helpen met opknappen van hun onderkomens door aanschaf van nieuw dekzeil.
Willen we kinderen die psychosociale problemen hebben als gevolg van trauma’s en
armoede helpen met psychosociale hulp en onderwijs.
Op maatschappelijk vlak willen we actief blijven de komende twee jaar zodat er zicht
blijft op de gezinnen en hun situaties. Dit willen we bereiken door sportactiviteiten en
Engelse les voor jongeren te organiseren, verschillende kinderclubs te houden, en het
geven van haak les en naailes aan kleine groepjes vrouwen.
Willen we specifiek in de regio Sinjar ook kinderen en hun families ondersteunen. Als
eerste door middel van voedseldistributie en daarnaast ook met het opzetten van een
centrum waar we kinderen een veilige plek willen bieden waar ze onderwijs en
psychosociale hulp kunnen ontvangen. Dit is afhankelijk van de toewijzing van een woon
en werk visum van onze Nederlandse vrijwilliger. Tot die tijd willen we een keer per drie
maanden of zoveel als mogelijk een lokale vrijwilliger naar deze regio laten reizen.
We willen blijven werken aan naamsbekendheid van Moqimi. Naamsbekendheid is geen
doel op zich maar wel is het essentieel voor het bereiken van de bovenstaande doelen.
Om genoeg financiële ondersteuning te verwerven blijft het nodig om verslag te doenvan
de activiteiten van Moqimi. Dit wordt gedaan via de site www.moqimi.nl en verspreiding
van nieuwsbrieven onder onze donateurs. Daarbij worden zo nodig acties georganiseerd
om het benodigde budget bij elkaar te krijgen. Ook worden er presentatie avonden
georganiseerd.

ORGANISATIE & BESTUUR
Het bestuur van Moqimi bestaat uit vrijwilligers, conform de statuten. Het bestuur bestaat uit
een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en enkele bestuursleden zonder speciale
functie.
Het bestuur vergadert tenminste driemaal per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter of een
ander bestuurslid dit wenst. Ieder bestuurslid is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen
te roepen. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Er zijn bij de stichting geen
mensen in loondienst.
Het bestuur is onafhankelijk. De bestuursleden mogen niet individueel over het vermogen van
de stichting beschikken alsof het zijn of haar vermogen is. Donateurs en begunstigden hebben
geen invloed op het beleid van Moqimi. De onafhankelijke besluitvorming wordt gewaarborgd
door een bestuur van 5 personen met gelijkheid van stemmen.
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FINANCIËN
Moqimi kent geen winstoogmerk. Alle ontvangen middelen worden volledig aan gewend voor
het beoogde doel. Moqimi heeft geen betaalde medewerkers of een kantoorgebouw. Echter de
medewerkers in Irak krijgen wel een vrijwilligersbijdrage en indien van toepassing een
onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.
De stichting verkrijgt haar inkomsten/geldmiddelen d.m.v. :






Donaties
Opbrengsten van acties t.b.v. Moqimi.
Collectes/giften van kerken.
Verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling.
Alle andere verkrijgingen en baten.

PRIVACY
Moqimi onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, vrijwilligers en bezoekers
van de website. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
behandeld en beveiligd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegeven.
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