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ALGEMEEN
ORGANISATIE MOQIMI
Tot medio juni 2021 was Moqimi in Nederland geregistreerd als project onder de
zendingscommissie van de Gereformeerde Kerk in Krabbendijke. Dat was vanwege de ANBIstatus. Vanaf juni 2021 is Moqimi een zelfstandige stichting en heeft ook de ANBI status
verkregen. Sinds november staat de bankrekening op naam van Stichting Moqimi, het
bankrekeningnummer is hetzelfde gebleven als voorheen onder de Ger. Kerk Krabbendijke.
Moqimi heeft een zelfstandig bestuur en dat is verantwoordelijk voor de financiën. Dit verslag en
het financieel overzicht van 2021 geven de complete cijfers weer.
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
operationele kosten 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: 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
Wat is er ongelooflijk veel werk verzet in dit jaar. Dankzij de steun van onze donateurs hebben
we veel gezinnen en kinderen kunnen helpen. We hebben steun kunnen verlenen in
crisissituaties zoals bij de brand in het kamp. Ook verschillende projecten zijn hierdoor mogelijk
geworden, zoals de haak club en de frisbee club. We hebben veel voedselhulp en materiele hulp
kunnen verlenen. Bijzonder blij zijn we dat we een eigen kindercentrum hebben kunnen
realiseren.

HUMANITAIRE HULP
We hebben verschillende kleinschalige hulp kunnen geven in 2021. Er zijn 11
voedseldistributies geweest aan gemiddeld zo’n 25 families en eenmaal aan meer dan 100
families. Twee keer hebben in Irakees gebied in Sinjar voedselpakketten, schoenen en knuffels
uitgedeeld aan ongeveer 40 gezinnen en aan 3 gezinnen medische kosten betaald. Een keer
hebben we kerosine uitgedeeld in de januari aan 8 families. We hebben voor 1 familie in een
crisissiuatie een onderkomen gebouwd.
In het centrum hebben we verschillende keren spullen uitgedeeld aan de deelnemende
kinderen(220): schoolspullen en hygiëne pakketten.

In juni was er grote brand in het kamp in Sharia waardoor de bezittingen van ruim160 gezinnen
verwoest werd. We hebben 20 werkers ingehuurd voor de herbouw van huizen in het kamp. Ook
hebben we voorzien in kleding en schoolboeken voor 10 studenten.
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SPORT PROJECT
Onder leiding van onze vaste sportcoach zijn er nu 3 groepen jongeren die training krijgen in
Ultimate Frisbee. In Rekava hebben we een groep van 25 jongeren tussen de 14-18 jaar, jongens
en meisjes gemengd. Deze groep is al zeer gevorderd in deze sport en doet regelmatig mee aan
competities in Dohuk en Erbil. De andere groep zijn 30 jongens in Sharia Kevin, van 13-15
jarigen. En in november is er een nieuwe groep gestart in Sharia Kevin. Dit is een gemengde
groep met 25 deelnemers van ongeveer 13-15 jarigen. We begonnen dit jaar met 50 kinderen die
deelnamen aan de sport activiteiten en eindigden het jaar met 90 deelnemers. We zien een groot
verschil met de jongeren die al langer meedoen en de jongeren in de nieuwe groep. De oudere
garde is echt een hechte groep geworden die veel naar elkaar omkijkt en respect toont naar
zowel jongeren als ouderen. Daarin zien we hoeveel de jongeren tijdens de trainingssessies
leren, zowel fysiek als mentaal en sociaal.
De materiaal kosten worden deels door Moqimi vergoed en deels door partner organisatie GIZ
uit Duitsland. Ook krijgen we regelmatig sportkleding gedoneerd uit Duitsland. Ook de kosten
voor personenvervoer en het huren van een sportveld worden deels door Moqimi betaald en
deels door GIZ.
In het voorjaar hebben de frisbee groepen Engelse les gehad. Dit was voor een periode van 8
weken en specifiek op sport vocabulaire gericht en spraak.

HAAKCLUB
Vanaf januari tot en met april hebben we haakclubs gehad. Eén in Geripan voor ongeveer 10
vrouwen en meiden en een groep in Sharia met ongeveer 15 deelneemsters. De vrouwen in
Geripan zijn al redelijk gevorderde haaksters en die hebben we dan ook wat nieuwe dingen
kunnen leren zoals het haken van poncho’s en babydekens. De groep in Sharia waren jongere
meiden die het haken nog moesten leren. Aan het eind van de haakclub kreeg iedereen een
certificaat en hebben we een sieraden workshop gehouden.
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ARABISCHE LESSEN REKAVA
In een van de oude dorpen waar we frisbee club gestart waren, was er ook behoefte aan
Arabische lessen voor de vrouwen. Veel vrouwen, ook jonge vrouwen zijn nooit naar school
geweest. Voor een groep van ongeveer 20 hebben we Arabische les oftewel alfabetiseringsklas
georganiseerd. Hoewel de voertaal in Koerdistan Koerdisch is, blijft Arabisch een belangrijke
taal. De lessen waren bedoeld om de vrouwen beter te leren lezen en deels ook het leren van
woordenschat. Voor deze lessen huurden we een lerares in.

UKELELE LESSEN
Van april tot en met augustus hadden we Ukelele-les in Sharia met ongeveer 10 kinderen tussen
10-12 jaar oud. De lessen waren twee keer per week en we huurden een muziekleraar in. We
willen graag de kinderen de kans bieden om hun muzikale talenten te ontwikkelen. De kinderen
vinden het ontzettend leuk en zijn erg enthousiast. Maar we zien wel moeilijkheden met de
continuiteit van de lessen omdat de ouders vaak denken dat muziekles niet relevant is. Ze
denken zelfs dat het hun vooruitgang op school negatief zal beïnvloeden. Er is nog veel werk aan
de winkel om de aanpak en mentaliteit te veranderen. Want muziek kan juist een positief effect
hebben op het welzijn van de kinderen. Ook gooide corona vaak roet in het eten waardoor er
minder lessen waren. In augustus hebben we lessen afgerond.
We konden zeer goede resultaten zien: alle
kinderen konden ukelele spelen en enkele liedjes
in het Koerdisch uitvoeren. Helaas hebben we
niet op een podium met de groep opgetreden,
maar hopelijk kan het in de toekomst. Voor nu
hebben we deze cursus afgerond en elke cursist
een certificaat gegeven. Mogelijk kunnen we in de
toekomst deze groep of een nieuwe groep
opnieuw opstarten.
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KINDERCLUB GERIPAN
In Geripan één van de oude dorpen waar we ook haakclubs doen, komen we met regelmaat ook
kinderclub houden. Weliswaar hebben we geen gebouw daar maar we houden de club bij één
van de families in huis. Elke week komen er zo’n 15 kinderen naar de club. Ook hier vertellen we
verhalen en doen we werkjes en spelletjes. Ook geven we regelmatig humanitaire hulp aan de
families van deze kinderen.

SUNSHINE KINDERCENTRUM
Vanaf mei konden we een gebouw huren in Sharia Kevin, een van de oude dorpen dichtbij
Sharia. Hier wonen ongeveer 200 families. Het centrum noemen we SUNSHINE of ROJA ib KEYF.
We begonnen met 5 en 6 jarigen maar hebben nu in totaal 10 groepen in de leeftijd van 4 tot 12
jarigen. De kinderen komen twee keer per week naar het centrum en we huren in totaal 4
kinderwerkers in en een schoonmaakster.

Voor de jongere kinderen vertellen we verhalen en doen we poppenspel, liedjes zingen, leren
schrijven en tekenen. Voor de oudere kinderen van 7-10 jaar hebben we verschillende
programma’s gedaan: over karaktervorming en sociale vaardigheden. Verder komen er allerlei
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lessen aan bod: algemene kennis en extra taalles omdat de meeste kinderen veel school hebben
gemist in de afgelopen twee jaar vanwege corona maatregelen. We begonnen met 120 kinderen
in het centrum en hebben nu ruim 220 kinderen.
Het gebouw dat we huren hebben we opgeknapt en geschilderd en ook in de buitenplaats
hebben we mooie speeltoestellen laten installeren.

OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN
Het jaar 2021 begonnen we met een saldo van € 14.723. Het gemiddelde van de baten per
maand was € 5050, waarvan € 985 vaste giften per maand. Gemiddelde uitgave was € 4.525 per
maand. Het positieve saldo per 1 januari 2022 bedraagt € 21.051.
€ 14,723 Saldo per 01-01-2021
€ 21,051 Actueel saldo 01-01-2022
Jan
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Totaal
Feb
Apr
Jun
Aug
Oct
Dec
Inkomsten € 1,567 € 2,228 € 2,623 € 7,047 € 8,374 € 6,077 € 1,886 € 6,399 € 1,431 € 3,258 € 16,142 € 3,570 € 60,814
Uitgaven € 3,659 € 2,328 € 2,665 € 2,644 € 7,281 € 4,350 € 4,213 € 2,405 € 3,437 € 2,732 € 14,015 € 4,576 € 54,485
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UITGAVEN
Hieronder een beknopte weergave van de uitgaven van Moqimi. De grootste posten zijn
humanitaire hulp en onkosten vergoeding van de medewerkers in Irak. Dankzij twee grote
bestemmingsgiften kon er een pick up aangeschaft worden die voor het werk van Moqimi in Irak
wordt gebruikt.
Uitgaven gespecificeerd 2021
Fin. Ondersteuning lokale medewerkers in Irak
Fin. Ondersteuning NL medewerkster in Irak
Operationele kosten
Vergoeding pickup & vervoer
Humanitaire hulp
Projecten: Sport/ Haakclub/ Muziekles
Kinder Centrum Sunshine
Inkoop planten plantenactie
Interne overboekingen
Openstaande posten
Totaal

€ 8.621
€ 7.200
€ 3.726
€ 12.773
€ 12.254
€ 2.313
€ 3.297
€ 4.119
€ 212
-€ 30
€ 54.485

Uitgaven diagram 2021
1%

Fin. Ondersteuning medewerkers

7%

5%

Operationele kosten
31%
Vergoeding pickup & vervoer
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Humanitaire hulp
7%
25%
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Muziekles
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Overig
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TOEKOMSTPLANNEN
De activiteiten in het kindercentrum hopen we te blijven voortzetten. We willen ons blijven
focussen op de kinderen en jongeren rondom Sharia. We willen humanitaire hulp blijven geven
en specifiek de zwakkere gezinnen maandelijks blijven ondersteunen.
In de toekomst willen we starten met Engelse les voor tieners en jongvolwassenen. Mogelijk
variërend van 16 – 25 jarigen. we zullen lesgeven volgens de behoefte.
Mogelijk kunnen we in de toekomst opnieuw ukeleleles starten. Hetzij in het kindercentrum of
in Sharia.
Het is nog niet zeker of we opnieuw een haakclub opzetten.
De afgelopen jaren hebben we als Moqimi activiteiten ondersteund die onze medewerker in Irak
heeft opgezet. Zij werkt in Irak onder lokale organisaties. Het komende jaar gaan we
mogelijkheden bekijken hoe we in Irak zelfstandiger kunnen werken.

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.
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