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1. Verslag van de directie 
 
Inleiding 
 
OSM werkt in 3 landen in West-Afrika, te weten Togo, Sierra Leone en Liberia. Daarnaast 
wordt ook werk verricht in Noord-India. 
 
Tijdens het jaar 2019 kon vooral constructief gewerkt worden, zonder verstoring van al te 
grote (nationale) rampen. Wel werd o.a. gefocust op gevolgen van eerdere rampen, zoals 
uitbreiding van scholen, om nog meer kinderen te helpen die door eerdere rampen hun 
familie zijn kwijtgeraakt, en een programma om het aantal tienerzwangerschappen te 
verminderen.   
 
Verder waren er veel (kleinschalige) reguliere projecten die voortgang vonden, zoals 
medisch werk, hulp aan vrouwen, aan weeskinderen, aan kerken en pastors, waterprojecten 
en een bijbelschoolopleiding in Togo. Ook het DUNAP project werd voortgezet. 
 
Algemeen 
Stichting Outreach Support Ministries (OSM) werkt samen met nationale kerken. In ieder West-
Afrikaans land bevindt zich een nationale leider die samen met een team het werk coördineert en 
verantwoordelijk is voor wat er specifiek in dat land gebeurt. Samen met het team wordt aan een 
netwerk van pastors en kerken gebouwd, dat zich ieder jaar verder uitbreidt. Hierdoor kan men in 
Sierra Leone en in Togo in het gehele land actief zijn. Voor Liberia beperkt zich dit tot het westelijk 
deel van het land en in India is het werkgebied het noordwesten in de staat Punjab. Vanuit 
Nederland wordt zeer intensief contact onderhouden met de teamleiders door middel van email, 
whatsapp, telefoon en bezoek ter plaatse. Het gaat niet alleen om het realiseren van projecten, maar 
ook en vooral om het bouwen van relaties en samenwerken in teamverband. Tijdens bezoeken 
worden ook evangelisatie acties georganiseerd en doorgaans een groot aantal kerken, scholen, en 
gerealiseerde projecten bezocht. 
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Doel is enerzijds evangelie verkondiging en anderzijds de nationale kerk ‘handen en voeten geven’. 
Met andere woorden, de kerk in staat stellen zelf een antwoord te geven op de nood in de omgeving 
en zich te vermenigvuldigen, zodat meer plaatsen bereikt worden. Uiteindelijk doel is voor ieder 
West-Afrikaans land: Een landelijke covering van pastors, die tevens coördinatoren zijn van  
humanitaire en praktische projecten. Daarbij moet worden benadrukt dat het ontvangen van hulp 
niet afhankelijk is van ras, geloof, sekse, sociale positie, kaste, leeftijd of welk ander criterium dan 
ook. Naast evangelisatie en hulpverlening wordt ook steeds meer gewerkt aan het ontwikkelen van 
economische zelfstandigheid, om uiteindelijk met lokaal verdiend geld projecten te kunnen 
onderhouden en nieuwe projecten te kunnen initiëren. Waar mogelijk worden lokale initiatieven 
ondersteund die gericht zijn op het verbeteren van de leefomstandigheden in alle opzichten. 
 
Voor uitgebreide info over de structuur, werkwijze en verschillende onderdelen van de organisatie, 
zie de website: www.outreachsupport.nl 
 
In 2019 is Outreach Support Ministries (OSM) actief in de volgende landen: 

• Sierra Leone 

• Liberia 

• Togo 

• India 

 
Gerealiseerde specifieke projecten en ontwikkelingen per land 
 
Sierra Leone 
 

• Onderwijs: 
In de meeste landen is onderwijs een zaak die door de nationale overheid wordt geregeld. Zo 
hoort het ook te zijn! 
Maar in Sierra Leone zijn veel te weinig scholen, zelfs in de steden. In de meeste dorpen op 
het platteland is helemaal geen school. En de overheidsscholen die er zijn, zijn van een zeer 
laag niveau, leraren worden vaak maanden achtereen niet of te weinig betaald, waardoor 
sommige leraren op den duur niet meer verschijnen, de leerlingen zitten opeengepakt en het 
ontbreekt vaak aan de meest elementaire leermiddelen, zoals bijvoorbeeld een bruikbaar 
schoolbord. En bij dit alles komt, dat ouders een flink bedrag aan schoolgeld moeten betalen, 
wat voor heel veel ouders een enorm 
probleem is in dit straatarme land. 
Voor kinderen zonder ouders is het 
daarom nagenoeg onmogelijk om naar 
school te gaan, juist vanwege dit 
schoolgeld. 

 
Om die reden heeft OSM vanuit de 
kerken scholen opgezet waar 
kwalitatief goed onderwijs wordt 
gegeven. In Sierra Leone gaat het 
daarbij merendeels om scholen voor 
voortgezet onderwijs, naast enkele 
scholen voor basisonderwijs. De 
scholen bevinden zich in alle delen van het land, Hastings en Waterloo in het westen, 
Mamboma in het zuid-oosten, Kamakumba in het noorden en Kabala in centrum-noord. 
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De scholen van OSM zijn zo opgezet, dat een deel van de leerlingen geen schoolgeld betaalt. 
Het gaat hier vooral om wezen, maar ook om kinderen uit een-ouder-gezinnen of kinderen 
van gehandicapte ouders, kortom ouders/verzorgers die niet de mogelijkheid hebben om 
voldoende geld bij elkaar te krijgen. Naast niet-betalende leerlingen zijn er ook leerlingen die 
een gedeelte betalen, naar draagkracht. Dit wordt per situatie bekeken. 
 

• School Hastings 
De school op het terrein van het OSM centrum in Hastings is ook dit jaar weer verder 
uitgebreid vanwege de voortdurende toestroom van nieuwe leerlingen. Enerzijds zijn dit 
slachtoffertjes van ebola en andere rampen, kinderen die geen ouders of financieel capabele 
familieleden hebben, en voor hen is het onderwijs gratis. Anderzijds sturen ook ouders die 
wel kunnen betalen hun kinderen graag naar deze school, vanwege de kwaliteit van het 
onderwijs en het feit dat de school beschikt over ‘echte’ tafels en stoelen. 
 
Mede dankzij enkele donaties konden de bibliotheek en het natuurkunde lokaal worden 
voorzien van boeken en materialen of proefjes mee te doen. 
 

• De School in Mamboma 
werd enkele jaren geleden gebouwd als een respons op de ebola epidemie, om kinderen die 
geen ouders meer hebben toch de mogelijkheid te geven naar school te gaan.  Afgezien van 
ebola slachtoffers voorziet de school sowieso in een enorme voortuitgang. Vroeger was er 
hier geen school. Wanneer ouders in de dorpen hun kinderen naar school wilden sturen, 
moesten zij naar de stad. Te voet enkele dagen lopen. Meestal werden ze dan in de stad 
ondergebracht bij een familielid. Soms zagen ouders en kinderen elkaar jaren later pas weer, 
en wisten ouders niet hoe het met hun kinderen ging. Niet zelden werden kinderen misbruikt 
of moesten ze werken voor het familielid in plaats van naar school te gaan.   
 

• Vincentius projekt 
De Vincentiusvereniging uit Roermond heeft 
voor het 3e jaar een donatie gedaan ten 
behoeve van de opvang van een aantal ebola 
slachtoffertjes. Kinderen die ebola zelf 
overleefden maar hun ouders verloren, werden 
ondergebracht bij familie of een gezin uit de 
lokale kerk, wanneer er geen familie kon 
worden gevonden. In dit gezin worden zij 
geholpen met kleding, schoenen, een matras, 
voedsel en ze gaan naar school. Voor school 
krijgen ze ook een uniform en schoolspullen. In 
de beginperiode werd ook psychische hulp 
verleend om hun trauma’s te kunnen 
verwerken. Dit is voor de meeste kinderen nu 
afgebouwd. De kinderen worden gestimuleerd 
om zich te richten op de toekomst, die er nu 
beter voor hen uitziet, dankzij het feit dat ze een 
opleiding krijgen en een ‘thuis’ hebben in plaats 
van noodgedwongen op straat zwerven met alle 
risico’s van dien. In april werd door de directeur van OSM een bezoek gebracht aan een deel 
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van de kinderen in dit programma, zowel op school, als in hun nieuwe thuissituatie. Voor 
sommige kinderen betekent het dat zij terecht zijn gekomen in families, die al ‘veel monden 
moeten voeden’, voor anderen ligt dit anders – een kind woont zelfs alleen met een tante. 
Maar allemaal ervaren zij, dat ze liefdevol zijn opgevangen en dat er praktische oplossingen 
zijn voor problemen. Ook de ‘tantes en ooms’ zijn blij met de ondersteuning, zonder deze 
hulp zouden ze wellicht wel het kind in huis hebben willen nemen, maar niet in staat zijn 
geweest ervoor te zorgen.   
 

• Het OSM Centrum in Hastings: 
o Naailessen worden gegeven in het kader van het ‘Daughters of Abraham’ 

programma. Dit is een programma voor weduwen, om hen zodoende de gelegenheid 
te geven economisch zelfstandig te worden; daarnaast is evangelisatie onderdeel van 
het project. Een opleiding duurt ongeveer 2 jaar en om de 6 maanden ontvangt een 
groepje vrouwen haar diploma en kan een nieuw groepje aan de opleiding beginnen. 
Terwijl ze op de cursus zitten, maken ze al kleding, die ze vervolgens voor hun gezin 
kunnen gebruiken of op de markt verkopen. Ook in 2019 ging dit programma door. 
Voor zover mogelijk ontvangen de vrouwen nadat zij hun diploma hebben behaald, 
een naaimachine en een starthoeveelheid stoffen om aan de gang te gaan. 

o Computer cursussen. De computer lessen zijn sinds enkele jaren een geïntegreerd 
onderdeel geworden van het onderwijs op Hastings school. Ook op de school in 
Mamboma worden computerlessen gegeven.   

o Het kantoor van OSSL (Outreach Support Sierra Leone). 
 

• De voetbalprogramma’s voor door de oorlog getraumatiseerde jeugd gaan door. De 
voetbalwedstrijden zijn ontspannend, genereren toeschouwers en zijn vaak ook een brug 
naar andere programma’s, herstel en het opbouwen van relaties. 

  

• Adopteren van een weeskind is nog altijd mogelijk, al wordt de nadruk gelegd op het 
adopteren van een school – dit is veel kostenefficiënter, effectiever en veel minder werk 
voor de veldleider en het kantoor in Nederland.  
 

• Adopteer een school – dit is een programma, om niet 1 specifiek kind te sponsoren, maar 
het mogelijk maken dat een school zoveel mogelijk weeskinderen of kinderen uit zeer arme 
gezinnen kan aannemen, zonder dat deze kinderen schoolgeld betalen. Minder persoonlijk, 
maar heel effectief. Voor minder geld meer kinderen helpen! 
 

• De adoptie mogelijkheid voor weduwen wordt ook voortgezet. Weduwen ontvangen met 
regelmaat voedsel en soms andere hulp, waar nodig. Het overgrote deel is vrouw, maar er 
zitten ook enkele mannen in het programma.  
 

• Pastor support gaat ook door. Naast incidentele ondersteuning, waarbij zij materialen krijgen 
die voor het werk nodig zijn, krijgen een aantal pastors in rurale 
gebieden soms ook een klein bedrag aan financiële steun. Of 
middelen waarmee zij geholpen worden in hun dagelijks 
levensonderhoud, zoals bijvoorbeeld een paar legkippen. 
 

• Baby’s zonder Mama’ – het project voor baby’s van wie tijdens of 
vlak  na de bevalling de moeder is overleden, worden geholpen om 
te overleven. Een familielid neemt de zorg op zich en krijgt 
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babymelk en verzorgingsproducten. Na 8 maanden moet het kindje dan ‘met de pot mee-
eten’. Tot die tijd helpt een sponsor. Een aantal kinderen kon ook dit jaar dankzij dit project 
worden gered. Onder deze kinderen waren ook verschillende tweelingen. 
 

• In samenwerking met Stichting De Samaritaan (SDS) werden dit jaar 2 containers met 
schoendozen verstuurd. De schoenendozen waren gevuld met schoolspullen, speelgoed en 
een boekje met  Bijbelverhalen. De dozen werden uitgedeeld op diverse locaties onder 
schoolkinderen. 
  

• Waterprojecten 
In 3 dorpen in het noorden van het land werd een waterput geslagen, zodat mensen hier nu 
de beschikking hebben over schoon drinkwater.  

 

• Kliniek Kamakumba 
Tijdens het bezoek van OSM directeur in april 2019 werd duidelijk dat deze kliniek in een 
grote behoefte voldoet (mensen komen te voet van heinde en ver hier naartoe), maar dat 
tegelijk nog veel meer zou kunnen worden gedaan, wanneer de kliniek zou beschikken over 
elektriciteit. Daarmee zou men ’s nachts licht kunnen hebben (bevallingen!) en een koelkast 
kunnen hebben waarin bepaalde medicijnen en vaccins kunnen worden bewaard. Vaccins 
voor de bekende (kinder)ziektes zijn vanuit de overheid beschikbaar, wanneer de faciliteiten 
aanwezig zijn om ze te bewaren en toe te dienen. Inmiddels zijn diverse donaties ontvangen 
om een en ander te realiseren. Er wordt momenteel aan dit project gewerkt en een en ander 
zal in 2020 verder gerealiseerd worden.  
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• Een donatie in natura van 726 koptelefoons maakt 
het mogelijk dat schoolkinderen computerlessen 
kunnen volgen zonder elkaar te storen. Daarnaast 
worden koptelefoons verstrekt aan mensen die op 
deze manier in alle privacy kunnen luisteren naar 
verhalen op proclaimers.  
 

• In april werd door de directeur van OSM een bezoek 
aan het land gebracht. Er werden diverse projecten 
bezocht, tal van zaken besproken, seminars gegeven aan pastors op verschillende locaties en 
beleidslijnen uitgezet naar de toekomst. 
 
 

Liberia 
 

• School in Monrovia 
Een aantal kinderen op deze school heeft een individuele sponsor. Deze kinderen worden 
ondersteund.  
 

• Voorkomen van tienerzwangerschappen 
Mede door de vele kinderen en jongeren die op straat zijn beland ten gevolge van de ebola 
epidemie, waarbij zij hun ouders/familieleden verloren, is het aantal tiener zwangerschappen 
schrikbarend hoog. Moeders van 13 of 14 jaar zijn zeker geen uitzondering. Behalve dat dit 
grote impact heeft op de meisjes zelf (lichamelijk, maar ook op andere manieren) kunnen zij 

ook nauwelijks voor hun kindje 
zorgen. De meisjes hebben geen werk, 
geen inkomen, geen thuis. Veel van 
deze baby’s overlijden of kampen met 
allerlei gezondheidsproblemen.  
Behalve het feit dat jongeren 
onderling seksuele relaties aangaan, 
zijn de meisjes vaak ook slachtoffer 
van verkrachtingen door oudere 
mannen, of van het culturele idee dat 
vrouwen ‘nu eenmaal mo eten 
gehoorzamen’ en ze geen ‘nee’ 
durven zeggen. Ook speelt simpele 
onwetendheid een rol. 

 
Een team is samengesteld om de kinderen/jongeren te bereiken op straat, op school, op 
plekken waar jongeren zijn. Via rollenspel, toneelstukjes, informatie, vraag & antwoord, en 
ook sport & spel worden jongeren bewust en weerbaarder gemaakt. Hierbij worden met 
nadruk ook jongens betrokken. Het team bestaat uit mensen van verschillende disciplines; 
kerkelijke jongerenwerkers, mensen met medische achtergrond, politie (handhaving en 
aanpakken daders), jongelui zelf (ervaringsdeskundigen).  
 
Naast deze bewustwording wordt ook praktische hulp geboden zoals het verstrekken van 
condooms, maar ook tijdelijke opvang voor baby’s zodat de meisjes terug naar school kunnen 
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en mogelijk een vak leren, zodat zij daarna in hun onderhoud voor zichzelf en hun kindje 
kunnen voorzien. 
 
Dit project krijgt in 2020 een vervolg. 
 

• Klamboes schoolkinderen  
Dankzij een specifieke donatie ontvingen 200 schoolkinderen een klamboe om op deze 
manier het aantal malaria gevallen terug te dringen. Malaria is nog altijd een dodelijke ziekte, 
zeker voor (jonge) kinderen. 

 
  

Togo 
• Kliniek Tsévié 

De kliniek behandelt dagelijks patiënten. Moeder- en kindzorg speelt een belangrijke rol, en 
daarnaast worden ook andere patiënten poliklinisch behandeld en zijn er een beperkt aantal 
bedden voor opname.  
 

• Apparatuur 
Een aantal dorpsevangelisten ontvangen bijbels, een fiets, motorfiets, megafoon, lamp of 
andere dingen die ze voor hun werk nodig hebben.   

 

• Kerkbouw 
Een aantal kerken werd geholpen met een golfplaten dak, nadat de kerkgemeenschap zelf 
voor een gebouwtje had gezorgd.  
 

• School in Tabligbo 
Deze school is speciaal bedoeld voor weeskinderen, waarbij de oudste kinderen tot op 
zekere hoogte worden ingezet om de kleintjes te helpen. De kinderen ontvangen op school 
dagelijks een goede maaltijd. 
 

• Weeskinderen 
De groep weeskinderen in de regio Gape ontvangt ontvangt aan het begin van het schooljaar 
een schoolpakket (schriften, overige schoolspullen, een uniform, schoenen) en ook wordt het 
schoolgeld voor hen betaald. Daarnaast krijgen ze met regelmaat een voedselpakket dat 
bestaat uit rijst, vis, olie, tomaten, en sojamelk. De kinderen wonen bij een familielid, 
meestal een oma of tante. 
 

• Bijbelschoolopleiding 
Een bijbelschoolopleiding werd georganiseerd in de plaats Bassar, in 
het noorden van Togo. Aan het eind van het jaar ontvingen 25 
studenten hun diploma. Zij gaan nieuwe gemeentes stichten, voor 
zover ze dat al niet deden. 
 

• Pastor support 
Een aantal pastors, die in afgelegen gebieden een gemeente gesticht 
hebben, werd maandelijks ondersteund met een bedrag. Dit is voor 
huisvesting, schoolgeld, brandstof enz. Halverwege het jaar kreeg dit 
project voor pastors in het zuiden van het land een andere invulling. 
Deze pastors ontvingen geld om een hok te bouwen en kregen 
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vervolgens enkele kalkoenen om mee te gaan fokken. Het is gebleken dat kalkoenvlees in de 
hoofdstad Lomé veel oplevert en kalkoenen vrij gemakkelijk te fokken zijn. 

 

• DUNAP project 
DUNAP staat voor Dutch Neem Application Project. Het 
gaat om een project dat gericht is op het ontwikkelen van 
economische zelfstandigheid, het genereren van inkomen, het zelfstandig financieren van 
projecten en herbebossing. De neemboom levert bessen met bijzondere eigenschappen, die 
men kan gebruiken in de biologische landbouw als middel tegen schadelijke insecten en als 
alternatief voor kunstmest. Boeren worden gestimuleerd de bessen te oogsten en nieuwe 
neembomen te planten. De bessen kunnen zowel worden gebruikt ter verbetering van de 
eigen landbouw, als ook worden verkocht.  
 
Inmiddels is gebleken dat uitvoer naar Europa en toepassing hier voor de biologische 
landbouw vooralsnog vastloopt in Europese regelgeving ten aanzien van invoer van 
landbouwproducten van buiten de EU. Om hierin een doorbraak te krijgen zou teveel tijd, 
geld en energie kosten, om voor OSM haalbaar te zijn. Daarom is besloten het neemproject 
voor dit moment volledig te richten op de Togolese markt. 
 
Samen met een Togolese kleinschalige ondernemer wordt nu een neemzalf bereidt, 
waarmee mensen zich voor het slapen gaan kunnen insmeren. De zalf houdt ongeveer 6 tot 8 
uur de muggen op afstand. In verschillende dorpen zijn testen hiermee gedaan. Vervolgens 
wordt gewerkt aan opschaling, voorlichting en wordt er samen met de mensen van de kliniek 
gekeken of dit leidt tot minder malaria gevallen.  
 

• In samenwerking met Stichting De Samaritaan (SDS) werd dit jaar 1 container met 
schoenendozen verstuurd. De schoenendozen waren gevuld met schoolspullen, speelgoed 
en een boekje met  Bijbelverhalen. De dozen werden uitgedeeld op diverse locaties onder 
schoolkinderen in het noorden van het land. Hier waren nog niet eerder dozen uitgedeeld, 
vanwege de grote afstand vanaf de haven. Togo is een langgerekt land en de vrachtwagen 
moest hiervoor ongeveer 500 km landinwaarts rijden. 
 
 

India 
Het werk in India gaat door. Er werden verschillende bouwwerkzaamheden gerealiseerd en 
de lokale pastor ontving ondersteuning. 
 

 
Thematische Projecten 
 

• Fietsen, motorfietsen of het onderhoud daarvan werden in Sierra Leone en Togo verstrekt. 
Soms worden deze gefinancierd uit specifieke projectgelden, vaak ook uit algemene 
middelen. Ditzelfde geldt voor brandstof en andere vervoerskosten in alle betrokken landen. 

• Voor ieder leidersteam is er een terreinwagen – het onderhoud daarvan wordt ook uit 
algemene middelen  gerealiseerd. Alleen wanneer een nieuw voertuig wordt verkregen, 
wordt dit specifiek vermeld. Voor Togo geldt, dat het vaak lastig is om onderdelen te krijgen. 
Hiervoor moet men soms naar Ghana en in een enkel geval zelfs naar Nigeria. Daarom is er 
naast de terreinwagen nog een kleinere auto aangeschaft, om toch vervoer te hebben, 
wanneer de terreinwagen soms langer dan gewenst op reparatie wacht. 
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• Evangelisatie apparatuur: Het gaat hier om 
megafoons, generators, projectors, 
geluidsapparatuur etc. Niet altijd wordt hier een 
apart ‘project’ voor vermeld, meestal worden 
deze zaken aangeschaft uit algemene middelen, 
wanneer nodig. 

• Hulp aan kerkbouw wordt ook in alle betrokken 
landen gegeven. Er is voortdurend een wachtlijst 
van kerken die een golfplaten dak nodig hebben 
en al naar gelang de beschikbare middelen 
worden deze één voor één gefinancierd. De 
kerkjes zelf en het meubilair daarin worden door 
de mensen zelf gebouwd en gemaakt. 

 

Bijbels en bijbelscholen 
• In alle landen worden bijbels verspreid. 

• In Togo maakt een specifiek daarvoor opgeleide 
kinderevangelist deel uit van het leidersteam. 

• Materialen voor de bijbelschool (readers) worden 
lokaal geprint. De readers mogen de studenten na afloop van de cursus houden, als 
naslagwerk voor hun (toekomstige) bediening. 
Dit jaar werden de oude dvd’s (die na vele jaren van gebruik behoorlijk aan slijtage 
onderhevig waren door zand en stof) vervangen door een nieuw systeem waarbij de gehele 
bijbelschool op een speciale usb-stick staat, die veel data kan bevatten. Ook de dvd speler is 
niet meer nodig. Samen met de usb-stick werd apparatuur gestuurd om een en ander aan te 
sluiten op de tv. Minder volumineus, minder kwetsbaar, minder aan slijtage onderhevig, veel 
kleiner en dus makkelijker te vervoeren! 

• Per land wordt de bijbelschool steeds zoveel mogelijk op andere locaties georganiseerd, 
zodat een goede geografische spreiding van pastors wordt verkregen. Pastors worden soms 
‘ver van huis’ ingezet, maar meestal werken zij onder hun eigen bevolking, vaak gewoon in 
hun eigen dorp of stad. Wanneer zij ‘ver van huis’ gaan werken, krijgen zij naar behoefte 
ondersteuning voor levensonderhoud, of een eenmalig bedrag om iets aan te schaffen 
waarmee zij zich een bestaan kunnen opbouwen.  

 

Adoptie 
Stichting OSM biedt de mogelijkheid aan sponsors om één of meer kinderen financieel te adopteren, 
met name weeskinderen, kinderen van oorlogsslachtoffers, of ebola-slachtoffertjes. Hun verzorgers 
zijn niet in staat schoolgeld te betalen. Ook kunnen weduwen en pastors worden geadopteerd.  
 
Voor die kinderen, weduwen en pastors die al zijn geadopteerd blijft dit programma doorgaan. 
Al langere tijd wordt het niet actief gepromoot om de volgende redenen:  
 

Kinderen 

• Het aantal kinderen dat één op één gesponsord wordt, blijft vrijwel constant. 
Sponsorkinderen van wie de sponsor opzegt, worden ondergebracht bij nieuwe sponsors. Op 
enkele uitzonderingen na worden geen nieuwe kinderen aangeboden. Dit, omdat veel meer 
gefocust wordt op het scholenprogramma. 
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• Sinds 2011 wordt veel meer ingezet op het sponsoren van scholen, waarmee meer kinderen 
voor minder geld worden geholpen, het is beter te beheersen voor de coördinatoren en 
christelijk onderwijs is verzekerd.  

• Deze werkwijze blijkt enorm succesvol; scholen boeken goede resultaten, worden erkend 
door de overheden, van harte ondersteund door ouders/verzorgers – niet alleen mentaal, 
maar ook praktisch, scholen groeien, nieuwe initiatieven op andere plaatsen worden gestart 
als navolging, kerken zijn direct betrokken, leerlingen bemoedigen anderen in soortgelijke 
situaties om vooral hoop te blijven houden. Het onderwijs is niet alleen theoretisch maar ook 
praktisch (beroepsopleidingen). Onderwijzers hebben geen ‘baan’, maar een ‘bediening’!   
 

Weduwen 

• Het aantal weduwen dat een op een wordt gesponsord, blijft dalen. Dit, doordat sponsors 
hun weduwe ‘opzeggen’ of de betreffende weduwe komt te overlijden. Hier geldt hetzelfde 
als bij de kind sponsoring, het is heel bewerkelijk en de continuïteit is niet gegarandeerd. 
Maar weduwen worden wel geholpen als groep. Zij ontvangen ondersteuning in de vorm van 
voedsel, kleding en droog onderdak, vaak zonder dat er een verbintenis is met een specifieke 
sponsor.  
 

Pastors 
• Het aantal pastors dat wordt gesponsord blijft constant. Behalve door donoren specifiek 

gesponsorde pastors, zijn er ook pastors die uit algemene middelen ondersteund worden. Zij 
ontvangen materialen om mee te werken en brandstof om zich te verplaatsen.  

 
Algemeen 
Stichting OSM was ook in 2019 aangesloten bij Mondial-Apeldoorn. Dit is een platform dat zich 
beweegt tussen de gemeente Apeldoorn en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking en in Apeldoorn gevestigd zijn. De stad wil betrokken zijn als Millenium 
gemeente en haar inwoners wijzen op het bestaan van de verschillende organisaties die aan deze 
doelen werken. Ook verstrekt zij subsidies aan de organisaties ten behoeve van hun PR activiteiten.  
OSM is sinds 2017 aangesloten. De aangesloten organisaties komen een aantal maal per jaar bij 
elkaar en organiseren verschillende promotionele activiteiten. OSM was aanwezig op deze 
bijeenkomsten. 

 
Apeldoorn, 07-04-2020 

Marian Jonker 
Directeur 
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Deutsche Überzetzung DUNAP Projekt  
Die Nahme DUNAP steht vor DUtch Neem Application Projekt 
(holländisches Niembaum Projekt). Es verabsichtet 
ökonomische Selbständigkeit, die Entwicklung von  
Lokaleinkünfte, das selber finanzieren von Hilfeprojekte und Wiederaufforstung. Die Niembaum 
produziert Birnen die besondere Eigenschaften haben, die man brauchen kann in der biologischen 
Landwirtschaft als Mittel gegen Schadinsekten und als Alternative für chemische Dünger. Man 
stimuliert Bauern in Togo die Birnen zu ernten und neue Niembaüme anzupflanzen. Die Birnen 
können dann verwendet werden zur Verbesserung eigener Landwirtschaft und zur Erhöhung der 
Ernte, sondern die Bauern können die Birnen auch verkaufen.  
 
Mittlerweise hat es sich gezeigt, daβ Ausfϋhr nach Europa und Einsatz im biologischen Landwirtschaft 
bis jetzt festläuft im europäischen Anordnungen zum Import von Landwirtschaftliche Produkte 
ausserhalb de EU. Um dazu einen Änderung zu bekommen, wϋrde fϋr OSM zuviel Zeit, Geld und 
Energie kosten. Deshalb hat OSM sich entschlossen, das Niemprojekt vӧllig zu richten auf die 
togolische Markt. 
 
Zusammen mit einem Person in Togo wirt jetzt Niemsalbe produziert, womit man sich vor dem 
Schlafengehen einschmieren kann. Die Salbe haltet die Mϋcken 6 bis 8 Stunden auf Abstand. In 
verschieden Dӧrfer hat man bisjetzt Testen damit gemacht. Es wirt nun gearbeiteit an Ausbreitung, 
Beratung und man arbeitet zusammen mit die Leute vom medizinischen Klinik um zu sehen ob es 
weniger Malariafälle gibt. 
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2. Verslag van het bestuur  

 
Toelichting op de Jaarrekening 2019 
 
Het bestuur presenteert de jaarrekening die als bijlage bij dit Jaarverslag 2019 is gevoegd. 
Het boekjaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van  € 17.005 
Het resultaat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve waardoor dit ultimo boekjaar uitkomt op 
€ 39.171 
 

Inkomsten 
De inkomsten van OSM in 2019 bedroegen  €  84.777, waarvan giften € 77.479, rentebaten  
€ 6 , subsidie € 1000, giften in natura € 6280 en omzet € 12. Het giftenbedrag kwam binnen via 
respons op nieuwsbrieven; email berichten, maandelijkse vaste bijdragen; adoptiegelden; en 
eenmalige giften, vooral tijdens evenementen. Daarnaast waren er een aantal donaties van 
institutionele instellingen. Verder kwam een bedrag binnen via SDS.  
 
Uitgaven 
De totale uitgaven in 2019 waren € 67.505.  Dit bedrag kan worden onderverdeeld in: 
-------------------------------------------------------- 

• Projectuitgaven €  62.760.  
Bij de projectuitgaven zijn alleen die uitgaven verantwoord die ook voor 100% ten goede 
komen aan het betreffende project. Hierbij horen ook de kosten van financiële transacties, 
hulpgoederentransport, verzekering van het transport en de kosten die gemaakt worden in 
het kader van locatiebezoeken door de directie. Uitgaven in natura ter waarde van € 6280 
(726 koptelefoons à  5,00 euro, 21 computers à 100 euro, schrijfwaren à 50 euro, en 
gereedschap à 500 euro) zijn ook meegerekend. In de bijlage worden de projectuitgaven per 
land weergegeven. 
 
Wervingskosten € 3166. 
Dit betreft o.a. kosten in het kader van beursdeelname, drukwerk t.b.v. nieuwsbrieven en 
portokosten.   
 
In 2019 stond OSM opnieuw een week op de New Wine conferentie, op het landgoed 
Liempde in Noord-Brabant. Voor de tweede keer op rij was het een week met extreme hitte. 
Op bepaalde momenten was het bij een temperatuur van 41 graden buiten, in de tent nog 
warmer en op een bepaald moment niet langer verantwoord. De tent werd daarom een 
aantal uren gesloten. Het publiek bleef vooral buiten, ook ’s avonds. Dus minder gesprekken 
dan gewenst, en toch komt hier publiek wat voor OSM interessant is en omgekeerd.  
 
De nieuwsbrief verscheen in 2019 drie maal, halverwege het jaar werd afscheid genomen 
van de acceptgirokaart. Steeds minder mensen maken er gebruik van en het is een dure 
toevoeging. Gebleken is dat de donaties hierdoor niet minder werden, dus uiteindelijk een 
flinke besparing. 
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• Kosten Beheer en Administratie € 1579. 
Het dagelijks werk wordt op onbetaalde basis uitgevoerd door Mw. M.C. Jonker-van der 
Stelt. Daarnaast is er een team van vrijwilligers dat diverse werkzaamheden verricht en 
meewerkt bij promotie activiteiten. Veel van de privé gemaakte kosten worden niet aan OSM 
doorberekend, waardoor de OSM organisatie zeer kosten efficiënt kan opereren. 
De bestuursleden ontvangen voor hun diensten geen salaris of vergoeding. 
 

 
Samenwerking met SDS en GAIN 
 
Vanaf 1 januari 2011 was er een samenwerking tussen OSM en SDS (Stichting De Samaritaan). Deze 
samenwerking bestond vooral uit het faciliteren van het jaarlijkse schoenendoosprogramma, waarbij 
dozen werden uitgedeeld via partners van OSM. Daarnaast werd jaarlijks door SDS op zeer beperkte 
schaal fondsen geworven voor enkele projecten.  
 
Per 1 november 2018 zijn de Actie4Kids activiteiten (de schoenendozenactie) overgenomen door de 
organisatie GAIN. Een aantal bestuursleden van SDS trad ook per die datum af. 
Vanaf 1 november 2018 werd SDS voortgezet als een organisatie die alleen nog maar fondsen werft 
voor projecten en deze worden 50/50 verdeeld tussen OSM en de organisatie Elim, die projecten 
uitvoert in Azië. Ook per 1-11-2018 is Marian Jonker toegetreden als bestuurslid binnen SDS.  
 
Ook wat betreft de schoenendoosactie is de samenwerking nu voortgezet met GAIN. In 2019 werden 
alleen in Sierra Leone dozen uitgedeeld. 
 
 

Jaarrekening 2019, bestaande uit: 
Balans, Rekening Baten en Lasten en Specificaties 

 
Het bestuur van Stichting Outreach Support Ministries bestaat uit: 

- De heer H. Hofman uit Middelburg (voorzitter)  
- De heer J. Noordam uit Pijnacker (penningmeester) 
- De heer H.M. Ketel uit Schiedam (secretaris) 
- De heer J.C. Jonker uit Nordhausen – Duitsland (lid) 

 
 

Apeldoorn, 07-04-2020 
Het bestuur 
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Overzicht bestedingen per land: 
 
Sierra Leone € 32.605  
Liberia:  €   3.657 
Togo:  € 19.194  
India:  €   7.644 
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Stichting Outreach Support Ministries 

    

Balans    

 31 december 2019  31 december 2018 

    

Materiële vaste activa    

    

Inventaris 1213                          1.335 

 1213                          1.335 

    

Vlottende activa    

Te vorderen btw                           916  245 

Vorderingen                                    - 

Liquide middelen                      74.320  69.021 

 75.236  69.266 

    

Totaal activa                      76.449  70.601 

    

    

Eigen vermogen    

Algemene reserve                      22.166                          12.822 

Saldo lopend boekjaar                        17.005  9.344 

    

 39.171  22.166 

Kortlopende schulden    

Vooruit ontvangen bedragen                                 -  - 

Lening o.g.                      37.243                           48.288 

Overige schulden 35  147 

 37.278  48.435 

    

    

Totaal passiva                      76.449                           70.601 
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Stichting Outreach Support Ministries 

    

Rekening van Baten en Lasten 

 werkelijk  werkelijk 

 2019  2018 

Baten    

    

Giften speciale doelen 29.407  11.790 

Giften algemeen 25.859   26.099 

Giften SDS actie schoenendoos 10.975  - 

Giften SDS projekten 11.250  33.500 

Giften in natura 6.280  3.500 

Subsidie 1.000  1.500 

Rente baten 6  3 

    

Totaal baten 84.777  76.392 

    

    

Lasten    

    

Besteed aan doelstelling    

Uitgaven projecten* 62.760  61.427 

 62.760  61.427 

    

Wervingskosten    

Beursdeelname                   -  - 

Mailing, porti en drukwerken 3.166  4.112 

 3.166  4.112 

    

Beheer en administratie    

Huisvestingskosten 287  - 

Kantoorkosten 59  338 

Telefoon en internet 841  1.171 

Overige beheerkosten 392  - 

Afschrijvingen 267   

 1.846  1.509 

    

Totaal lasten 67.772  67.048 

    

Resultaat boekjaar 17.005  9.344 
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Overzicht projectuitgaven 2019 OSM 
       

       

   Sierra Leone   Liberia   Togo   India   Totaal   
Verzekering transporten                 -             -                  -  

Bankkosten transacties  183                121 182 60               546   
Algemeen per land              - -      1623   7584 9207   
Bijbels en bijbelscholen  795  -       2.406   - 3.201   
Transportmiddelen  156  176        1.384   - 1.716   
Equipment  2.147  -       198    2.345  
Pastor support  753  -    3.223        -  3.976  

Weeskinderen  1059       407       1.745   -             3.211   
Weduwen            353   -  -  - 353  
Schoolprojecten  14.676  -           338   15.014   
Medische projecten  97  - 1.255   - 1.352   
Hulp bij kerkbouw  -  -           903   903  
Voedselzekerheid  -  -        1.846    1.846  

Schoenendoos actie SDS 2.381   -      3.591   -         5.972   
Vincentius projekt ebola 
slachtoffers 

 1.703            340 
    

            2.043  
 

Reiskosten projektbezoek 958  -        -  -  958  
DUNAP projekt  -  -      38    38  
Voorkomen van 
tienerzwangerschappen 

- 2613 - - 2613 
 

Noodhulp 545 - - - 545  

Inkomen genererende projekten 179  462  641  

Hulp in natura 6280 - - - 6280  

       

Totaal projectkosten OSM 32.265 3.657 19.194 7.644 62.760  
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