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Jaarverslag 2020 
 

 
Inhoud 
 
1. Verslag van de directie 
2. Verslag van het bestuur 
3. Jaarrekening 2020 

 

1. Verslag van de directie 
 
Inleiding 
 
Het jaar 2020 zal worden herinnerd als het jaar van de corona pandemie. Vanaf begin maart tot het 
einde van het jaar (en ook nog daarna) speelde deze pandemie een alles beïnvloedende rol in het 
leven wereldwijd, en dus ook binnen de aktiviteiten van stichting OSM. Enerzijds was de pandemie in 
alle landen een grote hindernis voor het werk vanwege lockdowns, reisrestricties, het verbod om 
met grote groepen samen te komen, maar anderzijds bood de pandemie juist ook mogelijkheden om 
nadrukkelijk aanwezig te zijn als een bron van hoop, en hulp. Als stichting in Nederland werden wij 
ook direct geraakt. In oktober moesten wij afscheid nemen van een van onze bestuursleden. Hij 
overleed aan het virus. 
 
OSM werkt in 3 landen in West-Afrika, te weten Togo, Sierra Leone en Liberia. Daarnaast wordt ook 
werk verricht in Noord-India. 
 
Naast veel corona gerelateerde hulp ging ook het ‘normale’ werk zoveel mogelijk door, zij het soms 
met interrupties. In Liberia werd zelfs nieuw werk opgestart. Financieel gezien was 2020 een 
gezegend jaar, in een tijd dat het voor organisaties veelal moeilijk was om fondsen te werven. 

 
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. In Sierra Leone en in 
Togo is men in het gehele land actief. 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, 
onder normale omstandigheden, bezoek ter plaatse. Dit was dit jaar helaas niet mogelijk. Het gaat 
niet alleen om het realiseren van projecten, maar ook en vooral om het bouwen van relaties en 
samenwerken in teamverband.  
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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 2020   is Outreach Support Ministries (OSM) actief in de volgende landen: 

• Sierra Leone 

• Liberia 

• Togo 

• India 

 

Corona gerelateerde projecten zich uitstrekkend over de verschillende landen: 
 
Mondkapjes en hygiene  
 
Bij het uitbreken van de pandemie werden alle 
OSM partners geïnformeerd over de te nemen 
maatregelen, en werden de verschillende landen 
bovendien geconfronteerd met maatregelen van 
overheidswege. 
Het houden van anderhalve meter afstand was ook 
hier het streven, maar in de praktijk niet altijd 
mogelijk. Veel mensen wonen opeengepakt met 
een groot aantal personen in huisjes met vaak 
maar 1 kamer. In sloppenwijken staan de huizen 
bovendien zeer dicht op elkaar. Daarnaast zijn er 
veel plekken waar grote groepen mensen 
samenkomen, niet alleen in kerken en moskeeën, 
maar ook op markten e.d. 
 
Via de eigen naaiateliers zijn in Togo en in Sierra Leone bij elkaar zo’n 25.000 mondkapjes 
geproduceerd, die onder de bevolking werden gedistribueerd. Dit werd gedaan in samenwerking met 
het medisch team van de kliniek (in Togo) en het pastor netwerk (in Sierra Leone), waarbij ook 
voorlichting werd gegeven over de bedoeling van het mondkapje. 
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In Sierra Leone werden ook zogenaamde Veronica buckets aangeschaft (emmers met een kraantje) 
om mensen op drukke plekken de handen te laten wassen.  

 
In Togo werd de aktie opgepikt door het radio journaal en werd er uitgebreid verslag gedaan, 
inclusief een interview met veldleider Zatou. Dit resulteerde vervolgens in een uitnodiging om deel te 
nemen in het Togolese OMT, om advies uit te brengen aan de autoriteiten over de te nemen 
maatregelen.  
 
Tenslotte betekende de opdracht om mondkapjes te produceren een welkome 
werkgelegenheidsvoorziening en inkomsten voor een flink aantal mensen in de naaiateliers. 

 
Voedselhulp in alle OSM landen 
 
In alle OSM landen stegen de voedselprijzen 
exponentioneel vanwege de COVID19 uitbraak. 
 
Het stijgen van voedselprijzen had verschillende oorzaken: 

• Hamsteren (alleen mogelijk voor de kleine groep 
wat rijkere mensen) 

• Minder aanvoer van voedsel (Afrika is voor het 
hoofdvoedsel nog altijd sterk afhankelijk van 
landen in Azië) vanwege besmettingen aan boord 
van schepen, waardoor deze schepen gedurende 
langere tijd geen havens mochten aan doen. 

• Lockdowns (dus ook geen markt!, waar men 
normaal gesproken voedsel verhandelt) 

• Reisrestricties, waardoor ook vrachtwagens (met 
voedsel) niet het binnenland in konden. 
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• Minder inkomsten, dus geen geld. Door verlies van banen, geen markt, het stil liggen van 
economische activiteiten. 

 
Een aantal bevolkingsgroepen werd hier het hardst door geraakt en deze werden geholpen: 

• Weduwen en ouderen in het algemeen (degenen die geen kinderen hebben om op terug te 
vallen) 

• Kinderen uit zeer arme gezinnen 

• Straatjeugd, waaronder tienermoeders met zorg voor hun kindje 

 

 
 
In Sierra Leone werd voedsel gedistribueerd aan weduwen m/v 
In Liberia werd voedsel gedistribueerd aan weduwen m/v, tienermoeders en schoolkinderen 
In Togo werd voedsel gedistribueerd aan weeskinderen 
In India werd voedsel gedistribueerd aan arme families 

 

 
Naast coronahulp waren er tal van nieuwe en doorlopende projekten per land. 
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Sierra Leone 
 
Onderwijs: 

 
De school in Hastings 
bestaat inmiddels uit een complex van gebouwen. Het 1e gebouw is 3 verdiepingen hoog, het 2e 
gebouw heeft 2 verdiepingen, en dan zijn er nog bijgebouwen op de begane grond. Er is een aula, 
waarin ook examens afgenomen worden, een natuur- en scheikunde lokaal, en een bibliotheek. Een 
aantal van deze voorzieningen werden dit 
jaar aangevuld met materiaal (nieuwe 
boeken, computers, natuurkunde 
demonstratie materiaal en materialen om 
zelf proefjes te nemen). 
De school is van oorsprong een middelbare 
school, maar dit jaar werd ook een afdeling 
basisschool geopend, zodat kinderen vanaf 
de kleuterleeftijd tot aan het verlaten van 
het middelbaar onderwijs op de school 
terecht kunnen. Leerlingen variëren 
daarmee in leeftijd van 5 tot 20 jaar. De 
school voorziet in gratis onderwijs voor wie 
het niet kan betalen (vaak weeskinderen of 
kinderen uit zeer arme (een-ouder) 
gezinnen. Om dat mogelijk te maken betalen de andere kinderen wel, en sommigen een lager 
aangepast bedrag naar draagkracht.  

 
De school staat zeer goed bekend in de 
wijde omgeving, vanwege het 
onderwijsaanbod en het meubilair (tafels 
en stoelen i.p.v. banken waar 3 of 4 
kinderen tegen elkaar aan gepropt zitten). 
Om meer (betalende) leerlingen van 
verder weg te kunnen ontvangen is dit 
jaar, dankzij een specifieke donatie een 
schoolbus aangeschaft, die dagelijks de 

verder weg wonende leerlingen ophaalt en wegbrengt. Daarnaast wordt de bus ook voor ander 
vervoer ingezet. 

 
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. Deze school kreeg als 
uitbreiding enkele computers om het lesprogramma te verrijken. Maar vanwege reisrestricties was 
het voor de veldleider slechts 1 keer mogelijk om de school (in het zuidoosten van het land) te 
bezoeken. 
 
De school in Waterloo 
is een van de nieuwste scholen van OSM. Enkele jaren geleden was deze school heel klein. Maar als 
gevolg van de aardverschuiving in 2017 in de buurt van Freetown zijn veel overlevenden daarna naar 
dit vlakke gebied gevlucht. Binnen korte tijd barstte de school uit haar voegen en werden de jongere 
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kinderen ondergebracht in het lokale kerkgebouw. Alle klassen in een grote lege ruimte in een 
bloedheet golfplaten gebouw. Maar het grootste probleem was, dat deze kerk/school geen toiletten 
had. Kinderen moesten noodgedwongen vragen aan omwonenden of ze bij hen naar het toilet 
mochten – geen houdbare situatie. 

 
Dit jaar kwam hier verandering in! Dankzij een collecte in een Apeldoornse kerk werd genoeg geld 
ingezameld om een aantal toiletten te realiseren, voor jongens en voor meisjes.  
 
Door de corona maatregelen waren de scholen een deel van het jaar dicht, en met tussenpozen ook 
weer open. Online onderwijs is hier niet mogelijk, aangezien de kinderen niet beschikken over 
computers en heel vaak niet eens over elektriciteit. Dus een dichte school betekent hier stilstand van 
het onderwijs. 
 

Overige projekten 
 

Vincentius projekt 
De Vincentiusvereniging uit Roermond heeft voor het 4e 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 alle 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. Dit is het laatste 
jaar van dit projekt – het zal in augustus 2021 eindigen. Dan moeten ze zelfstandig verder, maar ze 
staan er niet alleen voor. De gezinnen waar de kinderen in zijn ondergebracht blijven onder 
supervisie van de veldleider, op wie zij een beroep kunnen doen indien nodig.   

 
Het OSM Centrum in Hastings: 
 
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. 
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Inmiddels zijn op meerdere andere plaatsen  
‘Daughters of Abraham’ naaiateliers geopend, o.a. 
in de plaatsen Waterloo en Kabala. Al deze 
naaiateliers werden ingezet voor het produceren 
van mondkapjes. 

 
Nadat vrouwen hun opleiding hebben afgerond en 
hun diploma hebben behaald, proberen we zoveel 
mogelijk de vrouwen te voorzien van een 
naaimachine, waarmee ze zelfstandig aan de slag 
kunnen en zo voor zichzelf een inkomen genereren. 
Ook dit jaar ontvingen een aantal vrouwen zo’n 
naaimachine. 

 
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.  

  
Het kantoor van OSSL (Outreach Support Sierra Leone). 

 
De voetbalprogramma’s 
voor door de oorlog getraumatiseerde jeugd gingen dit jaar slechts mondjesmaat door, vanwege 
lockdown was er niet veel mogelijk. 
  
Sponsoring van een weeskind 
is nog altijd mogelijk, al wordt de nadruk gelegd op het sponsoren van een school. Dit is veel 
kostenefficiënter, effectiever en veel minder werk voor de veldleider en het kantoor in Nederland. 
Het blijkt echter dat mensen het ‘leuker’ vinden om een individueel kindje te sponsoren – dit spreekt 
meer aan en past meer bij de Nederlandse cultuur. Zonder dat hier veel bekendheid aan gegeven 
wordt, melden zich af en toe nieuwe kindersponsors, terwijl dit niet gebeurt voor scholen.  

 
Sponsoring van een school 
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! 
 
Sponsoring van een weduwe 
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. Slechts 
enkele weduwen hebben een individuele sponsor. Daarnaast is er een groep die geen sponsor heeft, 
maar wel met regelmaat geholpen wordt met voedsel of andere levensbehoeften. OSM betaalt dit 
uit algemene middelen. 

 
Pastor support 
ging 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 
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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 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 in leven blijven. 

 
Schoenendozen 
In samenwerking met GAIN (Global Aid Network) werden dit jaar 2 
containers met schoenendozen verstuurd. De schoenendozen 
waren gevuld met schoolspullen, speelgoed en een boekje met  
Bijbelverhalen. De dozen werden uitgedeeld op diverse locaties 
onder schoolkinderen. 

  
Kliniek Kamakumba 
Om kinderen in deze kliniek te kunnen vaccineren, en ook om ’s nachts licht te hebben in de kliniek 
(in plaats van bijlichten met de zaklamp) stond een projekt in de wacht om de kliniek te voorzien van 
solar panelen en de aanschaf van accu’s, een medicijnkoelkast en een medicijnkoelbox voor het 
vervoer van vaccins en temperatuurgevoelige medicatie. 
 
Na uitvoerig onderzoek werd besloten deze materialen lokaal aan te schaffen, waarbij de leverancier 
ook alles zou installeren. Een bestelling werd geplaatst. Echter, vanwege de corona pandemie stokte 
de levering vanuit China. Tot op heden zijn de spullen nog niet geleverd, alhoewel men nog steeds 
verwacht dat ze ‘spoedig’ zullen komen. Wordt vervolgd.  

 
Bijbelschool Daru 
In Daru werd een bijbelschool opleiding opgestart en een maand later vanwege de uitbraak van de 
corona pandemie ook weer tijdelijk gestaakt. Halverwege 2020 werd het onderwijs hervat, maar 
moest na enkele weken weer worden stilgelegd. Zodra de situatie rondom COVID19 verbetert en 
meer mensen weer mogen samenkomen, zal het onderwijs worden hervat. 
 
Landrover 4x4 voertuig 

 
 
Vervoer is essentieel voor het werk, en zodra je het 
binnenland ingaat zijn er geen asfaltwegen meer. De 
vorige Landrover was niet meer te repareren. OSM 
stuurde een Landrover met 7 zitplaatsen (handig 
voor het vervoer van teamleden), waarvan de 
achterste stoelen plat kunnen voor het geval er meer 
bagage mee moet dan mensen. 
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Liberia 
 
School in Monrovia 
Een aantal kinderen op deze school heeft een individuele sponsor. Deze kinderen worden specifiek 
ondersteund met voedsel, kleding, en huisvesting. Verder werd de school in het algemeen 
ondersteund met lesmaterialen. 

 
Drainage projekt 
OSL (Outreach Support Liberia) is werkzaam in een van de 
armste sloppenwijken van Monrovia. Mensen wonen 
opeengepakt in bouwsels van afgedankte of restanten van 
golfplaten, afvalhout, en karton. Er is geen bestrating, de 
grond bestaat uit zand. In de regentijd valt het water met 
bakken uit de lucht en aangezien het ook nog eens laag 

gelegen is, staat de boel 
hier ieder jaar onder 
water. Veel water komt 
dan ook de ‘huizen’ binnen. Tenslotte is het een smerige 
bende, omdat er overal afval ligt. Een vuilnisophaal is er niet. 
Hier werd gevraagd om een drainage projekt. Er werden 
geulen gegraven om het water af te voeren en er werd een 
bruggetje gemaakt in verband met de hoofdlooproute van de 
mensen om een van de geulen over te steken. Daarnaast werd 
er een grondige schoonmaakactie georganiseerd. 

 
Reparatie van huizen van ouderen 
Veel ouderen wonen hier in ‘huizen’ waarvan het dak aan alle kanten lekt. Daarnaast slapen ze ook 
nog eens op de harde grond. Degenen die in aanmerking kwamen voor de voedseldistributies en ook 
een lekkend dak hadden, werden geholpen met nieuwe golfplaten, en een muskietennet, aangezien 
de muggenpopulatie hier ook extreem is. 
 
Voorkomen van tienerzwangerschappen 
Mede door de vele ouderloze kinderen en 
jongeren die op straat zijn beland ten 
gevolge van de ebola epidemie, is het aantal 
tienerzwangerschappen 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 moeten gehoorzamen’ en ze geen ‘nee’ 
mogen of durven zeggen. Ook speelt simpele onwetendheid een rol. 
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Vorig jaar werd gestart met bijeenkomsten om dit bespreekbaar te maken en deze jonge moeders 
hulp te bieden. Dit jaar werd dit projekt herhaald en uitgebreid. Daarnaast werd deze groep tieners 
meegenomen in de voedseldistributies.  
Om nieuwe tieners te bereiken worden ook de tieners ingezet die al wat langer deel uitmaken van de 
groep. Zij doen dit op straat, maar ook op scholen. Behalve praatgroepen worden er ook in sketches 
herkenbare situaties uitgebeeld. De hulpverlening richt zich zowel op de tienermeiden, als ook op 
hun baby’s en peuters.  
 

  

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. 
 
In dit ‘coronajaar’ speelde de kliniek een actieve rol in het 
bewustmaken van de lokale bevolking van het gevaar van 
corona en hielp bij de distributie van de mondkapjes. 
 
Naar aanleiding van de aktivieiten rondom de corona 
pandemie werden de leider van OST (Outreach Support Togo) 
en de arts van de kliniek uitgenodigd deel te nemen in het 
Togolese OMT (Outbreak Management Team).  
 
Er werd een verbetering aangebracht in het hekwerk bij de 
ingang van de kliniek, zodat kippen niet langer de kliniektuin 
konden binnen wandelen.   

 
Apparatuur 
Een aantal dorpsevangelisten ontvangen bijbels, een 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. Sommige 
kerken ontvingen ook muziekinstrumenten. 
 
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. 
Tijdens de coronacrisis had deze school het bijzonder zwaar. Naast 

weeskinderen die gratis onderwijs krijgen, zijn er ook betalende leerlingen, van waaruit de hele 
school gefinancierd moet worden. Tijdens de lockdown waren de scholen dicht, dus werd ook geen 
lesgeld betaald. Dat betekende dat de leraren van de school maanden zonder inkomsten zaten. Ook 
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zij moeten eten en hebben hun gezin. OSM heeft hier tijdelijk geholpen door een deel van het 
normale salaris te betalen.  
 
Weeskinderen 
De groep weeskinderen in de regio Gape 
ontvangt ontving aan het begin van het 
schooljaar een schoolpakket (schriften, overige 
schoolspullen, een uniform, schoenen) en ook 
wordt het schoolgeld voor hen betaald. 
Daarnaast kregen 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. 

 
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.  
 
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.  

 
Schoenendozen 
In samenwerking met Stichting GAIN werden dit jaar 2 containers met schoenendozen verstuurd. De 
schoenendozen waren gevuld met schoolspullen, speelgoed en een boekje met bijbelverhalen. Een 
van de containers was bestemd voor het noorden van het land, de andere voor het zuiden. Vanwege 
de corona pandemie waren grootschalige uitdelingen echter niet mogelijk. Vrijwel meteen na 
aankomst van de containers werd een landelijke lockdown ingevoerd en waren samenkomsten van 
grotere groepen mensen niet toegestaan. Maandenlang hebben de containers daarom staan 
wachten om te worden uitgepakt. Nadat een aantal versoepelingen waren doorgevoerd zijn de 
uitdelingen alsnog gedaan, zij het op zeer kleine schaal. Steeds mocht een groepje kinderen van 
maximaal 10 personen (inclusief ouders/verzorgers) een doos komen afhalen. Op deze manier was 
de uitdeling zeer tijdrovend, maar het is gelukt. 
 

mailto:info@outreachsupport.nl
http://www.outreachsupport.nl/


Outreach Support Ministries - 10-03-2021 

Pagina-21 - 13  

_________________________________________________________________________________ 
Stichting Outreach Support Ministries – Asselsestraat 115 – 7311 EG Apeldoorn – The Netherlands 

Ingeschreven in Stichtingsregister KvK Rotterdam nr 24333957 
Phone: + 31- 55- 207 05 11 Mobile + 31 646 06 2800 

Bankrelation: NL71INGB0005983351 

info@outreachsupport.nl    www.outreachsupport.nl  
 

Landrover 
Ook naar Togo werd een Landrover verscheept, omdat het oude voertuig een 
aaneenschakeling van problemen en reparaties was geworden – hij stond bijna 
permanent in de garage. Door weer eenzelfde type auto te sturen, kan het oude 
voertuig worden gebruikt voor onderdelen, of voor zover onderdelen nog goed zijn, 
kunnen deze worden verkocht. 

 
 

India 
 
Het werk in het noorden van India gaat door. Er werden verschillende 
bouwwerkzaamheden gerealiseerd en de lokale pastor ontving ondersteuning. 
Ook werd een bedrag voor medische kosten overgemaakt en werd voedselhulp gegeven. 
 
 

In Memoriam 

Op 12 oktober hebben wij afscheid moeten nemen van ons bestuurslid Herman Ketel. Hij overleed 

aan corona. Sinds de oprichting van OSM in 2002 was hij bestuurslid en ruim 18 jaar lang heeft hij 

zich ingezet voor de stichting. Met grote dankbaarheid kijken we terug op alles wat hij voor OSM 

heeft mogen betekenen. Hij was een fijn mens en we gaan hem enorm missen. Onze troost is dat hij 

nu bij zijn Vader in de hemel is.  

 

Tenslotte 
 
Stichting OSM was ook in 2020 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. Dit jaar waren er geen fysieke 
vergaderingen en gebeurde alles online. Promotie bijeenkomsten werden afgelast. 

 
Apeldoorn, 23-02-2021 

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 der 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.  
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2. Verslag van het bestuur  

 
Toelichting op de Jaarrekening 2020 
 
Het bestuur presenteert de jaarrekening die als bijlage bij dit Jaarverslag 2020 is gevoegd. 
Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van  € 35.528 
Het resultaat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve waardoor dit ultimo boekjaar uitkomt op 
€ 74.699 
 

Inkomsten 
De inkomsten van OSM in 2020 bedroegen  €  176.161, hetgeen ruim een verdubbeling is van het 
afgelopen boekjaar. Hiervan waren giften € 157.514, rentebaten € 2 , subsidie € 1000, en giften in 
natura € 17.645 (zie specificatie hieronder). Het giftenbedrag kwam binnen via respons op 
nieuwsbrieven; email berichten, maandelijkse vaste bijdragen; sponsorgelden; en eenmalige giften. 
Daarnaast waren er een aantal donaties van institutionele instellingen en actievoerende donateurs. 
Tenslotte kwam een bedrag binnen via SDS.  
 
Giften in Natura 
De volgende giften in natura werden ontvangen: 

• Tandenborstels, 14 dozen, 2800 stuks  €  2.100 

• Tandpasta, 1 doos    €     100 

• Shampoo, 1 doos    €     100 

• Zeep, 3 dozen     €     150 

• Babyspeelgoed, 3 dozen   €     100 

• Speelgoed voor grotere kinderen, 49 dozen €  1.225 

• Tennisballen, 2 dozen    €       80 

• Ballen 1 doos     €       50 

• Knikkers, 1 doos    €       20 

• Kinderloopfietsjes, 11 stuks   €     220 

• Water-zand-speeltafel, 3 stuks   €     120 

• Schommel     €       75 

• Voetbalgoal voor kleintjes, 2 stuks  €       40 

• Computers, 14 stuks    €  1.400 

• Koptelefoons, 6 dozen    €     900 

• Pennen, 8 dozen, 6000 stuks   €     900 

• Engelstalige schoolboeken, 5 dozen   €  1.000 

• Kleurboeken. 1 doos    €       50 

• Krijtjes, kleurpotloden, 2 dozen   €     100 

• Schooltassen, 1 doos    €       50 

• Handdoeken, 24 dozen    €     200 

• Lakens, 10 dozen    €     100 

• Kinderkleding, 14 dozen   €  1.400 

• Babykleding, 5 dozen    €     400 

• Schoenen, 9 dozen    €  1.350 

• Sportkleding, 11 dozen    €  1.320 

• Lappen stof, 2 dozen    €     200 
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• Rol stof     €       30 

• Naaidozen, 2 stuks   €       40 

• Naaimachines, 19 suks   €  1.425 

• Verfkwasten en verf, 6 dozen  €     150 

• Bidons, 3000 stuks   €  1.500 

• Handgereedschap   €     100 

• Auto onderdelen   €     500 

• Diversen, 3 dozen   €     150 
 
 
Uitgaven 
De totale uitgaven in 2020 waren € 140.634.  Dit bedrag kan worden onderverdeeld in: 
 
Projectuitgaven €  133.597  
  
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, en verzekering van het transport. Uitgaven in natura ter waarde van 
€ 17.645 zijn ook meegerekend. In de bijlage worden de projectuitgaven per land weergegeven. 
 
Wervingskosten € 2612 
Dit betreft o.a. kosten in het kader van drukwerk t.b.v. nieuwsbrieven en portokosten.   

 
De jaarlijkse New Wine conferentie werd in 2020 afgelast i.v.m. de corona pandemie. 
De nieuwsbrief verscheen in 2020 drie maal. 

 
Kosten Beheer, Administratie en Huisvesting € 4425. 
Het dagelijks werk werd 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 de jaarlijkse schoenendoosactie, waarbij dozen 
met schoolspullen en speelgoed werden uitgedeeld via partners van OSM. Daarnaast werd jaarlijks 
door SDS op zeer beperkte schaal fondsen geworven voor enkele projecten.  
 
Per 1 november 2018 is de schoenendoosactie 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 Elim, een organisatie die projecten 
uitvoert in Azië. Ook per 1 november 2018 is Marian Jonker toegetreden als bestuurslid binnen SDS.  
 
Wat betreft de schoenendoosactie is de samenwerking voortgezet met GAIN. In 2020 werden zowel 
in Sierra Leone als in Togo dozen uitgedeeld. 
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Jaarrekening 2020 , bestaande uit: 
Balans, Rekening Baten en Lasten en Specificaties (bijlage 1) 

 
Het bestuur van Stichting Outreach Support Ministries: 

- De heer H. Hofman uit Middelburg (voorzitter)  
- De heer J. Noordam uit Pijnacker (penningmeester) 
- De heer H.M. Ketel uit Schiedam (secretaris, 12 oktober 2020 overleden) 
- De heer J.C. Jonker uit Erfurt – Duitsland (lid) 

 
 

Apeldoorn, 23-02-2021 
Het bestuur  
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Overzicht bestedingen per land: 
 
Sierra Leone € 81.287 
Liberia:  €   9.829 
Togo:  € 41.218 
India:  €   1.263 
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Stichting Outreach Support Ministries 

    

Balans    

 31 december 2020  31 december 2019 

    

Materiële vaste activa    

    

Inventaris 1196  1213 

 1196                        1213 

    

Vlottende activa    

Te vorderen btw 2816                            916 

Vorderingen                                     -                                     - 

Liquide middelen 108.065                       74.320 

 110.881  75.236 

    

Totaal activa 112.077                        76.449 

    

    

Eigen vermogen    

Algemene reserve 39.171                                               22.166 

Saldo lopend boekjaar 35.528                         17.005 

    

 74.699  39.171 

Kortlopende schulden    

Vooruit ontvangen bedragen    

Lening o.g. 37.243                           37.243 

Overige schulden 135                             35 

 37.378  37.278 

    

    

Totaal passiva 112.077                                                76.449 
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Stichting Outreach Support Ministries 

    

Rekening van Baten en Lasten 

 werkelijk  werkelijk 

 2020  2019 

Baten    

    

Giften speciale doelen 51.902  29.407 

Giften algemeen 70.845  25.859 

Giften SDS actie schoenendoos 23.517  10.975 

Giften SDS projekten 11.250  11.250 

Giften in natura 17.645  6.280 

Subsidie 1000  1.000 

Rente baten 2  6 

    

Totaal baten 176.161    84.777 

    

    

Lasten    

    

Besteed aan doelstelling    

Uitgaven projecten* 133.597  62.760 

 133.597  62.760 

    

Wervingskosten    

Beursdeelname                   -  - 

Mailing, porti en drukwerken 2.340  3.166 

 2.340  3.166 

    

Beheer en administratie    

Huisvestingskosten 2895  287 

Kantoorkosten 175  59 

Telefoon en internet 1578  841 

Overige beheerkosten 48  392 

Afschrijvingen -  267 

 4.696  1.846 

    

Totaal lasten 140.633  67.772 

    

Resultaat boekjaar 35.528  17.005 
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Overzicht projectuitgaven 2019 OSM 
       

       

   Sierra Leone   Liberia   Togo   India   Totaal   

Bankkosten transacties 268                 80 215 27 590  

Algemeen per land              - 365 1.994  1.236 3.595  
Bijbels en bijbelscholen 2.713  -       714   - 3.427   
Transportmiddelen 9.251 - 6.727  - 15.978  
Equipment - 30 413                   - 443  
Pastor support -  - 1.153       -  1.153  
Weeskinderen - 738 1.752  - 2.490  

Weduwen 153   -  -  - 153  
Schoolprojecten  1.588  - 1.343   2.931  
Medische projecten 4.640 199 3.013  - 7.852  
Hulp bij kerkbouw  -  - 2.692                             - 2.692  
Voedselzekerheid  -  - 792                           - 792  
Schoenendoos actie SDS 4.166   - 14.567 - 18.733  

Vincentius projekt ebola slachtoffe 1.800 -                      -                   - 1.800  
Voedselhulp  3.838  -        -  -  3.838  
Coronahulp 9.165 6268 5.489                   - 20.922  
Verbetering leefomgeving       -  2149  -  - 2.149  

Voorkomen tienerzwangerschap 368    368  

Project GAIN schoolbus + hulpgoe 25.692  - -  - 25.692  

Inkomen genererende projekten                           -                   -                 354                   -                   354  

In natura                 17.645                 17.645  

       
Totaal projectkosten OSM                81.287                    9.829           41.218          1.263           133.597  
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