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STICHTING VRIENDEN VAN DOMARI 

Jaarverslag 2021 (periode 1 januari 2021 – 31 december 2021).  

Statutaire plaats van vestiging Ede.     

In dit jaarverslag leggen we bestuurlijke verantwoording af over de bestuurlijke 
werkzaamheden in het kalenderjaar 2021. Dit is het negende jaarverslag van onze Stichting.  

- De oprichting en doelstelling van onze Stichting is verwoord in ons eerste jaarverslag van 
2013.  Daarin is ook gemeld dat wij 11 september 2013 de ANBI - status hebben ontvangen.  

- Voor de doelstelling van onze stichting verwijzen wij naar genoemd jaarverslag. 
- Alle relevante documenten van onze Stichting, w.o. de Stichtingsakte, staan ook op de 
website. 

1.  Bestuurssamenstelling. 

• Voorzitter:  De heer M. Koert.  
• Penningmeester: De heer J. de Kruijff. 
• Algemeen lid: Mevrouw M. Terlouw. 
• Secretaris:  Mevrouw W.J. den Dikken-Deetman. 
 
Adviserende leden 

• Mevrouw C. Veldhuyzen - Brak.  
• De heer H.J. Eikelboom.  

Toelichting:  
Afgelopen jaar heeft er opnieuw wisseling in ons bestuur plaatsgevonden. Het bleek toch 
niet mogelijk als zelfstandige stichting te blijven bestaan onder de Stichting Christian Roma 
Support verder te noemen CRS. 

In goed overleg is besloten, als zelfstandige stichting verder te gaan. In die tijd was er reeds 
contact met heer M. Koert. Hij was bereid de functie van voorzitter op zich te nemen.  Hij is 
bekend met Amoun Sleem en haar situatie. In die tijd ontstond er ook contact met de heer J. 
de Kruijff. Hij heeft ervaring op het gebied van financiën, en was bereid de functie van 
penningmeester op zich te nemen. 
Het afgelopen jaar hebben wij het als heel goed ervaren om samengewerkt te hebben met 
CRS. Wij hebben elkaar, ieder op zijn eigen werkterrein, leren kennen en we hebben gebruik 
kunnen maken van de elkaars ervaring en kennis. Het is dankzij CRS dat het boek van Amoun 
Sleem is vertaald in het Nederlands. Titel van dit boek:  “Gypsie vrouw in Jerusalem,  
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Waargemaakte dromen”. Dit boek is te koop via onze stichting en via CRS. Wij zijn CRS zeer 
erkentelijk voor hun directe hulp en adviezen in een voor ons moeilijke periode. 
 
Adviserende leden: 
U ziet hier twee bekende namen.  Mevrouw C. Veldhuyzen - Brak, zij is tot augustus 2021 
voorzitter geweest en is nu bereid om als adviserend lid betrokken te blijven bij onze 
Stichting.  
De heer Eikelboom is eerder, tot juni 2020, ook al algemeen adviserend lid geweest. Hij is 
deskundig op het gebied van registeraccountancy.  
 
2.  Bestuursvergaderingen.  
 
Het bestuur vergaderde 6 keer te weten: 

• 18 mei te Rotterdam.* 
• 9 juni te Rotterdam.* 
• 25 augustus te Rotterdam* 
• 2 oktober te Rotterdam.*   
• 9 november te Nijkerk.    
• 10 december te Nijkerk.   

Bij de vergaderingen was het bestuur voltallig aanwezig. De eerste 4 vergaderingen 
(gemarkeerd met *) zijn gehouden met de bestuursleden van CRS.  
De laatste 2 vergaderingen hebben plaatsgevonden in de nieuwe samenstelling van het 
bestuur, met als vergaderplaats “Centrum Christenen voor Israël” te Nijkerk. Van iedere 
vergadering is een verslag gemaakt, zijn de afspraken en is er een lijst met actiepuntenlijst 
opgesteld.  

3.   Comité van Aanbeveling. 

Het Comité bestaat uit de volgende personen:  

• Dr. M. van Campen, Ede. (PKN)  
• Dr. Ir. J. van der Graaf, Huizen. (PKN)    
• Ds. C.G. Kant, Nijkerk, (PKN)   
• Drs. I.A. Kole, Berkenwoude. (Ger. Gem.)  
• Ds. H. Russcher, Veenendaal.  (PKN) 
• Ds. A. van der Veer, Zwolle. (Chr. Geref.) 
• Drs. C. de Vreugd, Nijkerkerveen, (PKN)     

Het Comité is regelmatig geïnformeerd over de voortgang van onze werkzaamheden en 
wordt ook betrokken bij het realiseren van onze doelstellingen, de wisseling in het bestuur, 
de fondsenwerving en andere belangrijke zaken.                                                                    
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4.  Financiën.  

a.   Jaarrekening 2020. Het jaar 2020 hebben we afgesloten met een klein negatief 
exploitatieresultaat. Deze, door het bestuur (CRS) goedgekeurde jaarrekening, is 
gepubliceerd op onze website. 

b.   Jaarrekening 2021.  Na de verkregen goedkeuring van de accountant zal deze op de 
website geplaatst worden. Deze, door het bestuur goedgekeurde jaarrekening, is 
gepubliceerd op onze website. 

5.  Bestuurlijke Activiteiten.  

a.  Wij zijn bijzonder verheugd momenteel een samenstelling te hebben van vier 
bestuursleden.  Een vijfde persoon hebben we in onze gedachten en deze zal in 2022 
benoemd worden. 

b.  Fondswerving. Dit is ook dit jaar een van de belangrijkste bestuurlijke activiteiten 
geweest. Zonder voldoende financiële middelen kunnen de beoogde doelstellingen niet 
worden gehaald. Opnieuw zijn dan ook kerkelijke organisaties, particulieren en vele 
stichtingen voor Goede Doelen benaderd. Naast de giften en donaties van particulieren 
heeft de ”Domari Society” dit jaar ondersteuning gekregen van: 

-   Stichting GAIN (Global Aid Network), Postbus 1829, 3800 BV Amersfoort. Deze stichting 
heeft naast andere wereldwijde doelen ook Israël als aandachtsgebied. Via hun 
bankrekening, onder vermelding van de specifieke code 7002, kunnen particulieren en 
anderen doneren voor de Domari in Jeruzalem.  

-   Christenen voor Israël te Nijkerk. 

-   St. Nachamu Nachamu te Renswoude: Via deze stichting is kleding, bestemd voor Domari 
Center, naar Israël verzonden. Bij aankomst in Israël is dit door het Joseph Project bezorgd in 
het Domari Center. 

-  Oranje markt van de Driestweg Kerk te Nunspeet: Ons verzoek aan hen is gehonoreerd.  
Dit geldt ook voor ons verzoek aan de “Hele Boeldag” te Nunspeet.  

-  Overige Stichtingen: Wij hebben er verschillende benaderd, waarvan enkele met een 
positief resultaat. 

-  Particulieren: Het aantal particulieren dat het werk onder de Domari maandelijks steunt 
met een gift is ook het afgelopen jaar toegenomen. Daarnaast ontvangen wij giften 
incidenteel van particulieren. Veelal dan mede n.a.v. een bijgewoonde presentaties over de 
Domari in en rond Jeruzalem. 
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Wij zijn al deze personen en instanties bijzonder dankbaar voor hun bijdragen. Deze maken 
het werk van onze stichting mogelijk.  

Noot: -  De donaties van bedrijven zijn helaas gestopt.  Wij blijven actief uitzien naar nieuwe 
bedrijven.  

c.  Voorlichting en publiciteit: Ook in het jaar 2021 zijn onze activiteiten gericht op 
voorlichting en publiciteit onverminderd doorgegaan. Het accent heeft vooral gelegen bij het 
geven van presentaties in het land.  Helaas is dit sinds de uitbraak van corona, op een 
incidentele presentatie na, stil komen te liggen. 

d.  Nieuwsbrief: Deze hebben we wij 3 keer laten uitgaan. Wij merken dat hiervoor 
belangstelling is. Wij ontvangen hierop positieve reacties. 

d.   Website: Vanaf najaar 2014 beschikken wij over een eigen website. Hierop is alles over 
onze stichting terug te vinden is, zo ook de relevante rapporten. Via onze website bereiken 
ons regelmatig vragen.                                                                                                                                                                      

6.  Informatie vanuit het Domari Center te Jeruzalem. 

a. Lokale situatie. Evenals voorgaande jaren was er ook in 2021 sprake van onrust in het 
gebied van Oost-Jeruzalem en in de oude stad. Dit heeft gevolgen voor het werk in het 
Domari Centre gevestigd aan de Shu’afat Road in Shu’afat (Jeruzalem).  

Ook Corona heeft grote impact gehad op het werk in het Domari Center. Desondanks 
hebben 15 kinderen, dankzij de ontvangen extra lessen, de basisschool met een certificaat 
kunnen verlaten. En zij zijn doorgestoomd naar een vervolgopleiding.  
Ook is het mogelijk geweest om een groepje jongeren extra bij les te geven in de 
Hebreeuwse taal.   
Door het ontbreken van de financiële middelen, zijn de vormingsactiviteiten voor de 
vrouwen helaas stil komen te liggen.   
Vanwege de corona heeft het accent van het werk gelegen in het voorzien van 
voedingspakketten, kleding en dekens aan gezinnen in de meest schrijnende situaties. 

b.  Voortgang. De voortgang van het project blijft afhankelijk van onze ondersteuning. Zowel 
de particuliere gevers als de private fondsen zijn dit jaar minder royaal geweest in het geven 
van ondersteuning. Hierbij speelt de wereldwijde toenemende nood zeker een rol. 
Het benaderen van sponsoren blijft zowel voor “Domari Society” als voor onze stichting, een 
continu punt.   

c.   Continuïteit. Mw. A. Sleem heeft als directeur de eindverantwoordelijkheid voor het 
project.  Eveneens is zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het Center.  
Er is vervanging aanwezig, voor wat betreft de eenvoudige basis-werkzaamheden, in de 
persoon van een Domari vrouw. 
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7.  Bestuurlijke vooruitzichten. 

Voor het jaar 2022 willen we dezelfde uitgangspunten handhaven als vorige jaren. Stabiliteit 
is en blijft het meest belangrijke aandachtspunt. We doen wat mogelijk is om er aan bij te 
dragen dan het werk voortgang kan vinden. We zijn ons er van bewust projecten als deze het 
niet gemakkelijk is om uit te breiden. Maar we blijven hoop houden, zeker nu, gezien de 
problematische situatie n.a.v. corona. 

Het vraagt van ons: 
a.  Continue inspanning om structurele financiering te vinden. We willen dit blijven doen 
door projectmatig te werven. Dit betekent dat wij dan ook beleidsmatig kunnen werken in 
het kader van een meerjarenbeleid. Zeker nu er bestuursuitbreiding is van deskundige 
mensen kunnen we hier meer accent op leggen. 

b.  Mede bevorderen van continuïteit van het aantal kinderen (en inmiddels ook jongeren) 
die deelnemen aan scholing- en vormingsactiviteiten, in het Domari Center. Zo mogelijk 
stimuleren we uitbreiding van deze activiteiten. 

c.  Mede bevorderen van continuïteit van de hulp die geboden wordt aan de vrouwen met 
als doel; het vergroten van hun ontwikkelingskansen.  
Waar mogelijk willen we dit uitbreiden. 

d.  Het, in samenhang met punt b en c, mogelijk maken dat mw. Amoun Sleem 
gekwalificeerde medewerkers kan aanstellen, en behouden, voor het onderwijs aan de 
kinderen en de vormingsactiviteiten voor de vrouwen.   

e.  Indien mogelijk financiële steun bieden aan voor mevr. Amoun Sleem met als doel: het, 
op structurele basis, formeren van assistentie en ondersteuning, met name op administratief 
gebied. 

8.  Domari Society.   
Onze ondersteuning is onderdeel van een bredere financiering voor de  “Domari Society”  in 
Jeruzalem. Die stichting publiceert een eigen jaarrekening, volgens de voor hen geldende 
normen Hierin worden ook onze donaties vermeld.  
In 2021 hebben wij 2 keer substantiële bedragen kunnen overmaken naar de Domari Society 
in Jeruzalem voor de continuïteit van het project. Er is gekozen voor 2 keer omdat minder 
bankkosten betekent.   
Daarnaast zijn wij in staat geweest om, evenals vorige jaren, 2 x een bedrag over te maken 
naar de rekening van mw. Sleem als donatie t.b.v. van haar werk. Dit is voortgezet met 
toestemming van de penningmeester / accountant van Christian Roma Support (CRS). 
 
Nunspeet, maart 2022.  


