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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 is 
er een projekt in Noord-India. 
 
Het werk in Togo kon in 2017 gestaag blijven groeien. De bijbelschool in Moretan, de kliniek 
in Tsévié, de doorlopende projekten om weeskinderen te ondersteunen en te zorgen voor 
onderwijs vormden het grootste deel van het werk. Daarnaast werd een nieuw projekt 
geïnitieerd, het DUNAP projekt.  
 
Het werk in Sierra Leone werd dit jaar opnieuw voor een groot deel bepaald door de respons 
op opeenvolgende rampen, waarvan een modderlawine in juli 2017 de grootste was. 
Ondanks alles wat er gebeurde ging ook het reguliere werk door, zij het regelmatig 
gehinderd door de gebeurtenissen. Sierra Leone blijft hiermee een land met een enorme 
nood en vraagt doorzettingsvermogen van iedereen die in dit land en met dit land werkt. 
 
Het werk in Liberia werd op kleine schaal voortgezet en in India werd het werk verder 
uitgebouwd. 
 
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, viber, telefoon en bezoek ter plaatse. Het gaat niet alleen om het realiseren van 
projecten, maar ook om het bouwen van relaties en samenwerken in teamverband. Tijdens bezoeken 
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worden ook evangelisatie acties georganiseerd en doorgaans een groot aantal kerken, scholen, en 
gerealiseerde projekten bezocht. 
 
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 projekten te kunnen 
onderhouden en nieuwe projekten te kunnen initiëren. 
 
Voor uitgebreide info over de structuur, werkwijze en verschillende onderdelen van de organisatie, 
zie de website: www.outreachsupport.nl 
 
In 2017 is Outreach Support Ministries (OSM) actief in de volgende landen: 

 Sierra Leone 

 Liberia 

 Togo 

 India 

 
Gerealiseerde specifieke projecten en ontwikkelingen per land 
 
Sierra Leone 
 

 Noodhulp slachtoffers modderlawine 
Ieder jaar vallen in Sierra Leone slachtoffers doordat hele wijken van de hoofdstad Freetown 
onder water komen te staan tengevolge van heftige regelval. In de overbevolkte stad kan het 
water nergens heen, rondom zijn bergen, al het water stroomt naar beneden de stad in, en 
er is geen riolerings- of afwateringssysteem. Tijdens de zware regenbuien veranderen 
stroompjes in kolkende watermassa’s die alles meesleuren. Veel mensen raken al hun 
spullen kwijt en jaarlijks zijn er doden te betreuren. 
 

Rondom Freetown zijn tal van krottenwijken gebouwd 
op de berghellingen. Hier zijn zo mogelijk nog minder 
voorzieningen dan in de stad zelf. Op een van deze 
hellingen ontstond in juli van dit jaar een 
aardverschuiving met een enorme modderlawine tot 
gevolg. Meer dan 1000 mensen vonden de dood 
doordat zij door de modder werden meegesleurd en 

eronder werden bedolven. Daarnaast verloren duizenden mensen familieleden, hun huis, al 
hun spullen en vaak ook al hun hoop. 
 
Onder de slachtoffers waren ook een aantal mensen uit kerken die door OSSL waren gesticht. 
 
Het aantal slachtoffers was te groot om massaal te kunnen helpen. Daarom werd een 
selectie gemaakt van mensen die geholpen konden worden. Met kleding, kookgerei, voedsel, 
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water, een teil, en iets om op te slapen. Voor zover mogelijk werden 
zij ondergebracht bij familie elders in de stad. Ook werd psychische en 
geestelijke hulp verleend. 
 
Na de ramp  ontstond een ware volksverhuizing. Niemand kon terug 
naar zijn huis dat er niet meer was, maar ook niemand wilde nog op 
de berghelling wonen. Men trok massaal richting Hastings en 
Waterloo, waar het terrein vlakker is, om daar een nieuw bestaan op 
te bouwen. 
 
Met deze stroom migranten kwamen ook kinderen mee, die 
vervolgens naar school moesten. Ook kinderen die tijdens de ramp 
hun ouders hadden verloren. Om die reden werd een begin gemaakt 
met de uitbreiding van de school in Hastings om meer kinderen op te 
kunnen vangen die anders van onderwijs verstoken zouden blijven.  
 

 School Hastings 
De school op het terrein van het OSM centrum in Hastings was al eerder uitgebreid, door er 
enkele lokalen in de lengte aan te bouwen. Aangezien de grens van het terrein bereikt werd 
(naast alle andere faciliteiten op het terrein) werd besloten een tweede gebouw neer te 
zetten dat twee verdiepingen krijgt. Hieraan wordt nog gebouwd. Uiteindelijk moeten 
minimaal 700 leerlingen hier onderwijs kunnen krijgen. Voor slachtoffertjes van ebola, 
andere rampen of de burgeroorlog, kinderen die geen ouders of financieel capabele 
familieleden hebben, is het onderwijs gratis. Omdat de school goed onderwijs aanbiedt en 
bovendien in een aantal lokalen beschikt over ‘echte’ tafels en stoelen (in plaats van houten 
bankjes waarop kinderen tegen elkaar aangedrukt zitten) komen ook steeds meer kinderen 
uit de omgeving naar de school, die wel schoolgeld kunnen betalen. 
 

 De School in Mamboma 
is inmiddels volop in gebruik.  
Mamboma ligt In het zuid-oosten van Sierra Leone, het gebied waar de ebola epidemie het 
land vanuit Guinee binnenkwam. Hier vielen veel slachtoffers, met veel weeskinderen tot 
gevolg. Ook werd hier tijdens de burgeroorlog heftig gevochten. Voorzieningen zoals scholen 
waren er nauwelijks. In het kader van een follow-up programma, waarbij ebola-slachtoffers 
werden geholpen, werd hier in 2016 met geld van EO-Metterdaad een school gebouwd. De 
school werkt met hetzelfde principe als de andere OSM school in Hastings: Kun je schoolgeld 
betalen, prima. Lukt dat een beetje, dan betaal je wel schoolgeld, maar krijg je het uniform 
en schoenen, en kun je niets betalen, dan krijg je gratis onderwijs.  
 

 Toiletten en een waterpomp bij de school 
Het EO-Metterdaad budget was niet 
voldoende om de school ook te voorzien van 
toiletten en water. Deze zaken zijn echter 
wel noodzakelijk voor een school waar 
zoveel kinderen bij elkaar zijn. In het begin 
moesten de kinderen nog ‘in de bush’ achter 
de school. Dit was onhygiënisch en gevaarlijk 
(o.a. slangen). In het najaar van 2016 werd 
daarom begonnen met de bouw van 2 toilet 
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gebouwtjes achter de school, een voor jongens en een voor meisjes. Ook werd begonnen 
met het slaan van een waterput. In 2017 zijn beide opgeleverd en voorzien in een grote 
behoefte. De waterput dient namelijk niet alleen voor de school, maar ook de plaatselijke 
bevolking uit de dorpen rondom maken er gebruik van. 
 

 Aantal huizen brandt af 
In het afgelegen noorden van het land 
worden een aantal huizen van christenen in 
brand gestoken. Gelukkig vallen er geen 
persoonlijke slachtoffers, maar een aantal 
gezinnen raakt dakloos. Bovendien verliezen 
zij hun voedselvoorraad die in de huizen lag 
opgeslagen en ook huisraad. De gezinnen 
worden geholpen met dekzeilen (de meeste 
muren staan nog gedeeltelijk overeind), een 
voedselpakket en huishoudelijke spullen om 
de eerste nood te lenigen, totdat de huizen weer zijn herbouwd. 
 

 Storm 
Ook tengevolge van een heftige storm raken een aantal mensen hun onderkomen kwijt en 
ook van enkele kerken wordt het dak afgerukt. Ook hier werd eerste hulp verleend. 
 

 Vincentius projekt 
De Vincentiusvereniging uit Roermond besluit een aantal ebola 
slachtoffertjes te gaan helpen voor een periode van 4 jaar. Hiermee 
wordt halverwege 2017 een begin gemaakt. Kinderen die op straat 
rondzwerven omdat hun ouders aan ebola zijn overleden en die geen 
plek hebben waar ze naar toe kunnen gaan, worden geïdentificeerd en 
ondergebracht bij familieleden voor zover die worden gevonden, of bij 
families uit de lokale kerken. Zij krijgen een matras, kleding, voedsel 
en worden geholpen hun trauma’s te verwerken. Ook gaan zij naar 
school en krijgen hiervoor de nodige spullen. 

 

 Materialen 
Evenal voorgaande jaren  ontvangt een aantal evangelisten materialen die ze voor hun werk 
nodig hebben.  
 

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

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 2017 gaat dit programma door. 

o Computer cursussen. Dit programma is voor getraumatiseerde   en kansarme jeugd, 
maar ook voor de leerlingen van Hastings school, als onderdeel van hun reguliere 
lesprogramma. Men geeft les in verschillende groepen, ’s ochtends, ’s middags en 
vaak ook ‘s avonds. De grote generator op het terrein zorgt ervoor dat dit mogelijk is.  
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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.  
 

 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 ook een klein 
bedrag aan financiële steun. 
 

 Een aantal kerken kreeg in 2017 een golfplaten dak. Dit maakt het mogelijk ook tijdens de 
regentijd kerkdiensten door te laten gaan. Bovendien voorkomt een golfplaten dak dat 
lemen gebouwtjes na verloop van tijd instorten tengevolge van de harde regen.  
 

 Baby’s zonder Mama’ – het projekt waarbij baby’s van tijdens of vlak na de bevalling 
overleden moeders worden geholpen om te overleven. Door een familielid dat de zorg op 
zich neemt, en geld krijgt voor 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 projekt worden gered. Dit projekt loopt inmiddels een aantal jaar. 
 

 In samenwerking met Stichting De Samaritaan (SDS) worden dit jaar ongeveer 14.000 
schoendozen verstuurd. De schoenendozen zijn gevuld met schoolspullen, speelgoed en een 
boekje met  Bijbelverhalen. Een deel van de dozen wordt uitgedeeld onder kinderen die te 
leiden hadden onder een van de rampen die het land dit jaar getroffen heeft, een ander deel 
werd naar diverse plaatsen in het binnenland gebracht, waar nog niet eerder uitdelingen 
waren geweest. 
 

Liberia 
 School in Monrovia 

De school in Monrovia die in 2016 te horen kreeg dat precies op die locatie een nieuwe weg 
zou worden aangelegd en daarom deels werd afgebroken, draait inmiddels weer. 
Na overleg met de plaatselijke autoriteiten bleek dat de school toch op de bestaande locatie 
kon blijven, zij het met een paar aanpassingen. Met lokale middelen heeft men de school 
hierna herbouwd. Vanwege alle onduidelijkheid en de informatie verstrekking rondom deze 
school heeft OSM hier niet opnieuw in geïnvesteerd, maar zich beperkt tot het doorgeven 
van sponsorgeld voor specifieke kinderen die op deze school onderwijs krijgen. 
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Togo 
 Kliniek Tsévié geopend  

De kliniek in Tsévié waaraan een lang traject van bouwen, verbouwen, inrichten en plannen 
is voorafgegaan wordt in februari 2017 geopend. Het is een behandelcentrum waarnaar 
kleinere gezondheidsposten en mobiele medische teams kunnen doorverwijzen. Ook is het 
een gezondheidscentrum voor mensen uit de omgeving. 
 

Tsévié is een provincie stadje in het zuiden van Togo, 
goed  bereikbaar aan de geasfalteerde noord-zuid 
verbinding. Er zijn voorzieningen zoals elektriciteit en 
stromend water. De nadruk in de kliniek ligt op 
moeder- en kindzorg. Er is een echo apparaat, 
zwangere vrouwen komen voor regelmatige 
controles en kunnen er bevallen. 
Daarnaast is het een kliniek waar ook ‘gewone’ 
patiënten terecht kunnen, zowel poliklinisch als 
klinisch. 

 
Om de kliniek goed van de grond te krijgen, was in de eerste maanden nog financiële 
ondersteuning nodig, met name voor de betaling van reeds geleverde apparatuur en kosten 
van het medisch personeel. Inmiddels staat de kliniek op eigen benen, maar is de 
medicijnvoorziening vanuit Togo een terugkerend probleem. Er wordt onderzocht  of het 
beter is om medicijnen in Nederland in te kopen en te verzenden. 
 

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

 

 Kerkbouw 
Kerken worden geholpen met golfplaten daken, zitbankjes, instrumenten enz.  
 

 De OST kinderevangelist gaat ook dit jaar door met zijn programma’s voor 
kinderevangelisatie.  
 

 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. Een aantal vrouwen uit het dorp 
komt dagelijks naar de school om daar een grote pan eten te bereiden, zodat de kinderen ’s 
middags een goede maaltijd hebben. De vrouwen zitten gewoon buiten onder een boom. 
 

 Weeskinderen 
In 2017 blijft het aantal kinderen dat wordt 
ondersteund beperkt. De nadruk van het programma 
ligt op het verstrekken van extra voedsel aan de 
kinderen. Ze ontvangen met regelmaat rijst, bakolie, 
sardientjes in blik, en soms sojamelk. Ook ontvangen 
zij aan het begin van het schooljaar een pakket 
schoolspullen. Er is echter wel onderzoek gedaan naar 
een nieuwe groep weeskinderen in de regio Gape, 
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waar een aantal pastors actief zijn. Een groep van 50 kinderen staat inmiddels op een lijst om 
hulp te gaan ontvangen. Dit zal echter pas in 2018 van start gaan. 
 

 Waterput 
Dit jaar een wordt een waterput gearealiseerd vlakbij Akato. Een grote verbetering in de 
drinkwatersituatie van de lokale mensen, die voorheen waren aangewezen op rivierwater 
waarin gezwommen en gewassen wordt en waar ook dieren uit drinken. 
 

 Bijbelschoolopleiding 
In de plaats Moretan in Midden-Togo ontvangen 25 studenten hun bijbelschool diploma, 
nadat zij de ISOM cursus met goed gevolg hebben afgerond. Gedurende 9 maanden  hadden 
zij lessen gevolgd. Twee leraren van het OST team reisden om de week af naar Moretan om 
de studenten daar gedurende 5 dagen les te geven. 
 

 Pastor support 
Een aantal pastors, die in afgelegen gebieden een gemeente gesticht hebben, wordt 
maandelijks ondersteund met een bedrag. Dit is voor huisvesting, schoolgeld, brandstof enz. 
In enkele gevallen wordt een aanschaf gedaan om inkomen te genereren.  

 

 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 
projekten 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. OSM werkt samen met een bedrijf dat de bessen 
in Togo koopt en verkoopt op de Nederlandse markt. 

 

India 
Het werk in India wordt verder uitgebreid. Een aantal faciliteiten 
op het terrein van de Indiase partner worden opgeknapt en er 
wordt een begin gemaakt met de opstart van een bijbelschool. 
 

Thematische Projecten 
 

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

 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.  

 Evangelisatie apparatuur: Het gaat hier om megafoons, generators, projectors, geluids 
equipment etc. Niet altijd wordt hier een apart ‘project’ voor vermeld, meestal worden deze 
dingen aangeschaft uit algemene middelen, wanneer nodig. 
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 Hulp aan kerkbouw wordt ook in alle 
betrokken landen gegeven. Er is voortdurend 
een wachtlijst van kerken die een dak of 
muziekinstrumenten nodig hebben en al naar 
gelang de beschikbare middelen en urgentie 
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. Andere materialen (cd’s, 
apparatuur) wordt zoveel mogelijk hergebruikt. De readers mogen de studenten na afloop 
van de cursus houden, als naslagwerk voor hun (toekomstige) bediening. 

 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, soms zelfs 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. 
Lange tijd werd het niet 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.  
 

 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, 
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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’!   
 

Sinds de uitbraak van de ebola epidemie is echter opnieuw meer promotie aandacht gegeven aan het 
één op één sponsoren van een kind. Dit, omdat er bij de ebola-kinderen meer komt kijken. Er moet 
een verzorger worden gevonden, het kind heeft meer nodig (kleding, slaapplek, psychische hulp). 
Tegelijkertijd wordt dit steeds gekoppeld aan een plaatsing op een van de OSM scholen, zodat het 
betreffende kind ook naar school kan. 

 

Weduwen 
 Het aantal weduwen dat gesponsord wordt blijft ongeveer constant. Zij ontvangen 

ondersteuning naar behoefte, in de vorm van voedsel, kleding en droog onderdak. 
 

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 heeft zich in 2017 aangesloten bij Mondial-Apeldoorn. Dit is een platform dat zich 
beweegt tusen de gemeente Apeldoorn en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking en in deze gemeente gevestigd zijn. Apeldoorn 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 
aktiviteiten. Aangezien OSM zich in juni 2017 heeft aangesloten is zij het eerste jaar, tot medio 2018 
volgens het reglement aspirant lid. De aangesloten organisaties komen een aantal maal per jaar bij 
elkaar en organiseren verschillende promotionele alktiviteiten. Inmiddels heeft OSM enkele 
bijeenkomsten bezocht, en in september met een kraam op het Mondial festival gestaan in het 
Oranjepark in Apeldoorn. 

 
Apeldoorn, 12-05-2017 

Marian Jonker 
Directeur 

 
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. OSM arbeitet zusammen mit einem 
Betrieb, das die Birnen in Togo kauft en verkauft auf die niederländische Markt.  
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2. Verslag van het bestuur  

 
Toelichting op de Jaarrekening 2017 
 
Het bestuur presenteert de jaarrekening die als bijlage bij dit Jaarverslag 2017 is gevoegd. 
Het boekjaar 2017 is afgesloten met een negatief resultaat van  € 9.789. 
Het resultaat wordt in mindering gebracht op de Algemene Reserve waardoor dit ultimo boekjaar 
uitkomt op € 12.822.  
 

Inkomsten 
De inkomsten van OSM in 2017 bedroegen  €  62.893, waarvan giften € 62.725, rentebaten  
€ 144 en omzet € 24. 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, fondsen en kringloopwinkels. 
Verder kwam een bedrag binnen via SDS, voor projecten en uitvoering van de schoenendoosactie.  
 
Uitgaven 
De totale uitgaven in 2017 waren € 72.683. Dit bedrag kan worden onderverdeeld in: 
-------------------------------------------------------- 

 Projectuitgaven €  66.832 
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. 
Voor het boekjaar 2014 is een aanvang gemaakt met een verbijzondering van de 
projectenuitgaven per land. Deze is opgenomen als bijlage van de Jaarrekening 2014. Deze 
verfijning in de verslaglegging in 2015 gedeeltelijk doorgevoerd en in het boekjaar 2016 
verder afgerond. In 2017 wordt dit voortgezet. 
 

 Wervingskosten € 3.523 
Dit betreft o.a. kosten in het kader van beursdeelname, drukwerk t.b.v. nieuwsbrieven en 
portokosten.   
 
In 2017 stond OSM opnieuw een week op de New Wine conferentie. De ervaringen waren 
wederom goed, geen al te intensief publiek, maar wel interesse en goede gesprekken.  
 
De nieuwsbrief verscheen in 2017 drie maal, nog altijd met bijsluiting van een 
acceptgirokaart. Er wordt bijgehouden hoeveel mensen hier gebruik van maken, het wordt 
minder, maar met name ouderen gebruiken hem nog. 
 

 Kosten Beheer en Administratie € 2328 
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. 
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Samenwerking met SDS 
 
Vanaf 1 januari 2011 bestaat er een samenwerking tussen OSM en SDS (Stichting De Samaritaan).  
 
De samenwerking is gebaseerd op een gezamenlijke verbinding in het verleden. Marian Jonker kent 
de voormalige directeur en oprichter van destijds ‘De Barmhartige Samaritaan’, drs. Jan van 
Barneveld, al vanaf 1978. Na een periode van werken in Zuid-Soedan, hebben Marian en haar man 
Hans 16 jaar lang promotiewerk verricht voor DBS. 
 
In de jaren 1999 en 2000 bezocht Marian enkele ‘Consultations’ – internationale bijeenkomsten, 
opgezet door het Amerikaanse Samaritan’s Purse, ter voorbereiding van lokale partners in het kader 
van de actie ‘Operation Christmas Child’ – in Nederland bekend als ‘Operatie Schoenendoos’. Ook 
deed zij samen met Jan de projectbeoordeling van tientallen projectaanvragen op de conferentie 
‘Amsterdam 2000’. Ooit was het de bedoeling dat Marian het werk van Jan zou overnemen. 
Van mei 2001 tot april 2002 heeft Marian een interim functie binnen DBS vervuld, na vertrek van Jan 
van Barneveld. 
In al deze jaren, en door al deze intensieve contacten – ook met de partners in alle delen van de 
wereld – heeft Marian de organisatie DBS en haar werkwijze  – nu SDS – grondig leren kennen. 
 
Het werk van OSM is eigenlijk indirect een geesteskind van Jan van Barneveld. De werkwijze is hier en 
daar anders – de doelstelling dezelfde. Wel beperkt het werk van OSM zich tot op heden tot Afrika en 
wel de landen waar OSM nationale teams heeft. Met werk in India is een voorzichtig begin gemaakt. 
 
De bijdragen van SDS aan de projektkosten worden gestaag minder. In 2017 was dit gemiddeld nog 
maar € 468 per maand. 
 
De samenwerking op het gebied van de jaarlijkse schoenendoosinzameling Actie4Kids is binnen OSM 
een punt van overweging. In 2017 werd nog toegestaan dat dozen naar Sierra Leone gingen. Voor 
Togo werd besloten dit niet te doen. De reden is dat de ontvangende landen zelf de kosten moeten 
dragen van binnenlands vervoer en distributie, wat voor hen een zware belasting is. 
 
Gezien de ontwikkelingen binnen SDS wordt ook gesproken over de toekomst van de samenwerking. 
In 2018 worden de besprekingen voortgezet. 
 

Jaarrekening 2017, bestaande uit: 
Balans, Rekening Baten en Lasten en Specificaties (bijlage 1) 
 

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, 12-05-2018 
Het bestuur 
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Overzicht bestedingen per land: 
 
Sierra Leone € 22.925 
Liberia:  €   1.234 
Togo:  € 30.749 
India:   € 10.912 
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Stichting Outreach Support Ministries

Balans

31 december 2017 31 december 2016

Materiële vaste activa

Inventaris 1.138                         1.241                        

1.138                       1.241                       

Vlottende activa

Te vorderen btw 451                            801                           

Vorderingen

Liquide middelen 17.904                       38.662                      

18.355                     39.463                     

Totaal activa 19.493                     40.704                     

Eigen vermogen

Algemene Reserve 22.611                       24.686                      

Saldo lopend boekjaar 9789- 2075-

12.822                     22.611                     

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen bedragen -                            9.780                        

Lening o.g. 5.960                         7.000                        

Overige schulden 711                            1.313                        

6.671                       18.093                     

Totaal passiva 19.493                     40.704                     

versie 12-05-2018



Stichting Outreach Support Ministries

Rekening  van Baten en Lasten                                                                                             

  werkelijk werkelijk

2017 2016

Baten

Giften speciale doelen 22.775         36.705          

Giften algemeen 26.624         31.633          

Giften SDS actie schoenendoos 4.325           9.265            

Giften SDS projecten 5.625           10.125          

Giften in natura 3.400           22.472          

Rente baten 144              358               

Totaal baten 62.893        110.558       

Lasten

Besteed aan doelstelling

Uitgaven projecten * 66.832         103.897        

66.832        103.897       

Wervingskosten

Beursdeelname 300              

Mailing, porti en drukwerken 3.223           3.657            

3.523          3.657           

Beheer en Administratie

Huisvestingskosten 338              1.800            

Kantoorkosten 278              252               

Telefoon en internet 1.712           3.026            

Diverse algemene kosten 1                   

2.328          5.079           

Totaal lasten 72.683        112.633       

Resultaat boekjaar 9789- 2.075-           

* zie specificatie



Overzicht projectuitgaven 2017 OSM

Sierra

Leone Liberia Togo India Totaal

Verzekering transporten 125                 125           250               

Bankkosten transacties 275                 55             350           39              719               

Algemeen per land 3.054              112           1.307        9.821         14.294          

Bijbels en bijbelscholen 918           267            1.185            

Transportmiddelen 5.766              250           2.837        8.853            

Equipment 327           1.592        1.919            

Pastor support 185           2.911        3.096            

Weeskinderen 305           484           789               

Weduwen 13                   112           125               

Schoolprojecten 6.043              411           6.454            

Noodhulp 2.684              2.684            

Medische projecten 15.959      15.959          

Hulp bij kerkbouw 1.174              893           2.067            

Voedselzekerheid 300           300               

Schoenendoos actie SDS 1.642        1.642            

Vincentius projekt ebola slachtoffers 841                 841               

Reiskosten projektbezoek 987           785            1.772            

DUNAP projekt 163           163               

Water projekten 320           320               

Hulp ebola slachtoffers 3.400              3.400            

Totaal projectkosten OSM 23.375            1.346       31.199     10.912       66.832          


