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2) ALGEMEEN EN ACHTERGRONDEN
De stichting is opgericht op 24 juni 2003 en is statutair gevestigd op Postbus 8118 6710 AC te Ede.
Het doel van het werk van de stichting Nachamu Nachamu Ami is hulpverlening aan
hulpbehoevenden onder het Joodse volk. Daartoe opgeroepen en aangespoord door het Woord van
God uit Jesaja 40 vers 1 “Troost, troost Mijn Volk; zegt uw God”. In dit Bijbelvers roept de God van
Abraham, Izaäk en Jacob ieder mens op om liefde te betuigen aan het volk Israël. Hen morele,
materiële of financiële steun te geven waar zij dat nodig hebben, waar ter wereld zij zich ook
bevindt.

3) SITUATIE PER HEDEN
Momenteel bestaat het bestuur uit drie leden, namelijk de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het overgrote deel wordt door vrijwilligers gedaan. Een aantal zaken worden door derden onder
betaling verricht. Hieronder vallen ook de werkzaamheden van de accountant.
Het hoofdkantoor van de stichting is gevestigd te Renswoude, net als het centrale depot. Daarnaast
zijn er twee kringloopwinkels, namelijk Lunteren en Hulst. Medio 2015 zal er ook een kringloopwinkel
van start gaan in Culemborg, deze locatie gaat ook in gebruik voor sortering en opslag van goederen.
Daarbij zijn er een aantal sorteerdepots en een zestigtal gewone depots (ofwel verzameladressen).
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4) LOGISTIEK BINNENLAND
Door het hele land zijn inleveradressen/depots voor goederen.
De afdeling planning regelt het vervoer vanuit het kantoor in Renswoude. Wekelijks rijden de bus en
vrachtwagen om goederen op te halen bij depots. Mensen die zelf de mogelijkheid hebben de
goederen af te leveren bij de depots doen dat zelfstandig. Doordat de organisatie groeit en de kosten
van de brandstof steeds hoger worden is het niet meer mogelijk om vanuit Renswoude bij
particulieren spullen te gaan halen, tenzij het om een grote hoeveelheid of bijzonder spullen gaat.
Daarom zullen we vanaf 2015 gaan werken met een rooster. Dat is duidelijker voor de depothouders
en meer werkbaar voor de planning.
In het verlengde hiervan liggen er plannen om een andere, mogelijk grotere, vrachtwagen aan te
schaffen met een laadklep, dit om het laden/lossen te vergemakkelijken.
Vanuit Renswoude worden de goederen verzonden naar de projecten.
Sommige goederen zijn niet geschikt om op transport te gaan, deze worden zoveel mogelijk verkocht
in de kringloopwinkels. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de projecten (o.a.
transportkosten). In deze winkels wordt geen kleding verkocht. Naast de winkels hebben we ook
twee boekenwinkeltjes op de site.
Er wordt veel kleding gesorteerd. De kleding die ongeschikt is voor de projecten wordt verkocht.
Hiervoor krijgen wij een vergoeding per kilo. De opbrengst hiervan komt ook ten goede aan de
projecten.
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5) LOGISTIEK INTERNATIONAAL
De core business van Nachamu Nachamu Ami is het versturen van transporten naar internationale
projecten. De uitwerking hiervan wordt hieronder kort samengevat.
De goederen gaan voornamelijk naar een aantal projecten in Israël. De contacten in Israël verdelen
de goederen en weten waarop dat moment de grootste nood is. Via deze contacten gaan de
goederen naar ziekenhuizen, kindertehuizen, sociale dienst/leger, welfare werk en gemeenten.
Daarnaast gaat een gedeelte van de transporten naar projecten in Oost Europa. Het aantal landen
waarbij de vraag om hulp groot is en waar we de afgelopen jaren hulp hebben kunnen bieden zijn:
Wit Rusland, Polen ,Estland, Roemenië en Oekraïne. Alle hulp in Israël en Oost-Europa wordt altijd op
aanvraag gedaan.
Tot nu toe neemt Nachamu Nachamu Ami de transportkosten voor haar rekening tot de haven van
Haifa of Ashdod. Er is een begin gemaakt met het zoeken van sponsors die willen bijdragen aan de
kosten die de ontvangende organisatie nu moet betalen (gebeurt al op kleine schaal). Dit kunnen
particuliere sponsors zijn, maar ook organisaties. De reden voor dit initiatief is dat we meer
transporten kunnen organiseren als deze kosten gedeeld kunnen worden door meerdere partijen. Er
komen namelijk steeds meer aanvragen voor hulp. In 2014 zijn er ca. 16 transporten verstuurd en
daarnaast is er hulp geboden op kleinere schaal. Het streven is om in 2015 20 transporten te
realiseren.
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6) VRIJWILLIGERS
Het werk valt en staat door de geweldige inzet van vrijwilligers. Zonder hen zou dit werk niet
mogelijk zijn. Het werkt breidt zich uit en daarmee ook de behoefte aan vrijwilligers.
Naast het depotwerk zijn er ook veel mensen die op andere manieren bij ons werk zijn betrokken,
denk hierbij aan bidders, dames die breien en spullen maken, laders, chauffeurs, standwerkers, etc.

7) REGIOVERTEGENWOORDIGERS
Een nieuwe ontwikkeling die in 2013 is gestart is het aanstellen van regiovertegenwoordigers. Het
doel hiervan is bekendheid geven aan het werk van NNA, depots bezoeken, presentaties geven en
acties organiseren. Het scholenproject zal ook weer opgepakt worden.

8) PROJECTEN
Naast onze hoofdactiviteit, het versturen van goederen naar projecten, steunen we een aantal
projecten financieel. Nu is onze hulp nog veelal ter ondersteuning. Waar we naartoe willen is dat
mensen op eigen benen gaan staan, minder afhankelijk worden van hulp van buitenaf.
In ontwikkeling zijn een aantal nieuwe contacten die hulp vragen. Hier proberen we aan te voldoen.
Er zijn plannen om ons meer te richten op structurele hulp, zoals ondersteuning in het onderwijs. Het
bestuur of een delegatie zal minimaal eenmaal per jaar deze projecten bezoeken om te bepalen hoe
we deze hulp het best kunnen aanbieden en om nieuwe contacten op te doen. Tegelijkertijd is het
doel hiervan ook om na te gaan wat er met onze hulp vanuit Nederland gebeurt.

NOODHULP
Bij noodhulp moet je denken aan het versturen van dekens, kleding, linnen goed. Deze hulpgoederen
sturen we per container. Onze bedoeling hiermee is niet dat we sturen wat we hebben, maar dat we
geven wat nodig is. Oftewel, we proberen zoveel mogelijk aan de vraag te voldoen.

STRUCTURELE HULP
Door het opzetten van kleine projecten proberen we gestalte te geven aan structurele hulp.
Voorbeelden hiervan zijn het fietsenproject, koeriersdienst en winkeltjes opzetten in Israël. We
bieden bijvoorbeeld hulp bij het opzetten van een naaiatelier door het sturen van naaimachines +
materiaal.

FINANCIËLE HULP
Naast het versturen van hulpgoederen ondersteunen we de projecten ook financieel. We sturen
twee keer per jaar voedselbonnen naar de projecten. Op deze manier kunnen de mensen zelf kiezen
wat ze op dat moment nodig hebben. Bijvoorbeeld met de Chanoeka actie 2014 is er ruim €8000,overgemaakt aan diverse projecten.
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9) PR
Onze PR bestaat uit de volgende activiteiten:
• Nieuwsbrief, die driemaal per jaar uitkomt – deze is net nieuw opgezet
• Logo is vernieuwd
• Presentatieavonden
• Website – we gaan een nieuwe website opzetten
• Facebook – berichten worden reeds geplaatst, maar hier willen we meer mee gaan doen
• Vrouwenverenigingen aanschrijven
• Scholen en kerken aanschrijven
• Bezoeken van beurzen, conferenties, e.d.
• Braderieën, jaarmarkten

10) FINANCIEEL 2015
De begroting voor 2015 is opgezet aan de hand van de boekhouding zoals die op het moment
functioneert. Vandaar dat ook de grootboeknummers erbij vermeld staan. De toelichting van
onderstaande tabel staat hieronder.

Omschrijving

Kosten Inkomsten

4100 groep (algemene kosten)
4200 groep (huur en huisvestingskosten)
4300 groep (verkoopkosten incl. binnenlandse transporten)
7000 groep (diensten derden)
7000 groep (internationale transportkosten)

€ 16.000
€ 40.000
€ 27.000
€ 32.000
€ 50.000

7900 groep (afdrachten projecten)

€ 30.000

8000 groep (omzet winkels, incl. kleding, etc.)
9000 groep (overige inkomsten)
Totaal

€ 195.000

€ 70.000
€ 125.000
€ 195.000

KOSTEN
•
•
•
•
•
•

De algemene kosten zijn de kosten die op kantoor gemaakt worden.
We huren een aantal panden af voor sortering, daarnaast het kantoor en de winkels. Samen
zorgt dit voor een iets hogere bedrag dan de voorgaande jaren.
De verkoopkosten bestaan o.a. uit de PR kosten, binnenlandse transporten en de kosten voor
vrijwilligers.
De diensten door derden worden verricht door de administrateur en de coördinator op het
hoofddepot. Hier verwachten wij geen grote verandering in de kosten.
De transportkosten bevatten de kosten voor de internationale transporten. Deze stijgen omdat
het werk zich uitbreidt.
De afdrachten aan de projecten worden verdeeld onder een aantal projecten. Daarnaast hebben
we ook algemene giften. Hoewel dit moeilijk in te schatten is verwachten we een toename.
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UITGAVEN
De omzet van de winkels, incl. verkoop van onbruikbare kleding zal vermoedelijk iets stijgen. Dit
mede door de opstart van Culemborg.
De overige inkomsten bestaan uit alle giften, vergoeding voor dagopvang en renteopbrengsten. We
verwachten dat de positieve trend van de afgelopen jaren zal doorzetten. Dit mede doordat we meer
willen gaan inzetten op PR gebied en door de inzet van veel vrijwilligers door het hele land.

HULPGOEDEREN
De begroting bestaat zoals gebruikelijk uit getallen. Hierin kunnen we de hulpgoederen niet goed
kwijt omdat die moeilijk zijn uit te drukken in euro’s. Om een idee te geven van de hoeveelheden,
hieronder de inhoud van één 20-foot-container en één 40-foot-container. Daarnaast worden er ook
goederen door particulieren afgeleverd bij projecten. Dit is dus bovenop het financiële plaatje wat in
de vorige paragraaf geschetst wordt.
Omschrijving
Meubels
Kleding
Schoenen
Speelgoed
Huishoudelijke art.

11)

Kleine container
425 dozen
40 dozen
35 dozen
5 dozen

Grote container
45 m3
600 dozen
10 dozen

TOT SLOT

Het versturen van containers en het financieel ondersteunen van projecten zijn twee pijlers van ons
werk. De derde pijler van ons werk is: dat mensen liefde krijgen voor het Joodse volk. Dit kan door
daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken. Het mooie hiervan is dat er voor iedereen een
plaats is, jong of oud, laag of hoog opgeleid.
Samen liefde geven en ontvangen.
Hier ligt alles in.

Troost, troost Mijn volk (Jesaja 40:1)
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