Jaarverslag 2012

Stichting Nour Kansen voor kinderen

Stichting Nour kijkt terug op een zeer succesvol eerste jaar. Ons werk ontmoette zowel in Nederland als in
Marokko veel enthousiasme en medestanders.
2012 Startjaar van de stichting
In 2012 werd stichting Nour opgericht en begonnen we met ons eerste project. Maretha de Jonge,
orthopedagoog en GZ-psycholoog werkzaam op de afdeling kinderpsychiatrie van het UMC Utrecht, reisde
naar Marokko om zich te oriënteren op mogelijkheden om haar kennis in te zetten voor kinderen met
ontwikkelingsstoornissen en hun ouders in Marokko.
Zij werd geholpen door medewerkers van het Nederlands Instituut Marokko (NIMAR) in Rabat en door stichting
Tichka in Ouarzazate. Dit leidde tot een samenwerking met de vereniging van ouders “Ibtisama”, ouders van
kinderen met ontwikkelingsstoornissen zoals Down Syndroom of autisme. Deze vereniging had behoefte aan
kennis en ondersteuning bij het realiseren van zorg en onderwijs voor hun kinderen.
Vier maanden later startten wij al met een pilotproject “Summerschool” in Ouarzazate. Vier vrijwilligers uit
Nederland werkten gedurende drie weken nauw samen met vier vrijwilligers uit Marokko. In dit kleinschalige
project werd gewerkt met zeven kinderen en hun moeders. Het doel van het project was het delen van kennis,
waarmee de ouders thuis aan de slag konden en de vrijwilligers van “Ibtisama” ondersteund werden bij het
organiseren van zorg en onderwijs.
Zij lieten daar geen gras over groeien. Al in september richtten zij een eigen klas voor speciaal onderwijs op.
De vrijwilligers van stichting Nour bleven hen hierbij ondersteunen en voorzien van kennis en middelen. In
december 2012 brachten wij opnieuw een bezoek aan Ouarzazate. Wij observeerden in de klas, gaven
praktische handelingsadviezen, bespraken didactische en pedagogische problemen en brachten de
ontwikkelingsniveaus van nieuwe kinderen in kaart.
Gelijkwaardige uitwisseling
Wij hebben een gelijkwaardige uitwisseling van kennis, ervaring, inzet en middelen hoog in het vaandel. Zo
droeg Stichting Nour de meeste materiaalkosten en de reiskosten, maar verzorgde stichting Ticka vrijwel alle
huisvesting en bijbehorende kosten (gas, water, licht) voor de vrijwilligers en voor de summerschool; zorgde
Ibtisama voor het drinken en eten tijdens de summerschool en cursusbijeenkomsten; en werden de vrijwilligers
veelvuldig gastvrij uitgenodigd voor maaltijden.
In het Nederlandse team streefden wij naar een mix van Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse vrijwilligers.
Zowel in het bestuur als onder de vrijwilligers die de summerschool in Ouarzazate organiseerden, is dat gelukt.
Dit leverde een unieke uitwisseling van ideeën en ervaringen op.
Financiering
Stichting Nour werd geholpen door particuliere donateurs en door algemeen nut beogende instellingen, zoals
kerken en een stichting. De kosten zijn niet alleen laag gebleven door de bijdragen van onze Marokkaanse
samenwerkingpartners, maar ook doordat een van de vrijwilligers haar eigen reiskosten aan de stichting
schonk en doordat de vrijwilligers hun onderhoudskosten in Marokko zelf betaalden. Bovendien kregen we veel
didactisch materiaal en speelgoed cadeau van betrokken ouders en kinderen. Dankzij deze ruimhartige
bijdragen kunnen wij de geïntroduceerde methoden en ondersteuning continueren in het komend jaar.
Dankbaar
Het bestuur van Stichting Nour is alle donateurs en vrijwilligers zeer dankbaar. Dankzij hun bijdrage is het eerste
projectjaar succesvol verlopen en heeft geleid tot een vruchtbare samenwerking die wordt voortgezet in 2013.
Zie voor verslagen en foto’s van de projectactiviteiten, en voor ervaringen van de betrokkenen:
www.stichtingnour.nl
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Balans Stichting Nour per 31-12-2012

Activa
Liquide middelen:
Bankrekening Rabobank
Spaarrekening Rabobank

Totaal Activa:

Passiva

€
534,89
€ 7.025,00

€ 7.559,89

Eigen vermogen:
Vrije reserve

€ 5.169,31

Schulden op korte termijn:
Nog niet uitbetaalde onkosten

€ 2.390,58

Totaal Passiva:

€ 7.559,89

Resultatenrekening Stichting Nour
2012

Lasten

Baten

Oprichtingskosten
€
Reiskosten vrijwilligers
€
Kamer van Koophandel
€
Bankkosten
€
Materialen
€
Bouw website
€
Webhosting, renteverlies en diversen €

417,69
2.325,81
24,08
42,05
881,64
300.00
78,77

Donatie Geertekerk
Stichting J.C. van Veen
Protestantse gemeente BR
Individuele schenkers

€
500,00
€ 5.000,00
€
500,00
€ 3.239,35

Subtotaal lasten
Batig saldo

€ 4.070,04
€ 5.169,31

Subtotaal baten
Nadelig saldo

€ 9.239,35

Totaal:

€ 9.239,35

Totaal:

€ 9.239,35
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