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1. Inleiding
In dit jaarverslag legt de verantwoording af over het jaar 2021.
Onderstaande statutaire doelstelling heeft ons ook in 2021 weer gedreven om ondersteuning te
bieden aan gezinnen die zendingsactiviteiten verrichten.
Doel van de stichting is het geestelijk, materieel, financieel en organisatorisch
ondersteunen van alle mogelijke zendingsactiviteiten vanuit Nederland, en speciaal
het geestelijk materieel, financieel en organisatorisch ondersteunen van Nederlandse
zendelingen en evangelisten die in en buiten Nederland werkzaam zijn, en degenen
die zich op een dergelijke taak door studie en/of cursus voorbereiden, alles in het
meest ruime zin des woords.
Kort gezegd houdt dit in: Het geestelijk, materieel, financieel en organisatorisch ondersteunen
van zendings- en ontwikkelingsactiviteiten, in het bijzonder degene die hierbij in het buitenland
werkzaam zijn.
De Stichting is opgericht op 16 september 2005 als Stichting Maritieme Mission to Serve
(MMtS). Sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet voor het nastreven van haar statutaire
doelstelling. Zo is het bestuur begonnen met de voorbereiding van de ondersteuning van de
familie Ter Haseborg op een hospitaalschip van MercyShips, vervolgens heeft deze uitzending
in 2007 plaatsgevonden en zijn ze in 2009 teruggekomen. Na deze periode is er nazorg
verleend en is er blijvende ondersteuning door middel van ontwikkelingswerk aan een gezin in
Liberia (in het bijzonder het mogelijk maken van schoolbezoek van twee kinderen). In 2011 is
de organisatie begonnen met de ondersteuning van familie Barkmeijer. In 2013 hebben we
steun kunnen verlenen aan familie Smilde. In 2015 hebben we de voorbereidingen kunnen
treffen om het werk van Mirjam van Herwijnen mogelijk te maken. In 2016 Is Mirjam van
Herwijnen naar Suriname gegaan en hebben we haar werkzaamheden kunnen faciliteren. Deze
werkzaamheden hebben we tot in 2018 gefaciliteerd. In 2017 tot en met 2021 hebben we ook
het werk van José van Meulen weer kunnen faciliteren.
In 2020 heeft het bestuur van Stichting MMtS zich bezonnen op haar werkzaamheden en
doelstellingen. Geconstateerd werd dat de aanvankelijke steun aan Mercy Ships niet meer aan
de orde is, ook dat het aantal zendelingen dat gefaciliteerd wordt door de stichting is
afgenomen. En dan is de vraag: stoppen we of vernieuwen we. Voor deze laatste weg is
gekozen toen de zendelingen Els Vermeer en Anne-Marie van Staveren op het pad van MMtS
kwamen. Na een eerste kennismaking ontstond de gedachte om de doelstelling van MMtS bij te
stellen en niet alleen Els en Anne-Marie te faciliteren, maar om daarnaast het Tamarproject in
Korat (Thailand) te adopteren. Besloten is om de naam van de stichting aan te passen aan de
nieuwe koers. Vanaf 3 september 2020 heet MMtS: Stichting Tamar Korat Nederland.
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2. Strategie en werkgebieden
Stichting Tamar Korat Nederland kent de volgende werkgebieden:
1. Het ondersteunen en adviseren van het Tamar project voor Korat, NonDaeng en omgeving,
Thailand. Dit project richt zich op preventie, socialisatie, educatie en evangelisatie. Op het
project zien we om naar de kwetsbaren in het gebied door het bieden van
toekomstperspectief aan kinderen, jongvolwassenen, jongens, meisjes en jonge moeders.
2. Het geestelijk, materieel, financieel en organisatorisch ondersteunen van Nederlandse
zendelingen en evangelisten die in en buiten Nederland werkzaam zijn, en degenen die
zich op een dergelijke taak door studie en/of cursus voorbereiden, alles in de ruime zin van
het woord.
Hieronder valt
a. De bediening van Els Vermeer en Anne-Marie van Staveren in Thailand.
b. De bediening van José van Meulen in Suriname.
c. Overige projecten die op ons pad komen.
3. Het verrichten van alles wat met lid 2a en 2b verband houdt of hiertoe bevorderlijk kan zijn,
dit alles in de ruimste zin van het woord.
Eén en ander is uitgewerkt in een beleidsplan <<klik hier voor beleidsplan>>

Jaarverslag 2021 Stichting Tamar Korat Nederland, juni 2022

4

3. Verslag van werkgebieden in 2021
Tamar project voor Korat, NonDaeng en omgeving, Thailand.
De fondsenwerving vanuit Nederland voor dit project werd tot en met augustus 2020 verzorgd
door de Stichting Tamar Center Thailand (STCT) uit Dordrecht. Deze stichting richt zich met
name op het helpen van prostituees in Pattaya. Omdat veel van de meisjes die werken in
Pattaya komen vanuit de provincie is een preventieproject gestart in Korat. Nu beide projecten
groeien is het lastig om beiden te ondersteunen vanuit dezelfde stichting. Zowel de
projectleiding in Korat als het bestuur van STCT is dan ook dankbaar dat de ondersteuning van
en de fondsenwerving voor het project in Korat wordt overgenomen door onze stichting.
De overdracht van de bankrekening die door STCT werd gebruikt voor het project in Korat
duurde erg lang door perikelen binnen de bankinstelling. Uiteindelijk is de bankrekening per 29
december 2020 overgedragen. In het financieel verslag zijn alleen de ontvangsten verantwoord
die na genoemde datum binnen zijn gekomen.
Missie van Els Vermeer en Anne-Marie van Staveren in Thailand
In februari 2020 kwamen Els en Anne-Marie terug in Nederland.
Doelstelling van Els en Anne-Marie was om in het najaar van
2020 weer terug te gaan naar Thailand. De situatie rond Corona
maakt dit onmogelijk. Zij zetten zich in vanuit Nederland om waar
het kan en mag het project en de projectmedewerkers in Korat te
ondersteunen. Dit met een hart vol heimwee, veel liever doen zij
dit ter plaatse. We hopen en bidden met hen dat zij in 2021
weer kunnen afreizen om ook fysiek in Korat, NonDaeng en
omgeving te werken aan en voor hun missie.
Missie van José van Meulen in Suriname
José begeleid gezinnen waar een kind is met een beperking. Deze kinderen gaan veelal niet
naar school of een dagopvang door onwetendheid. Ze gaat op zoek naar mogelijkheden en
schept samen met de ouders de voorwaarden hiervoor (bv aanschaf van een rolstoel etc.).
Daarnaast begeleidt José gezinnen waar een kind is die
veelvuldig is blijven zitten op de lagere school. Ze
begeleidt ze naar een stichting toe waar de kinderen een
coach krijgen toegewezen en huiswerkbegeleiding krijgen.
Eén ochtend in de week werkt José in het Lotjeshuis,
vooral met de kinderen met een beperking of een
ontwikkelingsachterstand. Het Lotjeshuis is een
kindertehuis voor kinderen van 0 tot 6 jaar. De kinderen
worden er ge- plaatst door de politie, vanuit de verschillende ziekenhuizen, door de overheid etc. Het is de
bedoeling dat de kinderen er maximaal zes maanden
blijven, maar in de praktijk blijven ze echter vele jaren in het tehuis. Een deel gaat na de
plaatsing weer terug naar huis, anderen gaan naar een ander tehuis, een pleeggezin of worden
geadopteerd. Het werk wat José doet in het Lotjeshuis blijft normaliter liggen. Er is geen geld
om personeel aan te nemen voor deze taken.
Missie van de familie Smilde
De familie Smilde is al geruime tijd terug in Nederland. Na rijp beraad hebben zij besloten om
zélf niet weer op zendingsmissie te gaan. Het bedrag (ultimo 2020 € 3.150) dat er binnen de
stichting gereserveerd staat voor hun missie stellen zij beschikbaar voor goede vrienden van
hen die zich twee jaar beschikbaar hebben gesteld voor het nieuwe schip van Mercy Ships, de
Global Mercy. Het bestuur is dankbaar voor het werk van de familie Smilde en wenst hen Gods
zegen toe.
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4. Bestuurlijke organisatie
Het bestuur van de stichting Tamar Korat Nederland bestaat per 31 december 2021 uit de
volgende personen.
Naam (functie)
Erwin den Ouden
Gerrit Huijgen
Elma van den Wijngaard
Francine Zegers

Lid sinds

Functie

Juni 2020
Juni 2020
Oktober 2020
Juni 2020

Penningmeester
Voorzitter
Bestuurslid
Secretaris

Aftreden/
herbenoembaar
2023
2026
2025
2024

Jan Oosterhof nam begin 2021 afscheid van het bestuur. Vanaf deze plaats danken we Jan
hartelijk voor zijn inzet en constructieve manier van meedenken en meewerken aan de
strategische heroriëntatie binnen de stichting.
De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun bestuurslidmaatschap. Ook is er op
generlei wijze sprake van belangenverstrengeling. Wel worden de kosten die bestuursleden
maken ten dienste van de doelstellingen door de stichting betaald.
Bestuursleden zijn voor een periode van 4-5 jaar bestuurslid waarna een herbenoeming
mogelijk is. Omdat Stichting Tamar Korat Nederland geen betaalde krachten in dienst heeft, is
de inzet van het vrijwilligersbestuur van essentieel belang voor de continuïteit. Bestuursleden
zijn lid op basis van persoonlijke drive en betrokkenheid bij de missie. Om deze reden zijn wij
blij met bestuursleden die langere tijd hun energie en tijd inzetten van de stichting.
Het bestuur is dankbaar voor de directe relatie met Anne-Marie van Staveren en Els Vermeer.
Zij zijn werkzaam op het project in Korat en ieder jaar ca 5-7 maanden in Nederland. Els en
Anne-Marie zijn geen bestuursleden, maar zullen tijdens en buiten hun verblijf in Nederland
fungeren als lijn richting Thailand, als vraagbaak en om het werk in Thailand dicht bij het
bestuur in Nederland te brengen.
Het bestuur is tevens dankbaar voor verschillende vrijwilligers die zich inzetten voor de
thuisfrontcommissies van de zendelingen, voor de website en communicatie, voor de
administratie en bestuurlijke ondersteuning.
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5. Communicatie
Website
Direct na haar aantreden als bestuurslid met communicatie in haar pakket pakte Elma zaken
voortvarend op. Samen met Louise de Blécourt is zij aan het werk voor een vernieuwde en
actuele website. Er is een website in het Nederlands (www.tamarkorat.nl) en hebben daarnaast
een beperktere Engelse versie (www.tamarkorat.org). Leendert van Noort regelt op de
achtergrond de technische zaken rond de website.
Nieuwsbrieven
Natuurlijk willen we onze achterban informeren over actuele ontwikkelingen op de projecten.
Voor het bestuur en het project in Korat verzorgen Elma en Louise viermaal per jaar een
nieuwsbrief.
De TFC voor de missie van Els Vermeer en Anne-Marie van Staveren verzorgt 5-6 per jaar een
nieuwsbrief. De TFC voor de missie van José Vermeulen verzorgt viermaal per jaar een
nieuwsbrief.
Een deel van de mensen in onze achterban ontvangt zowel de nieuwsbrief van het bestuur als
de nieuwsbrief van de TFC van Anne-Marie en Els. Middels onderlinge afstemming wordt
voorkomen dat zaken in beide nieuwsbrieven aan de orde komen.

6. Fondsenwerving
Naast faciliteren van de missies van Anne-Marie van Staveren, Els Vermeer en José van
Meulen houdt het bestuur zich bezig met het werven van fondsen voor het project van de
Ministry in Tamar Korat. In 2021 sprak het bestuur diverse malen over dit onderwerp en is een
eerste project opgestart voor Voedselpakketten die zo hard nodig waren voor de doelgroep in
Tamar Korat. We zijn dankbaar dat we op deze manier diverse keren pakketten konden
uitdelen.
De stichting heeft drie bankrekeningen bij de ING. Deze zijn voor:
• De missie van Els Vermeer en Anne-Marie van Staveren, de gelden die op deze
rekening binnenkomen worden bestemd voor deze missie. Dit tenzij er in de
omschrijving nadrukkelijk een andere bestemming is aangegeven.
• De missie van José van Meulen, de gelden die op deze rekening binnenkomen
worden bestemd voor deze missie. Dit tenzij er in de omschrijving nadrukkelijk een
andere bestemming is aangegeven.
• De ministry van Tamar Korat. De gelden die op deze rekening binnenkomen
worden bestemd voor de Ministry. De kosten die de stichting maakt voor werving en
beheer worden in mindering gebracht op de inkomsten.
De fondsenwerving voor de missies van Anne-Marie van Staveren en Els Vermeer is de
verantwoordelijkheid van de TFC voor de missie van Els en Anne-Marie en de fondsenwerving
voor de missie van José van Meulen is de verantwoordelijkheid van de TFC voor de missie van
José.
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7. Toekomstverwachting
Wat kan en wat niet kan in 2022 is onzeker. De Coronapandemie heeft hierop nog steeds een
sterke invloed. In Thailand is de vaccinatiegraad voor Corona laag en mensen worden
gevaccineerd met het Chinese vaccin dat een veel lagere effectiviteit kent. De regels die de
Thaise overheid stelt zijn nog steeds veel intensiever dan in Europa (situatie april 2022). We
hopen en bidden dat de Heer wegen wijst waarlangs de pandemie kan worden opgelost. In Zijn
handen weten we ons veilig. We vertrouwen erop dat Hij het zal maken.
Wensen hebben we wel. We hopen de verdere ontwikkeling van de stichting verder te kunnen
oppakken. We willen verder inzetten op fondsenwerving, een goede communicatie met onze
achterban en het TFC van Els en Anne-Marie.
Er zijn steeds gesprekken met het team in Thailand en deze gesprekken blijven in 2022
gevoerd worden om goed aan te sluiten bij de situatie in Thailand.
In 2022 hopen Els Vermeer en Anne-Marie van Staveren weer voor een periode naar Thailand
te kunnen. Dit is afhankelijk van hoe de situatie rond Corona zich ontwikkeld en wat er mogelijk
en onmogelijk is.
José van Meulen zal in 2022 naar verwachting actief blijven in Suriname. De Stichting blijft haar
hierin ondersteunen.

8. Uw hulp is hard nodig
Hoewel dit Jaarverslag in eerste instantie bedoeld is om ons te verantwoorden, willen we u ook
oproepen om ons te helpen. Steun in de vorm van gebed. Steun in de vorm van een gift. Steun
door ons te helpen middelen te werven voor dit project.
We geloven dat dit project één van Zijn projecten is. Een project waar we met elkaar een
bijdrage aan mogen leveren. Wij vragen uw gebed voor:
• De projecten in Thailand en Suriname.
• Zijn zegen voor de projectmedewerkers.
• Dat het delen van liefde mag leiden tot liefde voor Hem.
• Kracht en wijsheid voor de bestuursleden om op juiste wijze dienstbaar te kunnen zijn.
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9. Jaarrekening

Balans
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Inkomsten en uitgaven

Toelichting Inkomsten en uitgaven
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De Jaarrekening is in de bestuursvergadering van 15 juni 2022 vastgesteld.
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