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Voorwoord
Net als vorig jaar en de jaren ervoor blijkt maar weer eens dat de formule van de Rommelmarkt
werkt.
En hoewel de naam ‘de Rommelmarkt’ zeker niet de lading dekt, we verkopen tenslotte geen
rommel maar mooie spullen die een tweede kans verdienen, weten de Harenaars ons prima te
vinden.
Uiteraard zijn we daar heel erg blij mee, daar doen we het met z’n allen voor.
Hoe is het toch mogelijk dat er iedere week een stroom aan spullen binnenkomt waar anderen
weer heel veel plezier aan kunnen beleven. Zowel aan de spullen die men bij ons heeft kunnen
bemachtigen, als ook natuurlijk de organisaties van goede doelen die van de opbrengsten weer
mooie projecten kunnen financieren waar de armsten op onze wereld weer van profiteren.
Het is geweldig dat we aan het begin van die keten staan en daarmee mensen die het veel
slechter hebben getroffen uiteindelijk een stukje verder kunnen helpen.
We zijn dan ook trots op onze vrijwilligers dat zij zich belangeloos inzetten om deze doelen te
bereiken. En natuurlijk zijn we ook heel erg blij met al die inbrengers die zorgen voor de mooie
spullen die weer verkocht kunnen worden. En om ons stukje van de keten te sluiten zijn we
dankbaar dat er iedere week weer zoveel mensen in onze winkel komen om de spullen te kopen.
En dat in het kleinste warenhuis van Haren met het grootste assortiment!
Namens het bestuur,
Jan Derk Sluurman,
voorzitter
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Verslag van werkzaamheden
Doel van de Stichting
De Stichting heeft tot doel het bijeenbrengen van gelden van voor de financiering van
kleinschalige projecten in de Derde Wereld en daarnaast het bevorderen van de betrokkenheid
en het inzicht van de bewoners van de gemeente Haren ten aanzien van de problemen van
ontwikkelingslanden en mee te werken aan de oplossing daarvan.
Het doel wordt gerealiseerd door het organiseren van de verkoop van goederen die worden
ingebracht door de bevolking van Haren en omgeving.
Al geruime tijd voor 1980, het jaar waarin de stichting Rommelmarkt Haren is opgericht, was er
sprake van activiteiten die hetzelfde beoogden als de Stichting tot doel heeft,
Huisvesting
De huisvesting blijft een voortdurend probleem. Het pand Hortuslaan 4A in Haren, de centrale
plaats waar de activiteiten plaatsvinden, is te klein om alle activiteiten goed te kunnen
uitoefenen. Het pand dient als winkel waar bruikbare tweedehands goederen worden verkocht.
Ook ingebrachte en voor de verkoop bestemde goederen zijn daarin opgeslagen. Op de
woensdagmorgen moeten ingebrachte goederen eerst naar buiten worden gebracht om te kunnen
sorteren en te prijzen. Tijdens de openingsuren op de vrijdagmiddag en zaterdagmiddag is er
weinig ruimte voor de klanten om de uitgestalde goederen in de winkel rustig te kunnen
bekijken. Ook is er dan gelegenheid om bruikbare tweedehands goederen af te geven.
Hoeveelheden die te groot zijn worden op verzoek op de voorgaande maandag met de bestelbus
van de Rommelmarkt bij particulieren opgehaald.
Van de medewerkers wordt door de te krappe ruimte vergt veel improvisatievermogen en
vindingrijkheid gevraagd. Het ruimtegebrek is er de oorzaak van dat tweedehandse meubelen
niet kunnen worden ingenomen en verkocht en bruikbare spullen die na enige weken nog geen
koper hebben gevonden moeten worden afgevoerd om plaats te maken voor nieuwe ingebrachte
goederen. Om de na enige tijd niet verkochte bruikbare goederen toch de kans te geven op een
nieuw leven is ook in het afgelopen jaar incidenteel samengewerkt met kringlooporganisaties in
de omgeving.
Om hier verbetering in te bevorderen heeft een werkgroepje bestaan uit Corry van de Veen,
Bertha Wolter, Jan van Kammen en Jan Jager voorstellen gedaan om de inrichting van de winkel
te verbeteren zodat het voor de klanten en sorteerders overzichtelijker wordt. Een groot gedeelte
is al ingevoerd. Ook de opslag in de achterruimte is overzichtelijker geworden. De wijziging van
toegangsdeur is nog niet uitgevoerd. De artikelen zijn nu geprijsd in bedrag of kleur en van
keuringsticker voorzien. In twee bijeenkomsten begin 2018 zijn de voorstellen met de
vrijwilligers besproken.
De Rommelmarkt Haren is bij veel mensen uit het dorp en omgeving bekend. Het pand aan de
Hortuslaan ligt even buiten het centrum van Haren. Voor de vaste klanten en geregelde bezoekers
is dit geen bezwaar maar door de ligging iets buiten het winkelcentrum is het aantal voorbij
komende, winkelende, mensen dat nieuwsgierig de winkel binnenloopt niet zo groot.
De huisregels zijn in de loop van 2018 aangepast zodat de vrijwilligers van het nieuwe werk
wijze kunnen toepassen
Albertine Boersma en Piet Wolters zijn gestopt als bestuurslid. Marianne Booij was gelukkig
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bereid bestuurslid te worden. Piet en Bertha Wolters en Henk Aldershof zijn gestopt als
vrijwilliger, Ineke van de Ark heeft dit aangekondigd, Gelukkig is Dick Dijkstra en nieuwe
vrijwilliger. We zoeken nog steeds een secretaris en een nieuwe voorzitter.
Ondersteunde projecten
De netto opbrengsten uit de activiteiten van de Rommelmarkt komen ten goede aan projecten in
de ontwikkelingslanden die bijdragen aan het blijvend verbeteren van de levensomstandigheden
van de armste bevolkingsgroepen in die landen. Kleinschaligheid van de te steunen projecten,
duurzaamheid ten gunste van de lokale bevolking, een duidelijke omschrijving van het project
met een duidelijke begroting en verantwoording van de voortgang van het project zijn bij de
toekenning van een financiële bijdrage de belangrijkste voorwaarden voor toekenning van
financiële steun.
Om enige zekerheid te krijgen dat het te steunen project daadwerkelijk de arme lokale bevolking
ten goede komt en het steunbedrag voor het betrokken project wordt gebruikt, worden in
beginsel alleen aanvragen voor projecten gehonoreerd die worden ingediend door in ons land
gevestigde organisaties die een ANBI-status hebben, directe contacten onderhouden met het uit
te voeren project en over een Nederlandse bankrekening beschikken.
Het hierboven in hoofdzaken geschetste beleid brengt mee dat de Rommelmarkt terughoudend
tot afwijzend staat ten opzichte van verzoeken van ontwikkelingsorganisaties om een
partnerschap aan te gaan. Een nauwe (financiële) band voor langere tijd brengt het gevaar met
zich mee van een afhankelijkheidsrelatie van de organisatie van de Rommelmarkt en voor de
Rommelmarkt een beperktere financiële ruimte om kleinschalige projecten van andere
organisaties te kunnen steunen. Mee om deze reden wordt als regel niet in twee
achtereenvolgende jaren een projectaanvraag van dezelfde organisatie financieel gesteund, maar
komt pas na een jaar “wachttijd” een nieuwe aanvraag voor steunverlening in aanmerking.
Veel van de projecten waarvoor aan de Rommelmarkt financiële steun wordt gevraagd zijn
grootschalig, zoals het bouwen van een school of kliniek. In die gevallen wordt gekeken of een
bijdrage voor een kleinschalig onderdeel mogelijk is. Daarbij valt als voorbeeld te denken aan
leermiddelen, (een deel van de) inventaris, een eenvoudige voorziening van schoon drinkwater
of zonnepanelen.
Een werkgroep bestaande uit Dick Dijkstra, Marianne Booij en Jan van Kammen gaat bekijken
of deze uitheeft beken of deze criteria en uitgangspunten nog voldoen zijn of dat we beter
projecten meerdere jaren achtereen te steunen. Ook hulp bieden arme niet 3e wereldlanden is
misschien nodig (aanpassen statuten?)
De aanpassing is ons Logo met “kringloop” of “duurzaam goed” is nog in behandeling.
In het verslagjaar 2018 kwamen 75 aanvragen om financiële steun voor projecten binnen,
Daarbij zijn meegeteld 2 aanvragen van organisaties die in het buitenland zijn gevestigd en geen
banden hebben met een Nederland gevestigde organisatie. Ook zijn er 3 aanvragen ingediend
voor niet 3e wereldlanden. .
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De volgende 26 projecten in de Derde Wereld zijn ondersteund met de daarachter vermelde
bedragen.
Stichting Penduka

€ 2000,- (betreft garantstelling)
Microkrediet en opleiding in Namibie
Stichting Diya Dhara
€ 2000,- Diverse betaalde hulp in Sri Lanka
Stichting Vrienden van de Ecola de Rua € 500,- Aanschaf schoolmateriaal in
Mozambique.
Stichting Timmerproject Guatemala
€ 2000,- Kleren en schoolmateriaal in Guatemala.
Stichting Anais
€ 1000,- Renovatie keuken kindertehuis in India.
Stichting Meraih Bintang
€ 2000,- Inrichten kleuterschool in Indonesië.
Stichting Rondom Baba
€ 2000,- Praktijkscholing inrichten in Mali.
Project Lotus (mw Wiggers)
€ 1000,- Schoolmateriaal en speelgoed in
Cambodja.
Stichting Rad to Grow
€ 1000,- Uitbreiding school + computers in
Vietnam.
Stichting Bokemei
€ 2000,- Aanschaf extra schoolbus in Ghana.
stichting Kafountine
€ 2000,- Vakopleiding voor vrouwen in Senegal.
Stichting Stipulae
€ 1400,- Watervoorziening tbv Maasai in
Tanzania.
Stichting Mariposa – Peru
€ 1000,- Ontbijt voor schoolkinderen in Peru.
Stichting Via Lisa
€ 1000,- Arbeidsmarkt gerichte opleiding in
Bangladesh.
Stichting Berhan
€ 1000,- Nieuw schoolmateriaal visuele beperking
in Ethiopië.
Stedenband Tilburg Same Tanzania
€ 1000,- Noodhulp na overstroming inTanzania.
Stichting Suba Nederland
€ 1000,- Bijdrage opleiding AIDS-kinderen in
Kenia.
Familie Kramer
€ 500,- Activiteiten voor allerarmste kinderen in
Sri Lanka.
Stichting Moving On
€ 1000,- Kwaliteitsonderwijs kansarme kinderen
in Oeganda.
Stichting Gambia Kids
€ 1000,- Meubilair voor basisschool en boeken in
Gambia.
Stichting Kulabigwo
€ 1000,- Bijdrage verbeteren en uitbreiding in
Oeganda.
Stichting Malaika Kids
€ 1000,- Hulp aan weeskinderen, voeding en
kleding in Tanzania.
Stichting Vivir Juntos
€ 1000,- Veilige woongemeenschap kinderen met
beperking in Nicaragua.
Stichting Marni Foundation
€ 1000,- Uitbreiding school kansarme kinderen in
India.
Jelly Venhuizen
€ 500,- Onderhoud school in Birisha in Kenia.
Stichting Maxfacta Support
€ 1000,- Schoolkosten voor weeskinderen in
Kenia.
Stichting Marriette’s Child Care
€ 1000,- Bouwstenen kopen voor kindertehuis in
Nigeria.
Stichting Kind in Nepal
€ 1000,- Onderwijs ondersteunende projecten in
Nepal.
Stichting Nepal
€ 1000,- 3 gezondheidsprojecten en 3 scholen in
Nepal.
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Stichting Nangini
Stichting Huruda Meva

€ 1000,- Basisscholen bouwen voor
Maasai-kinderen in Kenia.
€ 1000,- Primaire levensbehoeften en medische
verzorging in Kenia.

Daarnaast hebben onze vaste projecten (water in Haiti en Micro krediet) ook elk € 1000, ontvangen.
Het bestuur vond het idee van Jan van Huizen een maaltijd te organiseren ten bate van hun
projecten op BURU in de Molukken een goed idee en heeft dan ook voor 30 personen betaald.
Men mest zich nog zelf opgeven wat niet iedereen had begrepen.
Om meer aandacht te vragen voor de rommelmarkt is besloten te gaan adverteren in Haren de
Krant. We hopen hier ook aandacht voor ons vrijwilligerswerk en mogelijk aandacht van
kandidaten voor het bestuur. De voorzitter is ook door een redacteur van Haren de Krant
Geïnterviewd.
Voorjaarsvergadering
Mevrouw Tineke Wiggers uit Midlaren haar project Lotus gepresenteerd aan de hand van
geprojecteerde foto’s. Ze stelt kinderen in het dorp Kleang Leu in Cambodja onderwijs te volgen.
Ze bezoekt het dorp jaarlijks en neemt ook artikelen mee om hun leven wat op te fleuren,
knuffels en kleurpotloden. In het arme dorp is gebrek aan alles. Ook probeert zij noodhulp en
medische hulp. De Rommelmarkt heeft wel knuffels en speelgoed om mee te nemen.
Najaarsvergadering
Hebben Jan van der Meulen en Gerard Vonk verslag gedaan van hun projecten in Tanzania
Hun hulp werd ingeroepen bij verbetering van vervallen toiletten bij en school. Het bleken
latrines te zijn. Na overleg met deskundigen is besloten een biogas installatie te bouwen om de
ontlasting te vergassen. Dit gas levert warmte zodat en minder hout nodig dat gekapt wordt en
daardoor de beperking van de erosie bevorderd.
Een ander project de situatie te verbeteren voor de Maasai, een nomadenvolk, te helpen door het
ras van hun koeien te kruisen zodat vlees kan leveren. Hiervoor is een proef met enkele gezinnen
gestart om op vaste plek hun vleeskoeien te gaan houden. Vleesverkoop levert hun dan een
bestaansmogelijkheid op.
Een derde project probeert door telkens om de twee maandenjongeren zelfbewuster te maken, na
te laten denken over hun mogelijkheid om de kost te verdienen. Na weer twee maanden hun
helpen of een eigen bedrijfje op te zetten of een vak te gaan beoefenen. Voor deze 3 periodes
worden telkens trainingen gegeven om de 20 jongeren te helpen. Deze projecten worden door de
stichting Stipulae uit Haren ondersteund en mede georganiseerd.
Dankzij de inzet van onze vrijwilligers is het mogelijk de door de Harener bevolking ingebrachte
goederen op bruikbaarheid en verkoopbaarheid te sorteren en op vrijdag en zaterdag te verkopen.
Met de opbrengst kunnen we projecten in de 3e wereld steunen.
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