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Jaarverslag 2011

Overal rijdt het nieuwe jaar in met een nieuwe bus en een nieuw tijdelijk overlegorgaan dat als 
hoofdopdracht heeft te bekijken hoe Overal een toekomst zonder ID'ers het hoofd gaat bieden.
De gemeente heeft ons en alle andere organisaties huiswerk gegeven waarin we onder andere moeten 
aangeven wat onze meerwaarde voor de Nijmeegse gemeenschap is en verder welke inschatting wij maken 
hoe het met de toekomstige werkelozen verder moet. 
Vervolgens becijferen we, samen met de broer van Toin, dat Overal per jaar ongeveer twee en een 
halve ton aan economische, sociale, educatieve en milieubesparende activiteiten ontplooit 
die de gemeente geen cent kosten.
Later zal blijken dat al deze moeite er niet toe leidt dat Overal de dans ontspringt, ondanks gesprekken met 
ambtenaren van Aan Zet, het bezoeken van actievergaderingen, tot bezwaren aan de raad toe.
De club van vier, zoals het nieuwe overlegorgaan is gaan heten, buigt zich daarna vooral over de toekomst 
van Overal met louter vrijwillige inzet en het technisch ten uitvoer brengen van het ontslag in 2012. 
Daarvoor wordt een bedrag gereserveerd dat kan worden gebruikt bij de begeleiding van het ontslag of voor 
het inwinnen van professioneel advies. Een bedrag dat overigens niet aangewend zal worden.
We ontvangen achtereenvolgens een consulente van het UWV alsmede een delegatie van Aan Zet die, ieder 
op hun eigen terrein, uit de doeken doen hoe één en ander werkt en wat de begeleidingsmogelijkheden zijn. 
Enkele medewerkers van Overal volgen later in het jaar een mobiliteitstraining. Vroeger was dit bekend als 
sollicitatietraining. Verder zijn er nog premies voor snelle uitstromers en een bescheiden scholingsbudget.

Ondertussen draait Overal gewoon verder en behaalt keer op keer goede verkoopcijfers. De crisis brengt 
veel nieuwe klanten aan. Veel nieuwe vrijwilligers ook maar de meeste slechts tijdelijk want hier en 
daar is er toch nog kans op een reguliere baan. Toch slaagt Overal erin enkele waardevolle vrijwilligers voor 
langere tijd te behouden. Mensen die na verloop van tijd alleen maar meer waard zullen worden voor het 
voortbestaan van onze  stichting. Stapsgewijs worden taken van ID'ers juist op deze vrijwilligers 
overgedragen. Dat geeft enig vertrouwen voor de toekomst.
Het budget voor projectondersteuning wordt fors verhoogd nu we, na jaren van  bezuinigen 
vanwege de renovatie, weer helemaal op stoom komen. Ook treden er nieuwe mensen toe in de 
projectgroepen. Iets dat, zeker met het oog op de toekomst, zeer toe te juichen is.

Intern zijn er ook andere veranderingen. Zo wordt het werkoverleg van de woensdag naar de dinsdag 
verplaatst om vrijwilligers die wel willen deelnemen aan de vergadering maar niet op woensdag kunnen, de 
kans te geven mee te praten over zaken die ons allemaal aangaan. Het werkoverleg verdubbelt hierdoor in 
aantal maar helemaal soepel verloopt dit niet. Enkele ervaren vergaderaars zijn er op dinsdag nou juist weer 
niet bij. Er moet veel uitgelegd en overgedragen worden en de groep moet aan elkaar wennen. Dit levert 
soms gespannen situaties op die veel tijd kosten om te worden gladgestreken. Bovendien is er geen 
overeenstemming over hoe en met welke meerderheid er besloten kan worden en spelen er zaken mee op de 
achtergrond die het begrip van het runnen van een stichting niet altijd in de kaart spelen. Gaandeweg tekent 
zich de rolverdeling opnieuw af. Op stichtingsraden, de vergaderingen die we enkele malen per jaar houden 
om de koers te bepalen en achterom te kijken, spelen zich ook verwarrende taferelen af. Ook hier speelt 
mee dat nieuwe mensen moeten wennen aan Overal en vice versa en dat de begeleidingscapaciteit voor 
vrijwilligers en stagiairs beperkt is. Vergaderen is bovendien niet de meest favoriete bezigheid van veel 
mensen maar moet helaas toch gebeuren.

Naast de hoofdpijnmomenten kent Overal in 2011 ook erg prettige momenten. Deze bestaan, naast de 
onderlinge borrels, uit de vaste feestmomenten voor het personeel in zomer en winter. Lekker eten en 
drinken met elkaar en wat kissebissen en klessebessen. Bovendien heeft Overal met de workshop 
windmolen bouwen een project live binnen de poorten. Een typische teambuildingsactiviteit maar nog 
veel meer dan dat. Onder leiding van de mensen van I-love-Windpower Mali schaven, zagen en lassen we 
vier dagen dat het een lieve lust is en werken soms bijna twaalf uur op
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Bouw van een multifunctioneel dorpscentrum in Maid, Somaliland, via SDO

Het vissersdorp Maid, aan de kust van Somaliland is, hoewel afgelegen, plaatselijk vrij bekend 
vanwege de begraafplaats van Sheekh Isahaq, een belangrijk figuur uit de geschiedenis van 
Somaliland.
In Maid zijn de zomers dermate heet dat veel bewoners er tijdelijk wegtrekken. De mensen die 
minder goed ter been zijn, of over minder middelen beschikken, blijven achter. Ze zijn 
gedurende de zomer grotendeels afhankelijk van bijdragen van de meer vermogende 
dorpsgenoten.
Om de dorpelingen minder afhankelijk te maken van anderen, om ze de gelegenheid te geven 
hun mogelijkheden beter te benutten en ze in staat te stellen hun eigen levensonderhoud, ook in 
de zomers, te verzorgen, is de bouw van een multifunctioneel dorpscentrum gestart.
Dit dorpscentrum voorziet in een aantal zaken:

• Het opzetten van een leerwerkplaats voor het opknappen van kleine boten;
• Koel en vriesopslagruimte voor het dorp;
• Gastenverblijf voor NGO medewerkers en bezoekers van het nabije graf van Sheekh 

Isahaq;
• Een klas- en voorlichtingslokaal;
• Een registratiepunt voor inzameling zwerf- en plasticafval en een distributiepunt van 

planten en zaad.

Overal heeft dit initiatief ondersteund met een bedrag van 3500 euro.



een dag. Ook de stichtingen Basta en Gast dragen een steentje bij. Het trekt aardig wat bekijks van 
Overallers en publiek maar de pers besteedt meer aandacht aan het niet hebben van een vergunning dan aan 
de inhoudelijke kant van de onderneming. Ook de gemeente snelt toe om ons heel duidelijk te maken dat er 
meteen wordt ingegrepen mochten we toch zo boud zijn de molen op te richten. Dat doen we toch maar niet 
en in 2012 gaan we alsnog achter de vergunning aan en aan alle andere voorwaarden waaraan we moeten 
voldoen. We sluiten de workshop af met een heerlijk maal van vrijwilligster Truus en werken zelfs tot in het 
donker door met het afmonteren van de onderdelen. Uiteraard met tweedehands staande lampen uit de 
winkel. We boften erg met het weer bovendien. Dat was uitzonderlijk goed voor het einde van september.
Ons secretariaat krijgt een opkikker door de niet aflatende ijver van Carla, die er zowaar geleidelijk lijn in 
weet te krijgen. Om nog niet te spreken van de steeds opgeruimder blik die het computerhok en het kantoor 
laten zien.

We krijgen ook bezoek uit Rwanda van de leider van een projectorganisatie die we afgelopen jaar
hebben gesteund via de Nijmeegse stichting Bona Baana. Ook stichting Basta is betrokken.
Dat gebeurt weer als later in het jaar bezoek uit Mali aanklopt met een projectvoorstel. Een Nederlandse 
vrouw die jaren geleden verliefd werd op Mali en er nu woont, runt samen met een Malinees het centrum 
Here Bugu in de buurt van Mopti. Dit is, behalve een ontmoetingsplek voor de diverse bevolkingsgroepen 
van Mali, een miniatuur ecologische boerderij. Op hun terrein is ook de windmolenmakers groep actief. 
Verderop in dit verslag valt te lezen wat we allemaal gesteund hebben en met hoeveel.

Rond deze tijd ontstaat ook in Nijmegen een afdeling van de wereldwijde Occupy beweging en die weten de 
weg naar Overal al snel te vinden. Omdat ze grotendeels voor dezelfde doelen staan als wij ligt het geven 
van materiële steun voor de hand.

In 2012  zal Overal terug naar haar roots gaan wanneer de laatste betaalde krachten zullen vertrekken en het 
weer helemaal van de vrijwilligers wordt. Dit avontuur zal beschreven worden in ons volgende jaarverslag.
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Coöperatie Copo Rural Bujumbura (Burundi)
(via stichting IZERE, www.izere.nl )

De stichting IZERE probeert de zelfredzaamheid, de economische positie en de verbroedering 
(na de Hutu-Tutsi conflicten van het recente verleden) in het Afrikaanse Burundi te verbeteren. 
Dit door het opzetten van coöperaties. In dit geval in de regio Bujumbura.

IZERE opereert vanuit Nederland, en wordt gerund door ex-Burundese vluchtelingen die zich 
met hun moederland verbonden voelen.

http://www.izere.nl/


Overzicht projectondersteuning

Buitenlandse projecten

Partner Project bedrag maand
SDO Somaliland 3500 januari
IZERE Copo-Rural Bujumbura 5000 maart
I love windpower Mali productie windmolens 6000 mei
Ahimsa India rijstveredeling, zie 

http://ahimsango.com/ahimsa.htm
4821 mei

Beautiful Kidz Namibia Scholen 650 juni
Trainingscentrum People for People, 
via Bona Baana

Trainingscentrum beroepsopleidingen in 
Rwanda

9800 juni

KenNeth project waterput Kenia Waterput 5000 september

Norlha Nederland School Tibet 10000 september
Stichting rondom Baba Here Bugu, koeienstal 5000 oktober
Stichting Shyamgonj Bangladesh inrichting multifunctioneel centrum 3050 november
TAPWA Women empowerment programme 8050 december

Totaal buitenland  € 60.871,=

Binnenlandse projecten

Stichting Gast bouwt een “Tijdelijk Detentiecentrum” en  “Tijdelijk standbeeld 
Uitgeprocedeerde Vluchtelingen” op het Mariënburgplein

110

Vluchtelingenwerk: boek over de positie van ex- AMA's (Alleenstaande Minderjarige 
Asielzoekers)

1000

Jansen en Janssen procederen bij rechtbank en Raad van State in verband met Wet 
Openbaarheid Bestuur

500

Voorlichtingsbijeenkomsten over Basisrechten voor Migrantenzelforganisaties en 
koepelorganisatie

2001

“Fanfare van de Eerste Liefdesnacht” doet tour in de  bezette Palestijnse gebieden op de 
Westbank, voor publiciteit en positiviteit

200

Gezinskamp voor arme mensen uit 10 verschillende culturen 500

Doorbraak: campagne tegen de bezuinigingen en andere harde maatregelen van kabinet 
Rutte

500

Stichting Solidair: huiskamerproject voor zwerfjongeren 200

Stichting In 't Web: Vrouwendebat over succesverhalen en mislukkingen om uit achterstand 
te komen 

500

Doorbraak: voorlichting en solidariteit met poetshulpen (domestic workers) 500

AFA (Anti Fascistiese Actie): “Laat ze niet lopen”, nieuwe manier om nazi's te dwarsbomen 100

Krantje “Buiten de Boot” over rechten migranten en fundamentele mensenrechten 200

Werkgroep “Stop Deportaties”: Blokkade-actie bouwterrein BAM waar justitieel 
detentiecentrum voor vreemdelingen gebouwd gaat worden

100

1 Schuingedrukte bedragen zijn solidariteitsbijdragen: projecten die niet geheel in onze criteria passen maar die we wel 
sympathiek vinden.
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“The Black Fish”: acties tegen illegale visserij in Europa 200

Demonstratie van “Vluchtelingen op Straat”, mensen wiens asielverzoek is afgewezen en die 
nergens terecht kunnen

300

Doorbraak: discussiecampagne “Lessen uit het verzet” om mensen actief te krijgen tegen het 
afbraakbeleid van het kabinet

150

Groot Sinterklaasfeest voor “vergeten kinderen” uit vele grote steden in 
Nederland

500

Stichting Kompas geeft creatieve en taalcursussen aan allochtonen 200

Fanga Musow! (Krachtige vrouwen!): stichting vangt met name vrouwelijke 
uitgeprocedeerde asielzoeksters met kinderen op

200

Kleintje Muurkrant (digitaal en op papier) wil graag dat papieren versie kan blijven bestaan 200

Boats 4 people benefiet in Amsterdamse haven. Protest op boten met muziek, Simultaan 
actie in Tunis tegen nodeloze verdrinkingsdood van vluchtelingen in de Middellandse zee 

400

Totaal binnenland € 6760,=

Ondersteuning in natura: 
• Stichting Gast: tentoonstellingspanelen en kraam
• Senegal: veel kleine huishoudelijke spullen, speelgoed en naaimachines
• Actie Schoenendoos: veel klein speelgoed voor kinderen in diverse landen
• Gambia: kleren voor armen in Gambia en vodden waarvan in Beuningen poetsdoeken worden 

gemaakt, waarvan vervolgens de opbrengst naar Gambia gaat
• Polen, Roemenië en Bulgarije: speelgoed voor weeshuizen
• Stichting Iriszorg: dekens en slaapzakken voor daklozen
• Bookcrossing: Veel boeken gingen naar Bookcrossing, een internationaal initiatief van lezers die het 

lezen en het hergebruik van boeken willen stimuleren door boeken achter te laten op openbare 
plaatsen

… en diverse andere kleine giften

Totaal projectondersteuning:  € 67.631,=
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People For People: centrum voor beroepsopleiding in Nyamata, Rwanda

People for people ondersteunt vooral kindgezinnen en weduwen die hun familieleden verloren 
hebben tijdens de genocide van 1994.

Dit jaar helpen we samen met Wilde Ganzen de bouw van de school 
te realiseren. Hier kunnen kansarme jongeren een vak leren om later 

zichzelf en hun familie te kunnen onderhouden.

Een praktische opleiding is voor de jongeren 
van Rwanda, die nooit een kans hebben gehad 

tot onderwijs, een mogelijkheid om uit de 
neergaande spiraal van armoede te komen. Ze 
belanden minder snel op straat, meiden gaan 
minder snel in de prostitutie en krijgen een 

doel in hun leven.

Buiten schooltijd kan het gebouw gebruik 
worden voor seminars tot verzoening voor 

volwassenen. Met de fabricage en verkoop van bouwstenen gaat dit project 
zelfvoorzienend worden.

Het nieuw te bouwen centrum kan 
al starten met twee blokken met 
7 klaslokalen en een personeelskamertje. 
Er gaat les gegeven worden in hout- 
en metaalbewerking, metselen, elektriciteit, moderne 
landbouwtechnieken, 
constructie en naaitrainingen.

Maak uw 
donatie over naar: 
Wilde ganzen 
rekening 40.000, Hilversum
onder vermelding van 
Project 2011 0160 Rwanda
de toegezegde premie is 55%  

                                                  

Overal, bedankt!!!



Overzicht projectondersteuning laatste 5 jaar

We zijn weer goed op stoom!

Jaarverslag stichting Overal 2011 -  10/16

2007 2008 2009 2010 2011 

€ 0 

€ 10.000 

€ 20.000 

€ 30.000 

€ 40.000 

€ 50.000 

€ 60.000 

€ 70.000 

Ondersteuning laatste 5 jaar

Binnenland Buitenland



Jaarverslag stichting Overal 2011 -  11/16

Bouw van een slaapzaal voor school in Dzagyel, Tibet 
(via NORLHA Nederland)

Norlha Stichting voor Hulp aan Tibetanen is een niet-religieuze, niet-politieke 
stichting zonder winstoogmerk, gevestigd in Amsterdam Nederland, voor  
ontwikkelingshulp aan verschillende projecten in de Tibetaanse gebieden in China 
en in Nepal, in samenwerking met lokale partners.
Norlha is bezig met een schoolproject in Dzagyel. Dzagyel is een zeer arm gebied in  
de west kant van China. De bevolking is er voor 90% Tibetaans en leeft  
voornamelijk als nomade met yaks. 

Dzagyel is gelegen in de regio Sershul op het 
plateau in de Himalaya, op het Dak van de 
Wereld. Het ligt op 4000 meter hoogte en 
daarboven. Hierdoor is het er in de winter zeer 
koud, tot  - 20˚ C of zelfs lager! Er groeien geen 
bomen. Als energie wordt yakmest gebruikt. 

De mensen in Sershul hebben vooral 
behoefte aan primaire onderwijs- en 
gezondheid-voorzieningen. Hierbij helpt 
Norlha. In de regio helpen we verder met 
woonvoorzieningen voor bejaarden, milieu-
educatie en afvalscheiding, en de bouw 
van broeikassen. 

Dankzij Stichting Overal kunnen we beginnen met de bouw van een slaapzaal. De slaapzaal is 
nodig zodat de kinderen kunnen blijven slapen. Tijdens de winter komen veel kinderen niet naar 
school omdat de ouders ver weg in de bergen wonen. De kinderen hebben niet voldoende tijd 
om op en neer te lopen. Bovendien zijn de paden en wegen onbegaanbaar in de winter. 

Op dit moment worden er nieuwe lokalen gebouwd, een keuken/eetzaal en een lerarenkamer. 
Dit alles met de steun van Norlha. De leerlingen, leraren, ouders en de lokale gemeenschap zijn 
zeer blij!

De school bestaat uit 61 leerlingen. Maar nog heel 
weinig meisjes, slechts negen. We hopen dat door 
de slaapzaal en andere maatregelen ook meer 
meisjes naar school zullen komen.

Stichting Overal steunt dit project met een 
bedrag van 10.000 euro.



Financieel overzicht

Balans

AKTIVA
Duurzame aktiva:

Grond  € 29.713,00 
Bedrijfspand  € 470.898,00 
Inventaris  € 2.033,00 
Groot onderhoud  € 236.083,00 
Vervoermiddelen  € 8.001,00 
Totaal Duurzame aktiva:  € 746.728,00 

Vlottende aktiva:
Liquide middelen  € 131.601,00 
Kruisposten

Totaal Vlottende aktiva:  € 131.601,00 

Totaal aktiva  € 878.329,00 

PASSIVA
Afschrijvingen:

Bedrijfspand, 5%  € 435.043,00 
Inventaris, 25%  € 2.033,00 
Groot onderhoud 20%  € 41.051,00 
Vervoermiddelen 25%  € 1.600,00 
Totaal Afschrijvingen:  € 479.727,00 

Transitorische passiva:
BTW 4e kwartaal  € 4.269,00 
Project  € 8.050,00 
Advies jaarverslag  € 150,00 
BTW suppletie  € 79,00-

Totaal transitorische passiva  € 12.390,00 

Vreemd vermogen  € -  € - 
Eigen vermogen 31-12-2011  € 386.212,00 

 € 386.212,00 
Totaal passiva  € 878.329,00 
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Stichting Shyamgonj: Inrichting multifunctioneel gebouw

Overal heeft ook in 2011 de stichting Shyamgonj Bangladesh ondersteund. Zij richt zich op het 
noorden van Bangladesh, op de streek Shyamgonj, met tachtigduizend inwoners verdeeld over 
75 dorpen.

De doelstellingen van de stichting zijn: het 
ondersteunen van onderwijsprojecten; 
werkgelegenheid verschaffen aan 
kansarmen door het opzetten van bedrijfjes; 
een bijdrage leveren aan medische, sociale 
of infrastructurele voorzieningen; het 
versterken van de positie van vrouwen. 

In 2010 ondersteunden we de bouw van 
een multifunctioneel centrum dat wordt 
gebruikt voor computer en 
naaicursussen voor vrouwen en als 
opslagruimte voor kleine 
handelaren. 

Bijgaande afbeeldingen laten zien 
hoe dit inmiddels tot stand is 
gekomen.

In november 2011 hebben we 
het tweede deel van dit project, 
de inrichting van het gebouw, 
ook weer ondersteund met een 
bedrag van 3050 euro



Verlies- en winstrekening

OPBRENGSTEN:
Verkoop  € 91.012,00 
Verkoop boeken  € 21.534,00 
Giften  € 2.310,00 
Rente  € 1.425,00 
Subsidie zonnepanelen  € 926,00 
Verkoop bus  € 840,00 
Totaal opbrengsten  € 118.047,00 

KOSTEN:
Vervoer:  € 7.093,00 
Administratie:  € 6.232,00 
Publiciteit:  € 2.099,00 
Huisvesting:  € 12.863,00 
Onderhoud:  € 8.319,00 
Personeel  € 1.503,00 
Huishoudelijk:  € 1.724,00 
Afschrijvingen:  € 13.404,00 

Projectondersteuning  € 67.631,00 

Totale kosten  € 120.868,00 

Resultaat 2011  € 2.821,00-

Eigen vermogen op 1-1-2011  € 389.033,00 
Resultaat 2011  € 2.821,00-
Eigen vermogen op 31-12-2011  € 386.212,00
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Dalit women Empowerment project

Tamil Nadu People Welfare Association (TAPWA) is een degelijke, 
lokaal gewortelde organisatie (NGO) die al een lange staat van dienst 
heeft op het gebied van emanciperende en zelf-hulp projecten in de 
regio Tamil Nadu in India. Stichting Overal heeft hen in het verleden al 
eens gesteund met een van hun projecten.

Ditmaal ondersteunen 
we een “Dalit women 
Empowerment” project 
van hen in Palapatty, 
Tamil Nadu, India.
Het project is erop gericht om 
arme Dalit  plattelandsvrouwen in 
staat te stellen hun eigen 
inkomen te verdienen met 
activiteiten die in de lokale markt 
kansrijk zijn en rekening houden 
met het milieu. Anderzijds wordt 
hen in zelf-hulp groepen door 
middel van “awareness training” 
geleerd om hun eigen belangen 

te verwoorden en te behartigen. Ze leren over welke rechten ze hebben en hoe ze voor zichzelf 
op kunnen komen: kortom hoe ze op sociaal en economisch terrein zichzelf beter kunnen 
redden. Ook op het gebied van management en ondernemerschap leren ze hun talenten te 
gebruiken.

Stichting Overal 
ondersteunt dit project 
met 8050 euro, dit 
wordt voornamelijk 
gebruikt voor het geven 
van cursussen en 
organiseren van de zelf-
hulp bijeenkomsten, en 
voor de aanschaf van 
productiemiddelen.



Specificatie verlies- en winstrekening

Vervoer:
Brandstof  € 797,00 
Reparatie en onderhoud  € 3.321,00 
Belasting  € 425,00 
Verzekering  € 727,00 
Reiskostenvergoeding  € 1.159,00 
Schade ongeval  € 573,00 
Huur bus  € 91,00 
Totaal Vervoer:  € 7.093,00 

Administratie:
Telefoon  € 1.154,00 
Kantoorartikelen  € 100,00 
Lidmaatschappen  € 215,00 
Abonnementen  € 269,00 
Internet  € 302,00 
UPC  € 173,00 
Alarmcentrale  € 566,00 
Verzekeringen  € 3.055,00 
Administratiekosten  € 398,00 
Totaal Administratie:  € 6.232,00 

Publiciteit:
Advertenties  € 1.784,00 
Belettering bus  € 315,00 
Totaal Publiciteit:  € 2.099,00 

Huisvesting:
Gas, water, stroom  € 4.380,00 
Belasting  € 6.709,00 
Verzekeringen  € 1.774,00 
Totaal Huisvesting:  € 12.863,00 

Onderhoud:
Pand  € 5.689,00 
Tuin  € 1.418,00 
Elektronica  € 12,00 
Verwijdering asbest schuur  € 1.200,00 
Totaal Onderhoud:  € 8.319,00 

Personeel
Activiteiten / feesten  € 1.353,00 
Advies J.V.S.  € 150,00 
Totaal Personeel  € 1.503,00 

Huishoudelijk:
Diversen  € 1.724,00 
Totaal Huishoudelijk:  € 1.724,00 

Afschrijvingen:
Pand  € - 
Groot onderhoud  € 11.804,00 
Vervoermiddelen  € 1.600,00 
Totaal Afschrijvingen:  € 13.404,00 
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