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ORGANISATIE & BESTUUR 
Stichting as-Salaamah wal’Adaalah is opgericht in 2013. De stichting beoogt een constructieve bijdrage te 

leveren aan de veiligheid en rechtvaardigheid van de Rohingya-moslims in/om Myanmar. De stichting 

hoopt deze bijdrage te leveren door het geven van humanitaire steun (voedsel, beschutting, medicatie 

door de situatie van de Rohingya onder de aandacht te brengen binnen zowel de Nederlandse 

Islamitische gemeenschap als de mainstream media en middels politieke lobby. 

 

Islam als fundament 

De Islam vormt het fundament van zowel de concrete activiteiten van de stichting als de achterliggende 

normen en waarden hiervan. De stichting is binnen islamitische kaders bereid om samen te werken met 

andere organisaties ongeacht hun eventuele religieuze achtergrond, mits hierbij de doelstellingen 

overeenkomen. 

 

Naam van de stichting 

De naam van de stichting is Arabisch. De begrippen ‘as-Salaamah’ en ‘al’Adaalah’ betekenen vrij vertaalt 

respectievelijk ‘veiligheid’ en ‘rechtvaardigheid’. Deze twee begrippen behoren tot de brede context van 

wat de ‘maqasid al’sharia’ wordt genoemd, oftewel tot de algemene doelstellingen die verwezenlijkt 

dienen te worden door de correcte naleving van de islamitische jurisprudentie. Tegelijkertijd zijn deze twee 

kernbegrippen sterk aanwezig in ieder gesprek over mensenrechten en algemene ethiek. Hierdoor bieden 

deze twee begrippen uitstekende handvatten om bruggen te bouwen tussen mensen vanuit diverse 

(geloofs-)gemeenschappen om gezamenlijk een goed doel na te streven. 

 

Het bestuur 

Het bestuur van Stichting as-Salaamah wal’Adaalah bestaat uit drie personen: 

- Bastiaan J.H.V. Wildeman (1883), voorzitter 

- Jeroen Hendriks (1971), secretaris 

- Sherwin Wiese (1988), penningmeester 

 

 

 

 



Zelfstandigheid 

Stichting as-Salaamah wal’Adaalah is voor haar financiering volledig afhankelijk van giften door 

particulieren. De stichting ontvangt geen subsidie van de overheid. De bestuursleden van de stichting 

krijgen géén salaris maar werken als vrijwilligers. 

 

Stichting as-Salaamah wal’Adaalah is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK 58327843 

en gevestigd op de Gulperberg 54 te De Meern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTATEN IN 2015 
 

DERDE REIS VOOR HET LEVEREN VAN NOODHULP, MALEISIE 

In mei/juni 2015 heeft Stichting as-Salaamah wal’Adaalah haar eerste reis naar de Rohingya vluchtelingen 

in Maleisië uitgevoerd. Twee bestuursleden van de stichting – voorzitter Nourdeen Wildeman en 

secretaris Jeroen Hendriks – hadden eigen kosten beide hun partner bij zich, welke als vrijwilligers 

hebben meegeholpen op diverse locaties.  

Om de Rohingya-vluchtelingen te voorzien van voedsel heeft Stichting as-Salaamah wal’Adaalah in totaal 

500 voedselpakketten laten samenstellen van ongeveer 22,5 kg. In totaal 400 voedselpakketten zijn 

uitgereikt in de stad Sungai Petani, 100 in de stad Alor Star. In de stad Butterworth zijn intakegesprekken 

gevoerd met 5 patiënten die medische hulp nodig hebben. Hun medische behandelingen zijn door de 

stichting gefinancierd. 

Om op de langere termijn de positie van de Rohingya in Maleisië te verbeteren is een investering in 

educatie onmisbaar. Voor één school in de stad Sungai Petani en één school in de stad Alor Star hebben 

wij de aanschaf van nieuw meubilair gefinancierd. Met één school in de stad Butterworth zijn we 

langdurige relatie aangegaan waarbij we een deel van de salarissen van (deels nieuw aan te nemen) 

docenten zullen dragen. 

Tijdens de reis zijn diverse plaatsen bezocht met betrekking tot de huidige stroom bootvluchtelingen, 

namelijk: 

– locatie massagraf in Thailand, nabij grens met Maleisië 

– mortuarium in Alor Star 

– detentiecentrum van de immigratiedienst nabij Sik 

– plaats waar Rohingya aan land komen op Langkawi 

 

VIERDE REIS VOOR HET LEVEREN VAN NOODHULP, MYANMAR 

In september 2015 heeft Stichting as-Salaamah wal’Adaalah haar eerste reis naar de Rohingya 

vluchtelingen in Myanmar uitgevoerd. De reis is mogelijk gemaakt door donaties van particulieren aan 

Stichting as-Salaamah wal’Adaalah in Nederland en EHEE in de Malediven. Voorzitter Nourdeen 

Wildeman en vrijwilliger Abshir Welehiye – hebben in één week tijd diverse vormen van (nood)hulp 

geleverd en de situatie gedocumenteerd.  

 



Aung Mingalar is een moslim ghetto. Het is een wijk aan de rand van Sittwe. Tijdens het geweld van 2012 

is de wijk zwaar aangevallen waarbij tientallen doden zijn gevallen. Sindsdien is de wijk afgesloten door 

checkpoints en effectief een openlucht gevangenis. Meer dan de helft van de oorspronkelijke bewoners is 

inmiddels gevlucht; er wonen nog circa 4.200 moslims, verdeeld over 962 gezinnen. Wij hebben hier 962 

zakken van 50kg = 48.100 kg rijst gebracht. In de omgeving van Sittwe zijn diverse IDP-kampen. Wij 

hebben de kampen Manzi 2 en Say Tha Ma Gyi bezocht, waar wij respectievelijk 164 zakken van 50kg 

rijst per stuk en 872 zakken van 25kg rijst per stuk hebben gebracht. Deze zijn uitgedeeld aan de 

ongeregistreerde vluchtelingen. 
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ALGEMEEN 
Bestuursleden Compensatie 

De bestuursleden van Stichting as-Salaamah wal’Adaalah dragen bij aan de stichting op vrijwillige basis 

en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De kosten die gemaakt worden om de 

doelstellingen te behalen worden wel vergoedt, aangezien de Stichting as-Salaamah wal’Adaalah als 

beleid heeft dat de bestuursleden enkel hun tijd, kennis en energie investeren om de doelstellingen van 

de stichting te behalen.  

 

Non-Cash Policy 

Stichting as-Salaamah wal’Adaalah hanteert een non-cash policy. In twee situaties kan het voorkomen dat 

wij tijdelijk contant geld tot onze beschikking hebben. Dit komt voor tijdens een inzameling (bijv. Moskee of 

evenement) of tijdens een van onze reizen. Wij streven ernaar om dit altijd zo snel mogelijk digitaal over te 

zetten op onze rekening. Onze jaarafsluiting dient altijd afgerond te worden zonder kas.  

 

Externe accountant 

Gedurende het jaar toetst de externe accountant de opzet, het bestaan en de werking van 

de administratieve organisatie en interne controle. Aan het einde van het jaar controleert 

de externe accountant de jaarrekening. Met ingang van boekjaar 2013 is OC Finance de externe 

accountant van Stichting as-Salaamah wal’Adaalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMENVATTING FINANCIËLE 

RESULTATEN 
 

Bedragen 2015 2014 

Totaal baten 98.845 69.724 

   

Besteed aan doelstellingen 74.936 45.863 

Werving van baten 529 646 

Beheer en administratie 477 502 

Totaal lasten 75.942 47.011 

Resultaat 22903 22.713 

 

Baten 

Over het boekjaar 2014/2015 bedroegen de totale baten €98.845. Met name de bijdrage vanuit digitale 

sponsoring droeg hierbij aan mee.  

 

Bedragen 2015 2014 

Baten uit eigen fondsenwerving 98.845 69.724 

Totaal baten 98.845 45.863 

 

Besteed aan doelstellingen 

In totaal heeft Stichting as-Salaamah wal’Adaalah €74.936 besteed aan zijn doelstellingen. In 2015 zijn er 

voornamelijk projecten opgezet voor de Rohinya vluchtelingen in Maleisië en Myanmar.  

Bedragen 2015 2014 

Besteed aan doelstellingen 74.936 45.863 

Totaal 74.939 45.863 

 



Werving baten 

Om ook in de toekomst succesvol te zijn en het Stichting as-Salaamah wal’Adaalah onder de aandacht 

van mogelijke geldgevers te blijven brengen, hebben wij over het boekjaar 2014/2015 een 

bedrag van €529 uitgegeven aan fondsenwervende activiteiten.  

 

Beheer en administratie 

De kosten van beheer en administratie zijn die kosten die Stichting as-Salaamah wal’Adaalah 

maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering. In totaal bedroegen de kosten 

voor beheer en administratie in boekjaar 2014/2015 €477. In het vorige boekjaar bedroegen 

de kosten voor beheer en administratie €502. 

 

Resultaat 

Stichting as-Salaamah wal’Adaalah heeft het boekjaar afgesloten met een resultaat van €22.903 

positief. Als gevolg neemt het totaal van reserves en fondsen met €22.903 toe. De bestemmingsfondsen 

nemen in totaal met €22.903 toe. Zowel de omvang van het resultaat als de omvang van de toevoeging 

aan de bestemmingsfondsen zijn een direct gevolg van de baten uit de directe donaties. 

 

Kengetallen 

Boekjaar 2013/2014 stond voor het opstarten van onze doelstellingen. De donaties waren boven onze 

verwachtingen en hebben de projecten mogen realiser. Stichting as-Salaamah wal’Adaalah heeft de 

verwachting en doelstellingen om de donaties en projecten in de toekomst te laten vermeerderen. 

Daarnaast streven wij ernaar om de kosten om de doelstellingen te realiseren zo laag mogelijk te houden.  

 

Besteed aan doelstellingen 75.81% 

Werving en baten  0.54% 

Beheer en administratie  0.48% 
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JAARREKENING 
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