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In deze tweede digitale Nieuwsbrief van 2016 leest u over: 
1. Bestuursinformatie. 
2. Even voorstellen. 
3. Nieuws over onze projecten. 
4. Actienieuws. 
5. Nieuwe website.  
6. Afscheid. 
 

Vooraf 
In deze tweede nieuwsbrief van 2016 treft u weer nieuws aan over SOMO. Op bestuurlijk vlak is er 
een afscheid van de huidige secretaris en een welkom voor een nieuwe secretaris Gerhard 
Overdijkink. Hij stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor. Nieuws uit Outjo over het huisvestings-
project en het overlijden van de vroegere gemeentesecretaris van Outjo, dhr. J. van Wyk.  
Ook zijn er zorgen over de heersende grote droogte in Zuidelijk Afrika met alle gevolgen van dien.  
U leest over al deze onderwerpen meer in deze nieuwsbrief. Wij hopen dat u onze nieuwsbrief met 
interesse zult lezen en wensen u graag een hele mooi zomer toe!   
 

1. Bestuursinformatie 
 
Per 1 juli a.s. treedt Ab van der Veen af als bestuurslid/secretaris van SOMO. Vanaf de oprichting van 
SOMO is hij secretaris geweest. Daarvoor, vanaf eind 90 'er jaren, was hij als ambtelijk vertegen-
woordiger van de gemeente Maarssen betrokken bij het samenwerkingsproject van de Vereniging 
Nederlandse gemeenten (VNG) waarbij de gemeente Maarssen werd gekoppeld aan de Namibische 
gemeente Outjo. Dit samenwerkingsproject zou tot overdracht van kennis moeten leiden met als 
uiteindelijk doel armoedebestrijding. Na enkele jaren besloot 
de gemeente Maarssen dat dit geen gemeentelijke taak 
meer was en werd SOMO opgericht. Daarin werd Ab 
secretaris. In de bestuursvergadering van juli wordt aan dit 
afscheid aandacht besteed.  Als opvolger van Ab van der 
Veen is Gerhard Overdijkink benoemd. Hij wordt per 1 juli de 
nieuwe secretaris van SOMO. De andere bestuursfuncties 
blijven bij dezelfde personen zij het dat de nieuwe contact-
persoon voor de contacten met Outjo (voorlopig) Stef van Leeuwe wordt.    
   

2. Even voorstellen                                         

In februari 2016 zag ik een stukje in de Vechtstroom dat een succesvolle goede- 
doelenorganisatie (SOMO) dreigde te moeten stoppen omdat er onvoldoende 
bestuurders waren. Dat leek mij toch te gek en heb direct contact gezocht met 
SOMO. Het bestuur en de activiteiten van SOMO leken precies wat ik zocht en 
blijkbaar was dat wederzijds. Dat betekent dat ik mij hier nu mag voorstellen als 
nieuwe secretaris van SOMO. Mijn naam is Gerhard Overdijkink, getrouwd en vader 
van drie inmiddels uit huis wonende kinderen. Vrouw en alle kinderen werkend/ 
studerend in de zorg, zelf ben ik auditor en eerder financial controller. Ik mag al 
meerdere vrijwilligersklussen vervullen zoals voor de Vogelwacht Utrecht afdeling 
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Vechtplassen, buurtpreventie en in de ontmoetingskerk (PKN) van Maarssen. 
Met recent een dag minder werken leek een activiteit erbij mij nog wel mogelijk. En dat werd dus 
SOMO!  Eerder ben ik secretaris geweest van de Stichting Hulp aan Kinderen (HAK) en heb ik enkele 
keren Wit Rusland (Belarus) bezocht.  
Ook hadden wij tweemaal Wit Russische kinderen als gast in huis. Afrika is door enkele reizen mij niet 
geheel onbekend. Door deze kennismakingen met andere culturen ben ik een beetje gewend aan het 
feit dat zaken niet overal zo geregeld zijn als in Nederland. Ondanks de vrijwilligerstaken, gezin en 
werk ga ik regelmatig vogels kijken en tellen, fiets ik veel en doe ik aan hardlopen. Ik zie uit naar 
verdere samenwerking binnen het bestuur en voortzetting en uitbouw van de activiteiten van SOMO! 
Uiteraard met de mensen in Outjo voor ogen, die de ondersteuning zo goed kunnen gebruiken.   
    

3.  Nieuws over onze projecten 
Voedselproject 
Over de bouw van een nieuw onderkomen van het voedselproject is nog geen nieuws te melden. Wij 
zijn in afwachting van een reëel plan met planning uitgaande van het beschikbare SOMO-budget.       
Over de uitgifte van de dagelijkse maaltijden aan de kinderen maken wij ons zorgen. De vraag is of  
deze maaltijden vanwege de stijgende voedselprijzen, veroorzaakt door de grote droogte, op termijn 
nog wel aan de kinderen dagelijks verstrekt kunnen worden! Dit geeft wel aan dat aan het zelf 
verbouwen van voedsel in Outjo de hoogste prioriteit gegeven moeten worden! SOMO wil hieraan 
binnen de mogelijkheden bijdragen maar in Outjo zal daarvoor een goede projectorganisatie met een 
slimme irrigatiemethode neergezet moeten worden. Dit heeft zeker de aandacht van het bestuur!     

 

  

  

   

 
   
 
 
 
 

 
 
HuisvestingsprojectOver het huisvestingsproject is vanuit Outjo 
bericht dat de  
Over het huisvestingsproject is vanuit Outjo bericht dat de  
uitbreiding van Maarssen-village (de reeds eerder gebouwde 
12 huizen) meegenomen wordt in nieuwe uitbreidingsplannen 
van de gemeente. Hoewel wij blij zijn dat de huizenbouw 
doorgaat, hebben wij bij onze partners in Outjo aangedrongen 
op de afronding van fase 1 voordat er nieuwe uitbreidings-
lannen worden gemaakt! Eerder werd vanuit Outjo bericht dat 
medio 2016 met de bouw van enkele nieuwe huizen in 
Maarssen-village gestart kan worden en daaraan willen wij 
vasthouden! Voorkomen moet worden dat de afronding opnieuw vertraagd wordt! Via deze 
nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.  
 
Maarssen-school. 
De aanvraag voor het schoolmaterialenproject (voor de Maarssen-school) is inmiddels door het 
bestuur van SOMO beoordeeld en besloten is om het gevraagde budget toe te kennen voor het 
kopieerapparaat van de school. Met dit kopieerapparaat is het o.a. mogelijk om lesmateriaal voor de 
kinderen te kopiëren wat een groot voordeel is omdat er een tekort aan lesboeken is. 
Zoals al eerder gemeld wordt in samenspraak met onze projectcoördinator, Fina Job, het werkbezoek 
in 2017 van dhr. Hein Muller voorbereid. Hij zal als vrijwilliger/ICT-specialist een aantal weken ingezet 
worden op bijvoorbeeld het ondersteunen van de leerkrachten bij het gebruik van de computer en 
mogelijk ook technische ondersteuning en advisering over het gebruik van computers aan leerlingen.  
 

4. Actienieuws 
Wij zijn erg blij met een aantal donaties die wij dit jaar weer ontvingen o.a. voor ons schoolkinderen-
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project. Hartelijk dank daarvoor, wij zijn erg blij met deze steun! Als wij de ondersteuning van onze 
projecten op dezelfde voet willen voortzetten, zijn er echter nieuwe donateurs en acties nodig om 
hiervoor de benodigde financiën te verkrijgen! Heeft u ideeën laat het ons weten!  
Per 1 juli kunt u uw statiegeldbon weer voor een periode van twee maanden in de SOMO-kast  bij 
Albert Heijn in Maarssen-dorp deponeren. Warm aanbevolen!   
 

5. Nieuwe website 
Zoals al in vorige nieuwsbrieven werd vermeld wordt de website van SOMO vernieuwd. Het plan was 
dat dit in dit voorjaar zijn beslag zou krijgen. Echter de uitwerking daarvan vergt toch meer tijd dan 
voorzien. Wij houden u op de hoogte!  
 

6. Afscheid 
Dit is mijn laatste nieuwsbrief als redacteur en secretaris van SOMO. Met plezier heb ik de 
secretarisfunctie vanaf het begin van SOMO ingevuld. De redactie van de nieuwsbrief heb ik enkele 
jaren geleden van Stef van Leeuwe overgenomen. Ik ben heel blij dat het bestuur er in geslaagd is om 
een opvolger in de persoon van Gerhard Overdijkink voor mij te vinden. Nu geef ik het stokje aan hem 
door en ik heb alle vertrouwen in mijn opvolger Gerhard dat hij zijn taken op een goede wijze zal gaan 
invullen! Ik wens hem en de overige bestuursleden heel veel succes toe bij het werk voor SOMO. 
SOMO blijft uiteraard in mijn hart en ik zal de ontwikkelingen, nu vanaf enige afstand, volgen. 
Tenslotte dank ik u, trouwe donateur en/of lezer van deze nieuwsbrief, voor uw steun, in welke vorm 
dan ook, aan SOMO! Ik hoop dat het werk van SOMO in Outjo nog heel lang door kan gaan met uw 
steun ten bate van de armste groep inwoners!  
 

Algemeen 
 SOMO is een stichting die zich toelegt op armoedebestrijding in Outjo, een kleine stad in Namibië. Het 

motto van SOMO is: van Nederland voor Outjo. Met financiële steun van mensen, bedrijven en 
instellingen wil SOMO een aantal projecten in Outjo uitvoeren die een bijdrage leveren aan het structureel 
verkleinen van de grote armoede. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de jeugd. 

 Omdat SOMO geen kosten maakt, komen alle giften volledig ten goede aan de projecten. Er blijft dus 
niets “aan de strijkstok hangen”.  

 Als u een donatie aan SOMO doet, dan kunt u die als aftrekpost op uw belastingaangifte opvoeren omdat 
SOMO de ANBI status heeft. Een optie daarbij is dat u een periodieke gift doet voor een aantal jaren, 
tenminste voor vijf jaar, en dat in een akte laat vastleggen. Deze zgn. “onderhandse schenkings-
overeenkomst”  is via onze penningmeester te verkrijgen en behoeft alleen door u ondertekend te worden, 
dus zonder tussenkomst van een notaris. Deze donatie is volledig aftrekbaar en er is geen drempel voor 
deze aftrek. Dat is heel interessant want dat betekent bijvoorbeeld dat, als u een donatie van € 100,-- aan 
SOMO doet, dit u in feite slechts € 50,-- kost, uitgaande van een 50% belastingtarief. Heeft u interesse om 
een periodieke gift vast te leggen? Dan kunt u met de penningmeester van SOMO, Stef van Leeuwe, 
contact opnemen, liefst per email (stefvanleeuwe@tiscali.nl).   

 Mocht u meer willen weten over SOMO dan zijn wij graag bereid om u een folder toe te zenden. Voor 
grotere groepen/instellingen kunnen wij eventueel ook een presentatie verzorgen. Neemt u gerust contact 
met ons op! 

 Als u ook andere geïnteresseerden eens van ons werk op de hoogte wilt brengen (bijv. via het doormailen 
van deze digitale Nieuwsbrief!), dan stellen wij dat zeer op prijs. 

 Ook bepaalde ideeën, suggesties of opmerkingen over de nieuwsbrief of mogelijke acties voor SOMO 
kunt u kwijt per mail (overdijkink@versatel.nl) of per telefoon.    

 
Het bestuur van SOMO:         

 Laura Menkveld, voorzitter 

 Gerhard Overdijkink, secretaris 

 Stef van Leeuwe, penningmeester (tevens contactpersoon voor Outjo) 

 Contactpersoon en redactie Nieuwsbrief: Gerhard Overdijkink, tel. 06-4967 8023 

 E-mail: overdijkink@versatel.nl 

 Website: www.somomaarssen.nl 

 Bankrekening SOMO: NL32ABNA 0533996333 ten name van SOMO te Maarssen 
 

Eind mei is in Outjo dhr. J. van Wyk overleden. Dhr. Van Wyk was gemeentesecretaris van de 
gemeente Outjo in de periode dat het samenwerkingsproject tussen Maarssen en Outjo is gestart. 
Als lid van de delegatie van Outjo is dhr. Van Wyk in Maarssen geweest voor een stage van twee 
weken. Wij zullen hem als een zeer vriendelijk en gastvrij mens blijven herinneren en wensen zijn 
vrouw en verdere familie veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.   
Bestuur SOMO  
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