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         Maarssen, maart 2016 
 
In deze eerste digitale Nieuwsbrief van 2016 leest u over: 
 
1. Financieel jaarverslag 2015 SOMO. 
2. Financieel verslag 2015 ODT uit Outjo. 
3. Toekenning projectbudget 2016 aan SOMO-projecten. 
4. Nieuws over onze projecten. 
5. Actienieuws. 
6. Bestuursvacature. 
7. Nieuwe website.  
 

Vooraf 
In eerste nieuwsbrief van 2016 treft u weer informatie aan over SOMO. In de eerste maanden van 
2016 is er positief nieuws te melden zowel op financieel gebied als op het bestuurlijk vlak. Zo heeft de 
noodkreet van ons bestuur in verband met de zoektocht naar een nieuw bestuurslid een positief 
resultaat gehad! In deze nieuwsbrief leest u hierover meer. Het voortbestaan van SOMO is hierdoor 
verzekerd en wij hopen met uw steun onze projecten in Outjo in 2016 verder uit te kunnen voeren!   
 

1. Financieel verslag 2015 SOMO 
Het financieel verslag over 2015 kon, zoals gebruikelijk, al snel in de bestuursvergadering van januari 
door het bestuur vastgesteld worden. Dank hierbij aan penningmeester Stef van Leeuwe voor de 
overzichtelijke en secure manier waarop hij de financiën van SOMO heeft beheerd.    
Ook in 2015 kon SOMO, dankzij de steun van donateurs en sponsors, onze drie projecten 
(voedselproject, schoolkinderen en schoolmaterialen) in Outjo financieel ondersteunen. Wel is het 
noodzakelijk om in 2016 e.v. alle inspanningen te richten op fondsenwerving om onze inkomsten en 
daarmee de ondersteuning van onze projecten op peil te kunnen houden.         
  

2. Financieel verslag 2015 ODT uit Outjo 
De penningmeester van onze partnerorganisatie ODT (Outjo Development Trust) de heer Josef /Urib, 
gemeentesecretaris van de gemeente Outjo, heeft ons het financieel verslag over 2015 toegezonden.  
Hierin worden alle inkomsten en uitgaven voor de SOMO-projecten in 2015 zeer gedetailleerd 
verantwoord. Het verslag is in ons bestuur aan de orde geweest en het heeft geen aanleiding gegeven 
tot vragen of opmerkingen. Onze dank ook aan dhr. /Urib voor dit gedetailleerde financiële verslag 
betreffende de besteding van de ontvangen projectdonaties.  
  

3.  Toekenning budget 2016 aan SOMO-projecten 
Eind december diende onze projectcoördinator in Outjo, mw. Fina Job, een aanvraag in voor 
ondersteuning van twee projecten (schoolkinderen en voedselproject). Rekening houdende met het 
eerder genomen besluit om de ondersteuning van het voedselproject geleidelijk aan af te bouwen, is 
daarop besloten om voor de projecten samen een bedrag van € 9.000,-- over te maken. Omdat het 
zelf verbouwen van groente in Outjo nog niet van de grond is gekomen moest, gezien het beschikbare 
budget, in Outjo de keuze gemaakt worden om max. 100 kinderen 5x per week één warme maaltijd te 
verstrekken. Via het projectbudget voor het schoolkinderenproject worden in 2016 40 kinderen uit de 
armste bevolkingsgroep financieel ondersteund voor de schoolkosten (schoolboeken, schriften, 
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pennen etc.). De aanvraag voor het schoolmaterialenproject (voor de Maarssen-school) is inmiddels 
ontvangen en wordt door het bestuur van SOMO beoordeeld.    
  

4.  Nieuws over onze projecten 
voedselproject 
Voor een nieuw onderkomen van het voedselproject is door het SOMO-bestuur in het verleden een 
budget gereserveerd. Met mw. Fina Job is hierover regelmatig contact. Inmiddels heeft zij in december 
een aangepaste tekening ingediend voor een gebouwtje waarin gekookt kan worden en de uitgifte van 
de maaltijd kan plaatsvinden. Wij zijn in overleg met haar om, uitgaande van het beschikbare SOMO-
budget, tot een reëel plan met een planning te komen.      
Zoals al eerder vermeld is, zal aan het zelf verbouwen van voedsel en/of het vinden van lokale 
sponsors in Outjo prioriteit gegeven moeten worden omdat er in 2016 en verdere jaren minder SOMO-
budget beschikbaar kan worden gesteld.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 
Huisvestingsproject 
Over het huisvestingsproject is in de vorige nieuwsbrief vermeld dat de al jaren slepende 
administratieve en juridische procedure volgens onze partners in Outjo  binnen zes maanden afgerond 
zou moeten kunnen zijn en naar verwachting in de eerste helft van 2016  nieuwe huizen gebouwd 
zouden kunnen worden!  We hopen dat dit inderdaad gerealiseerd kan gaan worden en houden u op 
de hoogte.  
 
Maarssen-school. 
Het bestuur heeft gesproken met dhr. Hein Muller, een enthousiaste IT-specialist, die in 2017 tijdens 
een wereldreis graag Outjo wil bezoeken en daar als vrijwilliger een aantal weken ingezet wil worden 
op de SOMO-projecten. Als mogelijk project is genoemd 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. In Outjo is op dit aanbod al enthousiast gereageerd. Uiteraard moet dit 
nog verder uitgewerkt worden in overleg met Hein Muller en met onze projectcoördinator, Fina Job.  
 

5. Actienieuws 
Begin van dit jaar hebben wij een aantal donaties ontvangen uit acties en/of met een specifiek doel 
waarmee wij erg blij zijn. Zo ontvingen wij uit de decemberactie een donatie van een Maarssens 
administratiekantoor en de “de Ark”- kerk in Duivenkamp (Maarssenbroek). Van de Geertekerk uit 
Utrecht werd een bedrag ontvangen  en van een Maarssense inwoner een zeer royale donatie 
specifiek voor de ondersteuning van schoolkinderen uit de armste bevolkingsgroep. Tevens ontvingen 
wij begin van dit jaar ook weer van een aantal trouwe donateurs en sponsors een donatie. 
Bijvoorbeeld van het De Vast-Van der Wiltfonds die ons jaarlijks steunt en waarvan wij begin van dit 
jaar ook weer een royale donatie mochten ontvangen. 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! Wij zijn blij met iedere actie, klein of groot! 
 

6. Bestuursvacature 
Zoals al in vorige nieuwsbrieven werd vermeld is SOMO op zoek naar nog minimaal twee nieuwe 
bestuursleden. Ook werd er in het weekblad de Vechtstroom een artikel aan gewijd.  
Het doet ons bijzonder veel plezier om u te kunnen melden dat wij in ieder geval één nieuw 
bestuurslid hebben in de persoon van dhr. Gerhard Overdijkink uit Maarssen. Dhr. Gerhard 
Overdijkink heeft ruime ervaring opgedaan met een project in Oost-Europa en heeft affiniteit met 
Afrika. In de volgende nieuwsbrief zal hij zich voorstellen. Rekening houdende met het aftreden dit 
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voorjaar van Ab van der Veen is het bestuur hierdoor weer op sterkte! En dat is goed nieuws, de 
toekomst van SOMO is hiermee, althans voorlopig, veilig gesteld!  
Een ieder die belangstelling heeft om zich in te zetten voor onze stichting SOMO in een functie als 
bestuurslid of evt. in een andere, bijvoorbeeld projectmatige, functie is van harte uitgenodigd om 
contact met ons op te nemen!  
 

7. Nieuwe website 
Op dit moment wordt gewerkt aan het vernieuwen en actualiseren van onze website. Binnenkort zal  
SOMO weer over een mooie en actuele website beschikken.       
 
 

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 (aj.vanderveen@chello.nl) of per telefoon.    

 
Het bestuur van SOMO:         

 Laura Menkveld, voorzitter 

 Ab van der Veen, secretaris (tot 1 juni) 

 Stef van Leeuwe, penningmeester 

 Gerhard Overdijkink 

 Contactpersoon en redactie Nieuwsbrief: Ab van der Veen, tel. 0341-556 556 

 E-mail: aj.vanderveen@chello.nl. 

 Website: www.somomaarssen.nl 

 Bankrekening SOMO: NL32ABNA 0533996333 ten name van SOMO te Maarssen 
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   Een klas aan het werk in de Maarssen-school    


