
Nieuwsbrief SOMO, februari 2018
In onze nieuwsbrief vertellen wij u graag meer over onze laatste acties en ontwikkelingen uit 
Outjo.

Extra schoolkinderen
We zijn verheugd te kunnen melden, mede door uw genereuze giften in de maand december, dat wij
dit jaar het onderwijs kunnen bekostigen van 5 extra kinderen! Hiermee is de groep kinderen 
waarvoor SOMO de opleiding betaalt gegroeid van 40 naar 45 kinderen. Voor deze groep kinderen 
betalen wij het schoolgeld, de schoolkleding, schoolspullen en de benodigde toiletartikelen. 
Opleiding is voor deze groep kansarme kinderen de enige stap richting een betere toekomst.
Ook in 2018 blijven wij de (enige) dagelijkse maaltijd verzorgen voor een groep van 100 (wees) 
kinderen. Door deze maaltijd hebben deze kwetsbare kinderen in ieder geval 1 maaltijd per dag en 
daardoor kunnen ze het ook opbrengen om de schooldag te volgen. Met een lege maag kan je 
immers niet leren. Dank voor uw steun voor deze groep kinderen!

 

Acties & Promotie
Om het mooie werk van SOMO te kunnen voortzetten zijn wij volledig afhankelijk van giften. Het 
is mooi te zien dat er afgelopen periode weer verschillende acties zijn opgezet. Zo heeft Mariette 
van der Wilt op de school waar zij lesgeeft tijdens het Kerstdiner een inzamelingsactie gehouden, 
deze actie heeft maar liefst € 1500,- opgebracht! Namens de kinderen in Outjo: enorm bedankt!
Ook heeft de flessenbonactie van Albert Heijn in Maarssen-dorp heeft weer een mooi bedrag voor 
SOMO opgeleverd, fijn dat we ook dit jaar bij Albert Heijn mogen staan.
Volgt u onze facebookpagina al? Hier plaatsen wij ook regelmatig updates.

 

Bazar Open Hof in Maarssen
Wij zijn verheugd dat SOMOMaarssen ook dit jaar weer een mooi deel van de opbrengst van de 
Bazar in de Open Hof mag rekenen. De Bazar is een initiatief van de (protestante) wijkgemeente 



ontmoetingskerk Maarssen en vindt plaats op vrijdag 23 maart van 15:00 uur tot 21:30 uur en 
zaterdag 24 maart van 10:00 uur tot 15:30 uur in de Kerkcentrum Open Hof, kerkweg 60, 
Maarssen.

Tijdens de Bazar is er van alles te beleven en heel veel te koop. Ieder jaar is het klapstuk het 
spannende rad van avontuur, waar ook dit jaar weer schitterend prijzen te winnen zijn!

Film bezoek Outjo
Tijdens de bestuursreis van afgelopen jaar heeft ons ere lid Ab van der Veen samen met zijn vrouw 
een film gemaakt over het bezoek aan Outjo. Deze film geeft een goed beeld van onze projecten, 
het land en de mensen met wie wij samenwerken. Door op de link te klikken kunt u de film 
bekijken. Veel kijkplezier!

ICT Project
Afgelopen bestuursvergadering heeft Hein Muller ons enthousiast verteld over het ICT project wat 
hij in september-oktober 2017 in Outjo op de Maarssen-school heeft begeleid. Hein heeft o.a. een 
groep onderwijzers leren werken met Windows en Excel. De reacties waren bijzonder positief. 
Tijdens het bezoek van een deel van het bestuur aan Outjo hebben wij gezien hoe welkom zijn 
inbreng en kennis waren! In korte tijd hebben zij veel van Hein geleerd, zodat ze efficiënter kunnen 
werken en ook hun kennis kunnen overbrengen op de schoolkinderen in Outjo. Aan het einde van 
de cursus hebben de onderwijzers een certificaat ontvangen. Wij danken Hein voor zijn belangeloze
inzet voor de Maarssen-School in Outjo.

https://maps.google.com/?q=kerkweg+60,+Maarssen&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=kerkweg+60,+Maarssen&entry=gmail&source=g


Sponsoring & tot slot
Mocht u SOMO ook willen steunen dan kunt u het donateursformulier op onze site invullen 
http://www.somomaarssen.nl/. Met hulp van SOMO kan een groep van 45 kinderen onderwijs 
volgen en elke maand kunnen wij 100 van de armste kinderen voorzien van een warme Lokale 
vrijwilligers koken het eten en delen dit uit. Helpt u mee dit aantal uit te breiden? Voor maar 10 
euro per maand kunt u een kind 5x per week van een warme maaltijd voorzien!

Heeft u nog vragen of wilt u met ons verder praten over SOMO: wij horen het graag. U kunt ons 
bereiken via deze mail of via onze secretaris Gerhard Overdijkink tel. 0346-563749 
overdijkink@versatel.nl Donaties ontvangen wij graag te name van: SOMO Maarssen 
Bankrekeningnummer NL32 ABNA 0533 9963 33 

Hartelijk dank & groet namens het bestuur,
Laura de Groot (voorzitter) / Gerhard Overdijkink (secretaris) / Mariette van der Wilt 
(penningmeester) Annemarie Ritter-van Duuren (bestuurslid)
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http://www.somomaarssen.nl/

