
Nieuwsbrief SOMO oktober 2018

In onze nieuwsbrief vertellen wij u graag meer over onze laatste acties en ontwikkelingen uit Outjo. 
Veel leesplezier!

Stand van zaken

Graag brengen wij u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de projecten in Outjo. Wij hebben onlangs
de jaarrapporten ontvangen uit Outjo en daarin kunnen wij goed lezen hoe goed uw gelden worden 
besteed. Daarnaast zijn er volop plannen om de armoede in Outjo verder te verminderen. 

De bestaande projecten zoals het voedselproject en het scholingsproject zijn en worden conform 
afspraken uitgevoerd en blijven nog steeds nodig. Een groep van inmiddels 45 kinderen kan namens 
uw giften scholing volgen, hartelijk dank daarvoor. Ook het voedselproject blijft noodzakelijk. Uiteraard
is het de bedoeling van iedereen om dit in de toekomst af te bouwen en dat de mensen in Outjo 
zelfredzaam worden. Een mooie stap daartoe is het agrarische project. Op een stuk grond achter 
de Maarssen-school is het plan om groenten te verbouwen zodat hier in de toekomst voedsel 
geproduceerd kan worden. Dit klinkt eenvoudiger dan dat het is. De grond moet geschikt worden 
gemaakt, er moet een hekwerk komen, watervoorziening en de zaden moeten worden ingekocht. Wij 
houden hier nauw contact over met onze lokale partners. Een mooie duurzame ontwikkeling die wij 
van harte toejuichen! Op termijn kan dit betekenen dat het verstrekken van voedsel zoals dat nu 
gebeurt kan worden verminderd. Eerst zaaien en dan pas oogsten geldt hier letterlijk dus uw 
financiële (extra) bijdrage is bijzonder welkom! 

Sportshirts voor kinderen in Outjo

Graag willen wij hockeyclub MHV Maarssen bedanken voor alle oude shirts die wij aan de Maarssen-
school in Outjo mochten doneren. Via onze oud voorzitter Jan van de Boogerd en zijn vrouw is een 
deel van de shirts goed aangekomen in Outjo. De kinderen ter plekke zijn ontzettend blij met echte 
sportshirts, dat is een luxe die ze niet kennen. Het is mooi dat de shirts zo nog jaren gebruikt kunnen 
worden. Mooi ook dat dit de binding tussen de Maarssen-school en Maarssen weer versterkt. Kinderen
in Outjo zijn er trots op om een shirt uit het verre Nederland te dragen. Een mooie samenwerking 
tussen MHV en SOMO!

Rectificatie

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat Fina en Abraham Job op eigen kosten een 
overkapping hebben gemaakt, dit is niet juist. SOMO heeft deze overkapping grotendeels bekostigd. 
De overkapping zorgt ervoor dat de kinderen niet uren in de bloedhete zon hoeven te wachten op hun
maaltijd. Namens uw giften hebben wij dit kunnen doen, hartelijk dank daarvoor! 

Uw hulp blijft nodig!

Ook uit de rapporten en gesprekken met onze partners blijkt: onze hulp is hard nodig! De 
maaltijdvoorziening voor de kinderen is schrijnend, voor een grote groep kinderen is dit hun enige 
dagelijkse maaltijd. Voor die maaltijd staan ze uren in de rij te wachten. Voor maar € 10,- per maand 
kunnen wij 1 kind een dagelijkse warme maaltijd aanbieden. Wat zou het fantastisch zijn om een 
grotere groep kinderen te helpen. Helpt u mee? 

Sponsoring

Ook deze maand mochten wij weer rekenen op een aantal nieuwe donateurs: zo zijn de giften van 
een 50 jarig huwelijk naar SOMO gegaan en mogen wij ook de giften ontvangen ter ere van een 
verjaardagsfeest. Dank daarvoor! Ook de Albert Heijn flessenbonactie heeft weer een mooi bedrag 
opgeleverd. Mocht u SOMO ook willen steunen dan kunt u het donateursformulier op onze site 
invullen. http://www.somomaarssen.nl/donatie-formulier/ SOMO verzorgt de scholing van een groep 
van nu 45 kinderen, wij betalen het schoolgeld, de schoolspullen en schoolbenodigdheden.  Door uw 
steun aan de educatie van deze groep kwetsbare kinderen geeft u hen een betere toekomst!

http://www.somomaarssen.nl/donatie-formulier/


Tot slot

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 of 06 49678023. 
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) / Annemarie van Duuren (bestuurslid) / 
Mariëtte van der Wilt (penningmeester)
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