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Nieuwsbrief Somo, September 2019
In onze nieuwsbrief vertellen wij u graag meer over onze laatste acties en ontwikkelingen uit Outjo.

Veel leesplezier!

Met trots kijken wij terug naar de projecten die we vanaf 8 Juni 1999 in Outjo hebben kunnen realiseren en in

stand hebben weten te houden. Wij hebben hier ook over bericht in de Vechtstroom en de VAR.

Huisvesting 

Het financieren en bouwen van eenvoudige stenen huizen met elektriciteit en water en de bouw van sanitaire

units in de krottenwijk van Outjo. Dit gebied staat nu bekend als 'Maarssen Village'. Inmiddels zijn de meeste

huizen van Maarssen Village zelfs uitgebouwd en het terugbetaalde geld wordt opnieuw gebruikt om huizen te

bouwen en daarmee de ‘middenklasse’ te versterken. Over het algemeen in Namibië, en zeker in Outjo, is de
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woningnood zeer groot!

Onderwijs

Zo’n 25% van de leerlingen van de basisschool is wees. Veel kinderen leven in de sloppenwijk van Outjo met

hoge werkloosheid en maken veelal deel uit van een onvolledig gezin.

Hoewel er in Namibië een schoolplicht geldt, betekent dit niet dat alle kinderen naar school gaan. Veel ouders

zijn namelijk financieel niet in staat om de in onze ogen geringe kosten te betalen. Lang niet alle kinderen

bezoeken dus de school.

Schoolspullen
Voor twee basisscholen de benodigde schoolboeken ingekocht. Het gaat hier om Engelse schoolboeken die voor

onderwijs in Namibië gebruikt worden. Verder zorgen we dat bezoekers pennen, potloden en schriften

meekrijgen zodat ook die voorradig zijn voor onderwijsdoeleinden op de Maarssen School.

Voedselvoorziening 
Voor de allerarmste 100 kinderen wordt dagelijks een warme maaltijd verzorgd. Dit gebeurt vanuit de zgn. Soep

Kitchen. We zijn nu bezig de voedselvoorziening te verduurzamen door middel van de aanleg van een

groentetuin, zodat de maaltijden zelfvoorzienend kunnen worden.

Bezoek Maarssens gezin aan Outjo

In augustus heeft de familie Hoogervorst een bezoek gebracht aan Outjo en daar mevrouw Fina Job, onze

contactpersoon ontmoet. Samen hebben ze Blikkiesdorp bezocht, waar ze vele handen hebben geschud en

de indrukwekkende leefomstandigheden hebben aanschouwd.

De Maarssenschool zelf was dicht maar er was een kidsclub in de kerk die ze hebben bezocht.

Ze hebben daar ballen, potloden, pennen etc. gegeven. Vervolgens hebben deze kinderen bij de soupkitchen
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een maaltijd gekregen. De jongste Hoogervorst heeft eigenhandig de borden gevuld. Daarna zijn ze gaan

voetballen op het terrein waar de groentetuin komt. Alleen het hek is af momenteel. Fina gaf aan behoefte te

hebben aan een waterpunt.

Verder heeft de familie Hoogenvorst een groot aantal MHV hockey shirts meegenomen en aan een school

overhandigd. (zie foto onderaan de nieuwsbrief)

Sponsoring

Wij hebben uw hulp hard nodig! Dit jaar laten wij een groep van 45 kinderen onderwijs volgen, zodat er gewerkt

wordt aan een goede toekomst en stevig fundament van deze groep kinderen. Helpt u ons mee dat zij naar

school kunnen blijven gaan? U kunt hiervoor het donateursformulier op onze site invullen.

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

Helaas hebben enkele sponsoren in 2019 geen, of minder, middelen beschikbaar gesteld hetgeen onze

projecten in gevaar brengt. Wij willen graag een dringend beroep doen op de lezer, hun achterban

en/of bekenden om de kinderen in Outjo van de nodige financiële middelen te blijven voorzien.

Alvast hartelijk dank!

 

http://www.somomaarssen.nl/donatie-formulier/
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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/ 0649678023 mail:

gerhard.overdijkink@gmail.com.

Giften ontvangen wij graag ten name van: Ontwikkelingsproject Maarssen Bankrekeningnummer

NL32ABNA 0533 9963 33 

Hartelijk dank & groet namens het bestuur,
Gerhard Overdijkink (secretaris) /  Mariette van der Wilt (penningmeester)  / Hein Muller (bestuurslid)
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