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DIGITALE NIEUWSBRIEF SOMO 
11e Jaargang nr. 3 

       
 
Maarssen, september 2016 
 
In deze derde digitale Nieuwsbrief van 2016 leest u over: 
1. SOMO in het nieuws/Bestuursinformatie. 
2. Nieuws over onze projecten: noodoproep iz droogte in Namibië! 
3. Actienieuws. 
4. Nieuwe website.  
 
 

1. SOMO in het nieuws/Bestuursinformatie 
De afgelopen periode was SOMO in meerdere opzichten in the picture.  
 
Te gast bij RTV Stichtse Vecht 
Op 8 augustus waren Stef van Leeuwe en Gerhard Overdijkink te horen op de lokale radio bij RTV 
Stichtse Vecht, zie 
http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/31402426/somo-zet-zich-in-voor-armoedebestrijding-in-outjo-namibie. 
 
Gesprek met wethouder Linda van Dort 
Enkele weken later hebben wij een goed gesprek gehad met (o.a.) wethouder Linda van Dort van de 
gemeente Stichtse Vecht. Zij heeft SOMO om foto’s en nadere informatie gevraagd. De gesprekken 
zullen worden vervolgd, ook met andere organisaties binnen Stichtse Vecht die zich inzetten voor 
armoedebestrijding en duurzaamheid.  
 
Overleg met ambassadeur van Namibië.  
En op 14 september was Gerhard Overdijkink aanwezig bij een bijeenkomst rondom de accreditatie 
(erkenning) van de ambassadeur van Namibië. Er zijn goede contacten gelegd met de in Brussel 
gevestigde staf van de ambassade, die ook de belangen behartigt in Nederland. Zeker in een land als 
Namibië waar tradities en hiërarchische verhoudingen een belangrijkere rol spelen dan in Nederland is 
het goed om ook op dit vlak de relaties te verstevigen. Ook konden wij aandacht vragen voor de 
uitbreidingsplannen van het huisvestigingsproject. Het bestuur van SOMO heeft zijn zorgen geuit over 
de moeizame voortgang van dit project en gevraagd of de ambassadeur of de consul hierin iets kan 
betekenen. 
 
De regering van Namibië heeft een plan gemaakt om de armoede in het land te verminderen en 
welzijn en welvaart te vergroten. Er is een keurig boekje van gemaakt en hoewel papier niet helpt bij 
een lege maag, is het goed om te weten dat dit alle aandacht heeft en dat het werk van organisaties 
zoals SOMO zeer wordt gewaardeerd. Het is bemoedigend om te zien dat wij niet de enige partij in 
Nederland zijn die Namibië helpen. Mooi en waardevol om ervaringen te kunnen uitwisselen met 
andere organisaties die zich inzetten voor Namibië! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/31402426/somo-zet-zich-in-voor-armoedebestrijding-in-outjo-namibie
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2.  Nieuws over onze projecten 
 
Voedselproject 
Over de bouw van een nieuw onderkomen van het voedselproject is goed nieuws te melden.  
Fina Job (ons centrale contactpersoon en hoofd van de lokale school) en haar man zullen namelijk de 
bouw van de keuken zelf ter hand nemen. Zij hebben al een stuk grond gekocht en de  
voorbereidingen zijn daarmee gestart. Fina en haar man bekostigen dit zelf. Dat is ook de manier 
waarop SOMO wil werken: samen projecten oppakken uitgaande van lokale behoeften.  

 
Over de uitgifte van de dagelijkse maaltijden bleek onze zorg helaas terecht. Door de sterk stijgende 
voedselprijzen, veroorzaakt door de grote droogte (o.a. el Nino), krijgen de kinderen momenteel geen 
vijf maar drie maaltijden per week. Wij doen hierbij een beroep op de lezers om extra bij te dragen 
zodat de vijf maaltijden per week weer conform planning verstrekt kunnen worden aan de 
armste kinderen. De huidige situatie betekent dat kinderen met honger naar bed gaan en dat heeft 
natuurlijk negatieve gevolgen voor het volgen van onderwijs. Een trieste situatie die wij graag willen 
verbeteren, maar daarbij is extra financiële steun onontbeerlijk!   
 
Dit betekent ook dat het zelf verbouwen van voedsel in Outjo prioriteit moet hebben. Het bestuur van 
SOMO stimuleert contacten die er  zijn om hier nader onderzoek naar te doen. Als er  lokaal 
commitment is en een goed plan, dan willen wij als bestuur deze ontwikkelingen versterken en 
uitbouwen. Gegeven de droogte zal dit niet mee vallen en vereist dit inzet van deskundigen. 
 
 

     
   
 
 
 
 
 



3 

 

 
Huisvestingsproject  
Het huisvestingsproject heeft eerder 12 huizen opgeleverd die Maarssen-village worden genoemd. De 
bedoeling was om via de verkoop van deze huizen (bewoners betalen deze huizen af met 
renteopslag) weer nieuwe financiële middelen te genereren. Aldus ontstaat een revolverend fonds 
waaruit weer nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. Het bestuur van SOMO heeft nu op hoger 
ambtelijk niveau aangedrongen op de afronding van fase 1. Wij willen stimuleren dat meer mensen in 
Outjo niet langer onder erbarmelijke omstandigheden hoeven te wonen (zie onderstaande foto). Nu 
woont ongeveer de helft van de mensen in dergelijke krotten.  
 

 
 

 

 

Maarssen-school/Werkbezoek Hein Muller 
De afgelopen weken is er goede voortgang geboekt over het af te leggen werkbezoek van dhr. Hein 
Muller aan Outjo. Onze projectencoördinator, Fina Job, heeft informatie geleverd zodat de 
voorbereiding op dit bezoek in september 2017 nu echt gestalte krijgt. Hein Muller zal als  
vrijwilliger/ICT-specialist worden ingezet om de lokale kennis en vaardigheden op het terrein van ICT 
te vergroten. 
 
 

3. Actienieuws 
Algemeen 
Het toerisme lijkt in Namibië in de lift te zitten. De KLM vliegt sinds kort ook rechtstreeks op Windhoek. 
Ook Outjo deelt in deze ontwikkeling die Namibië o.a. aan haar stabiele regering en prachtige 
landschap heeft te danken. De reisorganisatie GONamibië biedt  een tour aan in Outjo en doteert dan 
een bijdrage voor de allerarmsten in Outjo.  
 
Statiegeld 
De afgelopen weken hebben gelukkig veel mensen hun statiegeldbon gedoteerd voor SOMO. De 
opbrengst is momenteel 195 euro. Dit zijn vele kleine bedragen en betekent dus dat velen ons werk 
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een warm hart toedragen.  
In de periode 3 t/m 23 oktober kunt u uw statiegeldbon weer deponeren in de SOMO-kast  bij Albert 
Heijn in Maarssen-dorp. Warm aanbevolen! 
 
Gift ZWO 
Van de Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) van de ontmoetingskerk in 
Maarssen-dorp hebben wij een mooi bedrag toegezegd gekregen. Heel hartelijk dank, wij kunnen dit 
zeer goed gebruiken voor Outjo.   
 
Vrijwilligersmarkt 5 november 
Tenslotte op 5 november 2016 staat SOMO met een stand op de vrijwilligersmarkt in Bison Shopping 
Centre. U bent van harte welkom bij onze stand voor een praatje en informatie! 
 
 

4. Nieuwe website 
Zoals al in vorige nieuwsbrieven werd vermeld wordt de website van SOMO vernieuwd. Dit vergt meer 
tijd  dan gepland, maar is momenteel in volle gang. Wij hebben als bestuur al een nieuwe versie 
gezien en hopen u binnenkort mee te laten kijken. De content zal worden vernieuwd en meer plaatjes 
en acties bevatten.   
 
 

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. 06-49678023 

 E-mail: overdijkink@versatel.nl 

 Website: www.somomaarssen.nl 

 Bankrekening SOMO: NL32ABNA 0533996333 ten name van SOMO te Maarssen 
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