
Nieuwsbrief SOMO juni 2017

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

1. Laatste ontwikkelingen in Outjo

Onze contactpersoon mevrouw Fina Job stuurde SOMO een aantal foto's van het voedselproject (zie 
hiervoor onze facebookpagina:https://www.facebook.com/somomaarssen/) . Veel kinderen die de 
scholen bezoeken hebben niet of nauwelijks te eten. Dit komt omdat ze (half)wees zijn, of hun ouders
zijn werkloos en kunnen het niet betalen. Met een lege maag kun je niet leren! In 2016 heeft SOMO 
100 kinderen een dagelijkse warme maaltijd kunnen geven. Op de foto’s krijgt u een goed beeld van 
dit project dat wij ook dit jaar blijven ondersteunen door uw hulp.   

Ook hebben wij voor dit jaar weer onze financiële steun toegezegd voor het onderwijs van 40 
(wees)kinderen, die zonder uw hulp anders niet de (in onze ogen geringe) bijdrage in het schoolgeld 
kunnen voldoen. Hartelijk dank daarvoor!

2. Acties.

Op 24 & 25 maart vond de jaarlijkse Bazar Open Hof in Maarssen plaats. De Bazar is een grootschalig 
evenement van de ontmoetingskerk (PKN) waar o.a. gebruikte spullen worden verkocht. Wij zijn 

ontzettend blij dat de organisatie van de Bazar heeft 
besloten om SOMO een mooi deel van de opbrengst te 
schenken. Namens de kinderen van Outjo: bedankt! 

Op de foto onze bestuursleden Stef van Leeuwe en 
Gerhard Overdijkink.

In april was Gerhard op bezoek bij de ambassadeur van Namibië. Samen met
verschillende andere hulporganisaties is gesproken over ontwikkelingshulp,
armoedebestrijding en de toekomstige ontwikkelingen in Namibië. Het is ook een
blijk van waardering van de regering van Namibië voor ons werk. Een leerzame &
plezierige ontmoeting!

3. Nieuws van het bestuur

In september van dit jaar zullen Gerhard Overdijkink en Stef van Leeuwe (op eigen kosten) op bezoek
gaan in Outjo. Samen met onze partners in Outjo zijn de voorbereidingen voor dit bezoek zijn in volle 
gang. Ook zal ICT specialist Hein Muller in september Outjo bezoeken en op school ICT les gaan 
geven. Tijdens deze bestuursreis zullen zij de projecten bezoeken, met onze contactpersonen spreken 
en kijken hoe alles verder verloopt. Ook zal er een vergadering zijn met lokale bestuurders. In de 
volgende nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van deze reis.

Stef van Leeuwe heeft aangegeven einde van dit jaar te stoppen met zijn werkzaamheden voor 
SOMO. Stef heeft zich ruim 12 jaar met heel veel plezier en enorme passie ingezet voor SOMO.  
Uiteraard vinden wij dit ontzettend jammer maar begrijpen zijn keus. Wij hebben echter ook 
versterking voor het bestuur gevonden: Mariette van der Wilt. Mariette heeft een financiële 
achtergrond en werkt als docente management & economie. Mariette woont met haar gezin In 
Maarssen-dorp. Wij heten Mariette alvast van harte welkom binnen het bestuur. In de volgende 
nieuwsbrief zal Mariette zich aan u voorstellen. 



4. Sponsoring

Wij zijn verheugd dat wij   nieuwe “Vrienden van SOMO” hebben gevonden. O.a. Notarispraktijk Appel
en Huisartsenpraktijk Wolfs-Smit uit Maarssen sponsoren beiden jaarlijks 1 kind met de maaltijden. 
Hartelijk dank daarvoor!

5. 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 
overdijkink@versatel.nl.

Donaties ontvangen wij graag ten name van: SOMO Maarssen Bankrekeningnummer NL32  ABNA 
0533 9963 33. SOMO is een ANBI-goedgekeurde instelling.   

Hartelijk dank & groet namens het bestuur,

Laura de Groot (voorzitter) / Stef van Leeuwe (penningmeester) / Gerhard Overdijkink (secretaris) / 
Annemarie Ritter (bestuurslid) / Mariette van der Wilt (kandidaat bestuurslid)


