
 Nieuwsbrief SOMO maart 2017

Zoals u kunt zien hebben wij de nieuwsbrief van SOMO in een nieuw, modern jasje gestoken. Wij 

hopen dat de nieuwsbrief hierdoor nog beter leesbaar is. Deze nieuwe stijl sluit ook mooi aan op 

onze nieuwe website, die nu echt bijna klaar is. 

In deze nieuwsbrief vertellen wij u graag meer over onze laatste acties en de laatste ontwikkelingen 

uit Outjo.

1. Laatste ontwikkelingen in Outjo

Wij zijn verheugd dat we namens onze donateurs een mooie donatie hebben kunnen doen voor de 

schoolkinderen in Outjo. Via onze contactpersoon in Outjo, mevrouw 

Fina Job, hadden wij het verzoek gekregen dat er dringend behoefte is 

aan schoolspullen zoals schriften, pennen etc. Aan deze zaken is een 

groot gebrek en hebben de kinderen hard nodig om te kunnen leren. De 

schoolspullen zijn inmiddels aangeschaft en van mevrouw Fina Job 

hebben wij een hartverwarmend bedankbericht ontvangen namens de 

kinderen. Deze dank willen wij natuurlijk graag aan u overbrengen, want 

zonder uw hulp was dit niet mogelijk.

Ook dragen wij nog steeds bij aan de maaltijden voor een groep van 100 

kinderen. Zonder een maaltijd in de buik is het voor kinderen moeilijk om te leren en hier was 

dringend behoefte aan. Ook hiervoor: hartelijk dank! En last but not least betaalt SOMO met ingang 

van het zojuist begonnen schooljaar ook weer voor 40 van de armste kinderen de volledige opleiding.

2. Acties

Op 24 & 25 maart zal weer de jaarlijkse Bazar bij PKN Open Hof in Maarssen plaatsvinden. De Bazar is

een grootschalig evenement waarbij o.a. gebruikte spullen worden verkocht. Wij zijn ontzettend blij 

dat de organisatie van de Bazar heeft besloten dat 17,5 % van de opbrengst voor SOMO zal zijn. 

Mocht u één van deze dagen  vrij zijn: wij raden een bezoekje aan de Bazar

zeker aan. Via deze link treft u meer info aan: 

https://www.facebook.com/bazarpknmaarssen 

Een andere actie die geld voor Outjo heeft opgeleverd was de

flessenbonactie bij Albert Heijn in Maarssen-dorp. Op bijgaande foto krijgt

Annemarie Ritter de opbrengst (ca. € 170,-) uitgereikt. Wij danken Albert

Heijn en haar klanten voor deze actie.

3. Nieuws van het bestuur

De jaarcijfers zijn door het bestuur gecontroleerd en goedgekeurd. Net zoals andere jaren gaat de 

volledige opbrengst van uw donaties naar Outjo. 

In september van dit jaar zal een deel van het bestuur (op eigen kosten) op bezoek gaan in Outjo. De 

voorbereidingen voor dit bezoek zijn inmiddels in gang gezet. Ook zal onze ICT specialist dhr. Hein 

Muller in september Outjo bezoeken en op school ICT les gaan geven. 

Zoals ieder goed bestuur hebben wij samen met onze adviseur Gerard Wieffer onze doelstellingen en 

missie van SOMO met elkaar geëvalueerd en besproken. Met elkaar zijn we tot de volgende heldere 

missie gekomen: SOMO ondersteunt en investeert in de ontwikkeling van jongeren in Outjo in Namibië. 

https://www.facebook.com/bazarpknmaarssen


4. 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 te name van: SOMO Maarssen 

Bankrekeningnummer NL32  ABNA 0533 9963 33

Hartelijk dank & groet namens het bestuur,

Laura de Groot (voorzitter) / Stef van Leeuwe (penningmeester) / Gerhard Overdijkink (secretaris) / 

Annemarie Ritter (kandidaat bestuurslid)

mailto:overdijkink@versatel.nl

