
Nieuwsbrief oktober 2017
In onze nieuwsbrief vertellen wij u graag meer over onze laatste acties en ontwikkelingen uit Outjo.

Bestuursreis naar Outjo
Onze bestuursleden Gerhard Overdijkink en Stef van Leeuwe zijn net weer terug van hun reis door
Namibië en hun bezoek aan Outjo. Tijdens deze reis hebben zij uitgebreid gesproken met onze
lokale partners, gemeentebestuurders en hulpverleners. Uiteraard zijn ook de verschillende SOMO
projecten bezocht: het voedselproject, het schoolproject en het woningproject Maarssen Village.
De projecten zijn uitgebreid met elkaar geëvalueerd. Wat direct heel erg  duidelijk werd, is dat
onze steun heel hard nodig is en zeer gewaardeerd wordt. Ook is gesproken over de toekomst van
onze samenwerking. Een bijzonder en intensief bezoek waar Gerhard en Stef met veel genoegen
op terug kijken. Onderaan deze nieuwsbrief treft u een uitgebreider verslag aan van deze reis.

ICT Project in Outjo
IT-specialist Hein Muller heeft de afgelopen weken als vrijwilliger computerles op de Jack Francis
School en Maarssen School in Outjo gegeven. Op de foto staan de onderwijzers die geslaagd zijn
voor de cursus. De onderwijzers zijn erg enthousiast over de cursus en kunnen hun opgedane
kennis nu gaan overbrengen op de kinderen. Hein Muller heeft de cursus met groot plezier
gegeven en vervolgt zijn rondreis door Afrika nu met 2 andere goede doelen die hij ook steunt. Wij
danken Hein voor zijn inzet en enthousiasme!



Actie in samenwerking met hockeyclub MHV Maarssen
In samenwerking met hockeyclub MHV uit Maarssen is de eerste lichting van de oude hockeyshirts
door bestuursleden Stef van Leeuwe en Gerhard Overdijkink overhandigd in Outjo. In Outjo
kunnen ze deze shirts heel goed gebruiken omdat er weinig tot geen sportkleding voor sportlessen
beschikbaar is. Mooi dat de shirts op deze manier hergebruikt kunnen worden. Wij zijn nu aan het
bekijken hoe wij de volgende lichting tegen geringe kosten in Outjo kunnen krijgen. Mocht u
hiervoor mogelijkheden hebben dan vernemen wij dat graag. Tevens zijn 25 shirtjes van de in
augustus gehouden Vechtloop overhandigd.

SOMO op vrijwilligersmarkt in Bison Shopping Centre  
Traditiegetrouw wordt op zaterdag 4 november de Vrijwilligersmarkt gehouden. Uiteraard is SOMO
dit jaar ook weer van de partij met een eigen stand. We staan dit jaar beneden op het centrale
plein in de buurt van de trappen. Het zou leuk zijn u daar te kunnen ontmoeten. Kom gerust even
langs om verder door te praten over het werk van SOMO.

SOMO  in de Media  
Afgelopen week heeft ons bestuurslid Gerhard Overdijkink een interview gegeven bij RTV Stichtse 
Vecht. Hopelijk draagt dit ook weer bij aan meer bekendheid voor SOMO en hopelijk ook nieuwe 
donateurs. Wilt u dit interview beluisteren, klik dan hier 
http://rtvstichtsevecht.nl/audio/31402219/interview-met-stef-van-leeuwe-en-gerhard-overdijkink-
van-somo 

Sponsoring  
Mocht u SOMO ook willen steunen dan kunt u het donateursformulier op onze site invullen.
http://www.somomaarssen.nl/donatie-formulier/ SOMO kan elke maand 100 van de armste
kinderen voorzien van een warme maaltijd. Lokale vrijwilligers koken het eten en delen dit uit.
Voor maar 10 euro per maand kunt u een kind 5x per week van een warme maaltijd voorzien! Of
voor € 100,- kunt u zorgen dat een kind een heel jaar lang naar school kan. Wat zou het mooi zijn
als we deze groep kunnen uitbreiden naar 250 kinderen. Helpt u mee?

Vervolg bestuursreis
Zoals hierboven reeds gemeld, was het bezoek zeer zinvol en geslaagd. Enkele zaken die de
aandacht verdienen:

In het verleden zijn er met behulp van SOMO toilet-units en stenen huizen (“Maarssen village”)
gebouwd. Er zijn nu concrete plannen om op korte termijn veel nieuwe huizen te bouwen in Outjo,
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incl. nieuwe “SOMO-huizen”. Dat zou echt fantastisch zijn!
Op de Maarrssen-school werden we zeer hartelijk en met gezang ontvangen. De school ziet er
prachtig uit, wordt goed geleid en was heel blij met alle schoolspullen die we meebrachten.
Probleem is wel dat de school door de snelle groei krap behuisd is en er zelfs in de keuken werd les
gegeven. SOMO zal deze school ook in de toekomst, waar mogelijk, blijven helpen. Het is het meer
dan waard!

In het Voedselproject komt de echte armoede die er in Outjo is, concreet naar voren. We waren bij
en hebben geholpen met het uitdelen van het voedsel. Voor de schoolkinderen is dit echt een
primaire levensbehoefte die zeer noodzakelijk is en blijft. Ter plaatse bleek dat men problemen had
met de watervoorziening, het dak van de “soup-kitchen” en onvoldoende schaduw voor de
kinderen. Door een directe financiële toezegging van SOMO hopen we dat dit op zeer korte termijn
wordt opgelost.

In een hele goede en open sfeer hebben we verder kunnen constateren dat men volop plannen
aan het uitwerken is om een buurthuis te bouwen, een groentemarkt te starten en waterputten te
boren om voedsel te kunnen verbouwen, etc. Kortom: veel nieuwe, goede ontwikkelingen!



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. 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 (bestuurslid)


