
Nieuwsbrief SOMO december 2017

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

Afscheid bestuurslid Stef van Leeuwe

Zaterdag 18 november j.l. hebben wij in huiselijk kring afscheid
genomen van ons gewaardeerde bestuurslid Stef van Leeuwe.
Stef heeft zich ruim 10 jaar vol overgave ingezet voor SOMO.
Tijdens deze avond hebben wij met elkaar teruggeblikt op alle
mooie projecten waar Stef zich belangeloos heeft ingezet. Stef
heeft zijn taken inmiddels overgedragen aan Mariette van der
Wilt, zij heeft ontzettend veel zin in haar nieuwe functie. 

Stef: nogmaals dank voor de fijne samenwerking!  

ERE Leden

Om onze oud bestuursleden extra in het zonnetje te zetten hebben wij het ERE Lidmaatschap van 
SOMO ingevoerd. Het ERE Lidmaatschap hebben wij toegekend aan de bestuurders van het eerste uur
Jan Boogerd, Ab van der Veen en Stef van Leeuwe. Zonder de enorme inzet van deze drie bestuurders
zou SOMO niet staan waar ze nu staat. Heren, nogmaals dank voor de grote inzet. 

Uw hulp blijft nodig!

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij u uitvoerig geïnformeerd
over de bestuursreis die Stef van Leeuwe en Gerhard
Overdijkink hebben gemaakt. Zij hebben de projecten bekeken
en samen met onze locale partners de voortgang van de
projecten besproken en geëvalueerd. Direct was duidelijk dat
onze hulp zo ontzettend nodig is. De maaltijdvoorziening voor
de kinderen is hard nodig: voor een grote groep kinderen is dit
hun enige dagelijkse maaltijd. Voor die maaltijd staan ze uren in
de rij te wachten. Het is schrijnend om te zien. Met onze lokale
partners hebben wij de plaatselijke voeldselprojecten bekeken
en besproken, dit is een mooie toekomstige ontwikkeling, op de
korte en middellange termijn blijft onze hulp helaas hard nodig. 

Helpt u mee? Voor maar € 10,- per maand kunnen wij 1 kind een dagelijkse warme maaltijd 
aanbieden. Wat zou het fantastisch zijn om een grotere groep kinderen te helpen.  

Promotie

Momenteel loopt de sponsoractie bij Albert Heijn Maarsen, hier kunt u uw lege flessenbon doneren. 
Afgelopen maand hebben wij ook deelgenomen aan de Vrijwilligersmarkt in Bisonspoor/Maarssen. Wij 
hebben hier een film vertoond van Outjo en veel mensen meer verteld over het werk van SOMO. Volgt
u onze facebookpagina al? Hier plaatsen wij ook regelmatig updates.

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. Helpt u mee dit 
aantal uit te breiden? Voor maar 10 euro per maand kunt u een kind 5x per week van een warme 
maaltijd voorzien! 

Stef van Leeuwe deelt eten uit aan de kinderen

Kinderen op de Maarssen School

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


Tot slot

Wij wensen u alvast Fijne Kerstdagen en een goed & gezond 2018. 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) /  Gerhard Overdijkink (secretaris) / Annemarie Ritter (bestuurslid) / 
Mariette van der Wilt (penningmeester)

Kinderen wachten soms uren op hun maaltijd

mailto:overdijkink@versatel.nl

