
Nieuwsbrief SOMO december 2018

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

Stand van zaken in Outjo/Namibië

In de vorige Nieuwsbrief hebben wij u bericht dat er gewerkt wordt aan een agrarische project bij de 
Maarssen school. Ondanks de droogte - die door de opwarming van de aarde alleen maar toeneemt - 
zijn er zelfs meerdere plannen om meer voedsel in Outjo te verbouwen. Er worden diverse 
inzamelingsacties gehouden om ook vanuit de lokale gemeenschap mensen uit de armoede te krijgen.

Landelijk is er het ‘Harambee Prosperity Plan’ (HPP). In dit plan dat stamt uit 2016 worden voorstellen
gedaan om de armoede in Namibië te bestrijden. Het plan is tot stand gekomen doordat de president 
van Namibië met alle lagen van de bevolking heeft overlegd en gezamenlijk wil optrekken om 
armoede te bestrijden. Een lange en moeizame weg, maar goed voor u als lezer om te weten dat er 
ook lokaal en vanuit de regering hard wordt gewerkt aan bestrijding van de armoede. Wij weten dat 
er ook in Outjo ondernemers zijn die hun steentje bijdragen. 

De dankbaarheid voor onze hulp is groot: wij ontvingen vele foto’s en ook een bericht dat één van de 
door ons gesponseerde leerlingen als vrijwilligster meewerkt aan het geven van onderwijs.”     

Overleg met onze ERE leden

Donderdag 15 november j.l. hebben wij een bijeenkomst gehad met onze oud bestuursleden/huidige 
ERE leden: Stef van Leeuwe, Jan Boogerd en Ab van der Veen. Doel van deze avond was om met 
elkaar de projecten te bespreken en tips & adviezen uit te wisselen. Wij hebben lang met elkaar 
stilgestaan bij het thema duurzaamheid. Hoe ga je hier in de toekomst mee om? Wat kunnen wij 
hierin als SOMO betekenen? Mooi om dit met elkaar te bespreken. Fijn om de betrokkenheid bij SOMO
te zien van onze oud bestuursleden. Heren: nogmaals bedankt voor meedenken en de waardevolle 
adviezen.

 Sponsoring

Wij hebben uw hulp hard nodig! Volgend jaar willen wij de groep van 45 kinderen graag weer 
onderwijs laten volgen, zodat er gewerkt wordt aan een goede toekomst en stevig fundament van 
deze groep kinderen. Helpt u ons mee dat zij volgend jaar ook weer naar school kunnen? U kunt 
hiervoor het donateursformulier op onze site invullen. http://www.somomaarssen.nl/donatie-
formulier/  Alvast hartelijk dank!

Vrienden van SOMO bedankt!

Graag willen wij via deze weg stilstaan bij onze vaste donateurs: er zijn donateurs die ons al meer dan
10 jaar sponsoren, heel hartelijk dank daarvoor! Alle inkomsten gaan direct naar de (wees) kinderen 
in Outjo. Ook willen wij graag een aantal “vrienden van SOMO” bedanken waar wij ook dit jaar weer 
op mochten rekenen. Dit zijn: Huisartsenpraktijk Wolfs-Smits, Rethink IT solutions en ERA Ritter 
Makelaardij.

Tot slot

Wij wensen u Fijne Kerstdagen & en een goed en gezond 2019!

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/ 0649678023 mail: 
gerhard.overdijkink@gmail.com ontvangen wij graag ten name van: Ontwikkelingsproject Maarssen 
Bankrekeningnummer NL32ABNA 0533 9963 33  

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


Hartelijk dank & groet namens het bestuur,

Laura de Groot (voorzitter) /  Gerhard Overdijkink (secretaris) / Annemarie van Duuren (bestuurslid) / 
Mariette van der Wilt (penningmeester)


