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Nieuwsbrief Somo, maart 2019
In onze nieuwsbrief vertellen wij u graag meer over onze laatste acties en
ontwikkelingen uit Outjo. Veel leesplezier!

Stand van zaken in Outjo/Namibië

Begin februari kregen wij een triest bericht van mevrouw Fina Job, onze contactpersoon in Outjo.
De Soup Kitchen, het uitgiftepunt van de dagelijkse maaltijd voor (wees) kinderen, is door een
zware storm verwoest.  Er wordt inmiddels hard gewerkt aan de wederopbouw en wij hebben als
bestuur een extra donatie kunnen doen. De reacties op onze extra gift waren weer
hartverwarmend, namens alle kinderen in Outjo: dank u wel!
Verder kunnen wij u het goede nieuws melden dat wij eind vorig jaar de SDG-award voor ons
voedsel project in Outjo hebben gewonnen. De SDG award (Sustainable Development Goals)
kregen we eind vorig jaar (de nieuwsbrief was toen al verstuurd) door SISAB uitgereikt. SISAB is
Stichting Internationale samenwerking Breukelen, Loenen en Maarssen. Met het gewonnen
bedrag kunnen we ons voedselproject, een groentetuin nabij de Maarssen-School in
Outjo, verduurzamen en verder ontwikkelen. Hiermee hopen wij weer een stap te hebben
gezet in de duurzaamheid en zelfredzaamheid in Outjo.
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Overleg met Hann Verheijen

Afgelopen vergadering was Hann Verheijen, directeur Cordaid Investment bij ons te gast.
Wij hebben met Hann gediscussieerd over de positie van SOMO en hulpverlening in kwetsbare
Afrikaanse landen. Wij nodigen regelmatig externe partijen uit om bij onze vergadering aanwezig
te zijn om zo onze blik te blijven vergroten en waar nodig bij te sturen. Het was mooi om te horen
hoe Hann tegen SOMO aankijkt en wij een compliment kregen over onze directe, kleinschalige
hulpverlening. Hann bedankt voor je komst en visie.  

Sponsoring

Wij hebben uw hulp hard nodig! Ook dit jaar laten wij een groep van 45 kinderen onderwijs

volgen, zodat er gewerkt wordt aan een goede toekomst en stevig fundament van deze groep

kinderen. Helpt u ons mee dat zij naar school kunnen blijven gaan? U kunt hiervoor het

donateursformulier op onze site invullen. http://www.somomaarssen.nl/donatie-formulier/  Alvast

hartelijk dank!

 

 

Wijzigingen in het bestuur  
Laura de Groot heeft begin dit jaar aangegeven te moeten stoppen met haar bestuursfunctie

voor SOMO. Het bestuur dankt Laura voor haar inzet en gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Hein Muller, onze ICT specialist, is bereid het website beheer van Laura over te nemen. Een

aantal vergaderingen zal Harry Wels, werkzaam als universitair docent

ontwikkelingssamenwerking bij de Universiteit Leiden, onze vergaderingen bijwonen en zo het

bestuur adviseren en ondersteunen.  Harry en Hein: dank voor jullie inzet.

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/ 0649678023

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


mail: gerhard.overdijkink@gmail.com. Giften ontvangen wij graag ten name van:

Ontwikkelingsproject Maarssen Bankrekeningnummer NL32ABNA 0533 9963 33 

Hartelijk dank & groet namens het bestuur,
Gerhard Overdijkink (secretaris) / Annemarie van Duuren (bestuurslid) / Mariette van der Wilt

(penningmeester)  
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