
Nieuwsbrief Somo, Juni 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

In mei kregen wij een goed bericht van mevrouw Fina Job, onze contactpersoon in Outjo. De
Soup Kitchen, het uitgiftepunt van de dagelijkse maaltijd voor (wees) kinderen, die begin dit
jaar door een zware storm was verwoest,  is mede door een extra gift herbouwd. Het resultaat
mag er zijn en ziet er veel meer stormbestendig uit dan de vorige versie.
 
Verder is men gestart met de uitbreiding van ons voedselproject, een groentetuin nabij de
Maarssen-School in Outjo. Men is nog bezig met de voorbereidende fase, het klaar maken van
de grond en de hek ter beveiliging. Dit vordert ondanks de lastige bodemgesteldheid gestaag en
men hoopt na, of tijdens, het regenseizoen de eerste groenten te planten.

 



Overleg met 

Afgelopen vergadering van de Lions Club Maarssen hebben onze secretaris en penningmeester
een presentatie gegeven over het werk van SOMO en projecten in Namibie in het bijzonder. Wij
hopen in de toekomst een project met de Lions Club te kunnen starten en zodat we samen verder kunnen
bijdragen aan de ontwikkeling van Outjo.  

Mocht u met een organisatie plannen hebben voor een soortgelijke samenwerking, dan horen we
graag van u.

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  

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


Annemarie van Duuren heeft helaas
aangegeven te moeten stoppen met haar
bestuursfunctie voor SOMO. Het bestuur
dankt Annemarie voor haar enthousiaste
inzet en wenst haar veel succes met haar
huidige bezigheden.   
              
Wij kunnen nog verdere versterking
gebruiken

Even voorstellen : Hein Muller.
Ik wil me graag als nieuw bestuurslid voor ICT en Communicatie voorstellen.
Ik ben 52 jaar, woon in Haarlem en werk full time in de automatisering als software tester.
In de zomer van 2016 ben ik in contact gekomen met Somo via de oud voorzitter.
Eind 2017 heb ik gedurende een drietal weken lesgegeven in algemeen computergebruik aan leraren en
omwonenden van de Maarssen School in Outjo. Dit project is erg gewaardeerd door diegenen die de
cursus hebben gevolgd.  

 

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

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) /  Mariette van der Wilt (penningmeester)  / Hein Muller (bestuurslid)
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