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         Al 20 jaar actief in Outjo !

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

Veel leesplezier!

Zendingsgeld van basisschool Het Kompas Maarssen

De leerlingen van basisschool Het Kompas in

Maarssen nemen iedere week wat (klein)geld

mee voor een goed doel en doen dit in een

potje in hun klaslokaal.

Dit jaar is SOMO gekozen als het goede doel

voor het zendingsgeld! Daar zijn we heel erg

blij mee!!

Om de leerlingen van de school wat over SOMO te vertellen heeft Marie-Anne Hoogervorst, die zelf in

Outjo is geweest, samen met Mariëtte vier presentaties gegeven: Op beide locaties van de school een
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presentatie voor de kinderen van de onderbouw en één voor de kinderen van de bovenbouw. De kinderen

stelden hele goede vragen over onder andere het schooluniform, het eten en de taal in Outjo. We hopen

dat de kinderen hebben meegekregen dat ze met een klein beetje geld de schoolkinderen van de

Maarssen-school heel blij kunnen maken.

Sponsoring: SISAB+ Award

Als bestuur zijn wij voortdurend op zoek naar

sponsormogelijkheden. Zo hebben wij eind

vorig jaar  de SDG Award 2018 van de

Stichting Internationale Samenwerking Stichtse

Vecht (SISAB+) gewonnen. 

Voorwaarde was om een jaar later

verantwoording af te leggen wat er met het

geld is ondernomen. In een presentatie heeft

Gerhard Overdijkink de belangstellenden

meegenomen in de aanleg van de groentetuin waar het bedrag van 1000 euro horend bij de gewonnen

award aan is besteed. Volgens SISAB+ zijn we met verve geslaagd om duidelijk te maken dat het geld

zeer goed is besteed. Bij de belangstellenden bleek volop waardering voor het werk van SOMO en van

medewinnaar SISAL. 

Een aantal aanwezigen wil graag op de hoogte blijven en ontvangt nu voortaan deze Nieuwsbrief.

Wij hopen in de toekomst nog vaak de SISAB+ Award te winnen!

Groentetuin

De eerst fase van het groentetuin project is

bijna  afgerond. Er is een stevig hek geplaatst

en de groentebedden met losse aarde zijn

klaar om beplant te worden.

Het is nu het droge seizoen, maar in het

volgende natte seizoen zullen de eerste

groenten worden gezaaid, zodat de

soupkitchen eigen verbouwde groenten kan
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soupkitchen eigen verbouwde groenten kan

gebruiken voor haar maaltijden.

Samenwerking Nyenrode Business Universiteit (NBU) en SOMO

Begin november hebben we een bezoek gebracht aan Nyenrode Business Universiteit (NBU) om af te

tasten wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen. Wij spraken met Prof. Willem Burggraaf.

Gerhard schetst de historie van de band tussen ooit de (burgerlijke) gemeente Maarssen, nu Stichtse

Vecht, en Outjo een middelgrote stad in Namibië. 

We spreken over de volgende onderwerpen :

Kennis : NBU heeft veel kennis en kunde. Mogelijk kan dit de mensen in Outjo helpen om hun

ondernemersplannen ook daadwerkelijk om te zetten in daden die banen opleveren. Er is

ondernemerszin, maar focus en daadkracht kunnen zeker versterkt worden.

Aandacht : Dhr. Burggraaf wil graag zijn best doen om in zijn netwerk mensen te attenderen op SOMO

en de projecten voor de kinderen in Outjo.

Geld : Volgens Dhr. Burggraaf zijn er maar weinig geïnteresseerden die zomaar ergens geld in

steken. Bedrijven willen - al dan niet op termijn - iets terugzien van hun investeringen: goede werknemers,

klanten voor hun producten, invulling van hun MVO-initiatieven etc.

Het was wat ons betreft een boeiend en leerzaam gesprek en we zullen zeker proberen van dit contact

gebruik te maken.

Uw hulp (geld) is heel hard nodig

Wij hebben uw hulp hard nodig! 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

zodat de kinderen naar school kunnen blijven gaan? 

Een financiële is bijzonder welkom op ons bankrekeningnummer of u kunt hiervoor het donateursformulier

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

http://www.somomaarssen.nl/donatie-formulier/
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Helaas hebben enkele sponsoren in 2019 geen, of minder, middelen beschikbaar gesteld hetgeen onze

projecten in gevaar brengt. Wij willen graag een dringend beroep doen op de lezer, hun achterban

en/of bekenden om de kinderen in Outjo van de nodige financiële middelen te blijven voorzien.

Alvast hartelijk dank!

 

 

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 

Een goed Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar !

namens het bestuur,
Gerhard Overdijkink (secretaris) /  Mariette van der Wilt (penningmeester)  / Hein Muller (bestuurslid)
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Vrienden van Somo
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