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         Al 20 jaar actief in Outjo !

Nieuwsbrief Somo, Maart 2020
In onze nieuwsbrief vertellen wij u graag meer over onze laatste acties en ontwikkelingen uit Outjo.

Veel leesplezier!

De stand van zaken met zendingsgeld op basisschool Het Kompas Maarssen

Op één locatie van de school is al meer dan

€300 opgehaald en op de andere locatie ook

al bijna €200. Dat is geweldig nieuws.

De kinderen hebben in de hal poppetjes

hangen die je op de foto ziet. Per strook is

€10 ingezameld en bij 15 stroken is het hele

poppetje ingekleurd en kan er in Outjo één

kind naar school.

Het is mooi om te zien dat de kinderen fanatiek geld inzamelen voor SOMO!

Hein Muller bezoekt Outjo
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Als bestuurslid is het ook goed om geregeld

een vinger aan de pols te houden en dus

langs Outjo te gaan om te zien wat er leeft en

hoe onze projecten erbij staan.

Om die reden zal Hein Muller van 16 tot en

met 20 Maart in Outjo verblijven. Hij zal onder

andere spullen voor de Maarssen School meenemen en de Soupkitchen en de groentetuin bezoeken.

Deze reis wordt door de Hein Muller zelf bekostigd zodat het geld wat wij ontvangen geheel naar de

projecten gaat.

Groentetuin

Er is goed nieuws van het groentetuin project. Als u dit leest is de eerst oogst binnen !

Dankzij de vele zon, en een beetje regen,

maar vooral goede bewatering zijn de eerste

groenten goed opgekomen.

De groenten staan er prima bij en zijn

waarschijnlijk gedeeltelijk al geoogst en

gebruikt.

Hierna worden weer nieuwe groenten ingezaaid

zodat er altijd verse groenten voor de

soupkitchen beschikbaar zullen zijn.

 Dit is een goede stap voor de soupkitchen

naar met eigen verbouwde groenten gemaakte

maaltijden.
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Nieuwe vriend van SOMO: Fiorini café in Maarssen

Sinds kort heeft SOMO een nieuwe vriend:

Fiorini café waar u terecht kunt voor koffie –

lunch – diner – take away.

Bestuurslid Gerhard Overdijkink vierde er

recent zijn verjaardag waarbij tevens geld

ingezameld werd voor de kinderen in Outjo

waar SOMO zich in het bijzonder voor inzet. 

 

Wilt u ook vriend van SOMO worden of een

mooie gebeurtenis in uw leven koppelen aan

een goed doel? Laat dat het bestuur weten,

wij denken graag met u mee om uw feest

meerwaarde en diepere betekenis te geven!

Vrienden van SOMO worden vermeld op de

website en onderaan de 4x per jaar

verschijnende Nieuwsbrief.  Een mooie kans

om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van uw bedrijf te vergroten!

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 bijdrage is welkom op ons bankrekeningnummer of u kunt hiervoor het donateursformulier

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

Alvast hartelijk dank!

 

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

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

Vrienden van Somo
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