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1. Uit het jaar 2011 
Er gebeurde in het jaar 2011 in de persoonlijke sfeer: 

Eén van de sokkenbreisters, mevrouw Pouwer, heeft aangegeven dat haar zicht zo achteruit gaat 

dat ze niet meer kan breien; erg jammer voor haar en voor ons. Mevrouw van de Berge biedt zich 

spontaan aan als haar “opvolgster”. 

We nemen afscheid van Marianne Scheers, al vele jaren actief medewerkster van de SOV. Zij 

moet haar beschikbare tijd anders in gaan delen. 

Ook Thea van Dijk stopt met het bijwonen van de vergaderingen; zij blijft wél lid van de 

subgroep Tanzania en wil ook hand- en spandiensten blijven verrichten en meedraaien met 

markten. 

We verwelkomen Marinus Welleman, als marktmeester van de Historische Markten geen 

onbekende voor ons, als nieuw lid. 

En verder: 

De website is gevuld met informatie over alle projecten, het ontstaan van de SOV en de 

activiteiten. Van de meeste activiteiten is ook een verslag geplaatst, al dan niet met foto’s. De 

teksten voor de website worden aangeleverd door de verschillende subgroepen. We zijn 

verheugd dat onze website regelmatig wordt bezocht. 

JAARVERSLAG  2011 
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2. Ontwikkelingen binnen onze projecten 

(voor meer (achtergrond)informatie: zie ook www.sov-veere.nl) 

TANZANIA 

de subgroep Tanzania bestond in 2011 uit: Cockie Jongenelen, Thea van Dijk, Riek Looij 

en Marianne Scheers 

 

Fr. Chobo, onze contactpersoon in Tanzania, is met toestemming en steun van Aartsbisschop  

Paul Ruzoka begonnen aan Medische Studies aan de Universiteit/ Medical School van Mwanza 

aan het Victoriameer. Wij hebben een financiële bijdrage van € 500,- geleverd aan zijn studie 

geneeskunde via de Stichting Tabora. 

De Bisschop heeft inmiddels Fr. Alex Nduwayo als zijn opvolger als Secretary van het Medical 

Board benoemd. Alex is een actieve jonge priester in Chomachankola Parish. Hij heeft daar 

verschillende heel goed werkende ( en geld opbrengende) zaken gestart met o.a. hulp van de St. 

Tabora. Bijvoorbeeld een rijstpelmachine: met de schilletjes voedt hij een stel varkens en 

bovendien gebruikt hij de enorme berg van die schilletjes om ze te mengen met klei en dan te 

branden tot bouwstenen voor een nieuwe pastorie. Er wordt ook op een effectieve manier 

regenwater opgevangen. Hij is een initiatiefrijke frater waar het goed mee samenwerken is. 

 

Stichting Tabora heeft een donatie gekregen van € 1000,-. De stichting geeft ons ieder jaar 

duidelijk inzicht in de bestedingen en uitgaven van hun middelen. De Stichting voldoet aan de 

criteria voor de millenniumdoelen. Enkele voorbeelden  

 *Verbetering van het leefmilieu door het installeren van een verbrandingsoven.                                                                                                                                          

 *Een aidsvoorlichtingsprogramma en een bewustwordingsprogramma van scholieren.         

 *Sponsoring van leerlingen voor de basisschool, middelbare school en een student aan de 

   universiteit. 

 *Voorlichtingsprogramma’s bij zwangerschap. 

 *Sponsoring van Flying Doctors die de regio Tabora regelmatig bezoeken. 

 

De medische hulppost Ussongo    
       

       

 

 

      onder supervisie van dr. Sr. Angela Panga heeft  

      men dit jaar, mede door onze donatie  van € 2500,- 

      een vuilverbrandingsoven kunnen installeren.  

      De bouw draagt bij aan een hygiënischer   

      leefklimaat. Al het afval uit de MHP zoals   

      verbanden,  placenta’s en infusiemateriaal   

      kan nu op een veilige en effectieve manier   

      worden verbrand. 
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Kaliua: 

Dit jaar is er een aanvraag gedaan door dr. Sr. Theresia Balisimaki voor de bouw van een 

dubbele toiletruimte, zowel voor dames als voor heren 2 toiletgroepen. Onze bijdrage voor deze 

MHP is dit jaar € 1500,-. Het contact en informatie van de MHP  loopt evenals van de andere 

projecten via fr. Alex Nduwayo per email. 

Sikonge: 

Via frater Alex Nduwayo hebben wij een verzoek voor de MHP Sikonge gekregen. Deze MHP 

hebben wij nog niet eerder met een donatie gesteund en het contact loopt via fr. Alex. Sikonge is 

een afgelegen dorp en ligt in het bisdom Tabora, ongeveer 90 kilometer ten zuiden van de stad 

Tabora. Omdat de MHP nogal afgelegen ligt, draagt het voor een belangrijk deel bij aan de 

medische zorg in het gebied. Eén van de belangrijkste taken van de MHP is de zorg voor moeder 

en kind. Het aantal bevallingen is flink toegenomen en daarmee ook de behoefte aan goede 

sanitaire voorzieningen. Er werd ons gevraagd bij te dragen in de bouw  van een toiletgroep bij 

de afdeling verloskunde. 

Via de Stichting Tabora (reeds bekend met Sikonge) heeft de SOV € 1500,- gedoneerd. 

 

OEGANDA 

de subgroep Oeganda bestond in 2011 uit: Nel Heij, Wil Koppejan en Ellen Vooijs 

 

U R D T – Meisjesschool, een meisjesschool in het Kibaale district van Oeganda. 

Deze school bestaat ruim 10 jaar en herbergt ongeveer 240 leerlingen/studenten. Het doel van de 

school: gemotiveerde en talentvolle meisjes uit arme plattelandsgezinnen en hun ouders 

onderwijs  te bieden; dat leidt tot gezondheid, welvaart, geluk en vrijheid. 

Een bijzondere school die zowel de leerlingen als de ouders onderwijst;  de leerlingen opleidt als 

‘ change agents’  in de gemeenschap waar ze vandaan komen, een school waar o.a. veel aandacht 

besteed wordt aan leiderschapstraining, praktische vaardigheden en gezondheidszorg. 

Van de leerlingen en hun ouders wordt verwacht dat ze de verkregen kennis gebruiken om hun 

thuissituatie én dorpssituatie te verbeteren. De URDT Girls’school biedt daarvoor extra 

onderwijs aan, gericht op het dagelijkse Oegandese plattelandsleven. Denk bijvoorbeeld aan het 

houden van dieren, onkruidbestrijding in de tuin en de landbouw. Ook budgetteren, sparen en 

beslissingen nemen staan op het schoolprogramma. In de vakantie voeren ouders en leerlingen 

samen projecten uit! 

De grootste behoefte van de school                             
is SCHOON  WATER! Wat betekent: 

het opvangen en zuiveren van regenwater!   

Vorig jaar kregen we het verzoek hen te  

helpen met het aanschaffen van watertanks  

en het vervangen van alle goten aan de  

lagere school. We doneerden € 4200,-  

voor de aanschaf van watertanks en 

toebehoren. 

Via de Elimu Stichting (een Nederlandse  

stichting die ook hulp biedt) ging een ploeg  

vrijwilligers naar Oeganda om daar met hulp  

van de technische mensen aldaar een begin te  

maken met het vervangen van de dakgoten  en  

de aanschaf van watertanks. De (oude)  

dakgoten en toe- en afvoerpijpen werden  

vervangen door  nieuwe (pvc) en er werden 

watertanks geïnstalleerd 

Ze zijn er erg blij mee zoals op de foto is te zien. 
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De dakgoten aan het gebouw van de middelbare school zijn ook aan vervanging toe. Het is 

belangrijk dat, als het hard regent, al het water kan worden  opvangen en gefilterd, zodat het 

gebruikt kan worden om te drinken en te wassen.  

De SOV  heeft hieraan € 3000,- bijgedragen. 

 
 

BRAZILIË  

de subgroep Brazilië bestond in 2010 uit: Jaap Evertse, Annie Evertse, Theo Schelhaas, 

Ingrid Berg, Merijn Vermast en Wilma Franke  

 

In Sobradinho steunt de SOV verschillende partners. Gedurende het jaar is er ook regelmatig 

contact met Globale Nachbarschaft, een Duitse vereniging die ook in Sobradinho actief is, om de 

activiteiten af te stemmen en informatie uit te wisselen. 

 

Escola Família Agricola de Sobradinho (EFAS       
De familielandbouwschool EFAS was (in 1992!) voor de SOV het eerste project dat zij steunde 

in Sobradinho. Sinds 1 januari 2011 functioneert de school zonder financiële steun uit Europa. 

Wel proberen we via verschillende contacten op de hoogte te blijven van de gang van zaken op 

de school. 

 

ACCS (Associação de Comunicação Comunitária de Sobradinho) 

ACCS is een vereniging die via een radiozender en een computercentrum de communicatie 

mogelijkheden van de bevolking wil verbeteren. De SOV steunde in het verleden de installatie 

van zowel de zender als het computercentrum en blijft nu op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Zo werd begin 2011 de ingetrokken zendvergunning toch weer geldig verklaard. 
 

FUNANB (Fundação Antonita Bandres) 

Deze stichting omvat de crèche Gente Valente, en een tehuis voor oudere meisjes van 13-18 jaar: 

Casa Antonita.  

De SOV heeft de crèche Gente Valente ondersteund met het realiseren van deelprojecten om te 

voldoen aan de eisen van de overheids-inspectie. Als de crèche niet aan deze eisen voldoet raakt 

zij de subsidie voor de maaltijden kwijt. Ook dit jaar werd er geld beschikbaar gesteld voor zo’n 

deelproject. Ditmaal met een bedrag van € 8000,- voor de bouw van huiswerklokalen en een 

secretariaatsruimte. In de adventstijd is er in de Koorkerk in Middelburg een aantal keer 

gecollecteerd voor dit project.  

In Casa Antonita worden meisjes in een kwetsbare leeftijd uit sociaal zwakke gezinnen 

opgevangen. Ze leren er vaardigheden (o.a. naaldvakken) en ontvangen een maaltijd. Voor de 

lopende kosten heeft de SOV € 1500,- bijgedragen. 

 

PACS (Projeto de Ação Comunitária de Sobradinho) 

De vereniging PACS heeft een buurtcentrum in een van de armste wijken van Sobradinho. Het is 

opgezet door World Vision. Deze organisatie droeg het na 5 jaar over aan de gemeente. 

Het gemeentebestuur zou zorgen voor ondersteuning. Deze ondersteuning blijkt in de praktijk 

onvoldoende. Hierdoor stagneert de maaltijdvoorziening van de kinderen soms. We doneerden 

een bedrag van € 1100,- voor deze maaltijdvoorziening in Sobradinho. 
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3. Vergaderingen medewerkers 
Hieronder volgt een overzicht van wat tijdens de in 2011 gehouden bijeenkomsten van de 

medewerkers van de stichting, naast de vaste agendapunten als notulen, ingekomen post, nieuws 

over de projecten e.d. aan de orde kwam: 

 

Vergadering 26 januari: 

* evaluatie adventsmarkt 2010  

* onderzoeken van de mogelijkheden van een maatschappelijke stageplaats 

* uit handen van burgemeester R. v.d. Zwaag ontvangen we een cheque van € 1000 van de 

Rabobank, ter ere van de opening van het nieuwe kantoor in Serooskerke 

* we bespreken de problemen bij de EFAS en de rechtszaak met Maurício 

 

Vergadering 17 maart: 

* advertentie opgesteld voor maatschappelijke stage 

* aanbod gebruik aanhangwagen van Marinus Welleman voor de marktspullen dankbaar 

aanvaard 

* we bespreken het concept (financieel) jaarverslag. Kascontrolecommissie voor 2012: Merijn en 

Theo  

* we besluiten 4 watertanks te financieren voor de URDT meisjesschool  

* Thea neemt afscheid; zij wil niet meer vergaderen, maar wel hand- en spandiensten blijven 

verrichten 

 

Vergadering 20 april: 

* Penningmeesterschap van Nel Heij wordt met 4 jaar verlengd 

* we geven Adri Franke de opdracht een nieuwe (kleuren)folder en een banner te maken 

* voorbereiding open dag bij Kaasboerderij Schellach 

 

Vergadering 15 juni: 

* de verbrandingsoven in Kaliua is geïnstalleerd en werkt naar tevredenheid 

* verslag millenniumbijeenkomst in Domburg door Ellen en Theo: hoe PR te bedrijven; hoe 

omgaan met de pers 

* evaluatie open dag bij Schellach 

* we besluiten € 1000,- te doneren aan de Stichting Tabora en afhankelijk van de werkelijke 

kosten € 1500,- voor de bouw van een toiletruimte in Sikonge (introductie van deze medische 

post) 

* organisatie Historische Markten en dorpentocht (met oliebollenbakkers Heleen Slingenberg en 

Adri Franke) 

* watertanks in Oeganda zijn aangekomen. We krijgen mooie foto’s 

 

Vergadering 15 september: 

* evaluatie historische markten; 2 x afgezegd vanwege enorm slecht weer. Het transport met de 

aanhanger blijkt een groot succes 

* evaluatie dorpentocht met 3000 deelnemers! Krappe bezetting, maar prima resultaat 

* evaluatie Hagenpreek: druk bezocht, erg gezellig 

* evaluatie fair Nieuw Sandenburgh; leuke dag, goed verzorgd 

* we besluiten € 1500,- bij te dragen in de algemene lopende kosten van  Casa Antonita in 

Sobradinho 

* we besluiten tot een maximum van € 1100,- te doneren voor de maaltijdvoorziening van PACS 

in Sobradinho 
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Vergadering 20 oktober: 

* we besluiten € 3000,- over te maken naar Oeganda voor het wateropvangsysteem van de 

middelbare school 

* voorbereiden houthakkers- en waterputtersavond. Organisatie is in handen van Wil, Cockie 

Riek en Nel. We maken een PowerPointpresentatie van alle projecten 

 

Vergadering 24 november: 

* Marianne Scheers neemt afscheid van de SOV 

* we verwelkomen Marinus Welleman in ons midden; als marktmeester van de Historische 

Markten geen onbekende voor ons 

* evaluatie houthakkers- en waterputtersavond: het was erg gezellig. Er waren 34 

belangstellenden. We aten soep, rijst, aardappelpuree, gehaktballetjes en salades en keken naar 

de PowerPointpresentatie 

* gedetailleerde organisatie adventsmarkt aan de hand van de checklist van vorig jaar. De posters 

zijn klaar! 

* verslag millenniumbijeenkomst in Domburg: hoe maak je een persbericht 

* we besluiten € 500,- over te maken naar de Stichting Tabora voor de medische studie van Paul 

Chobo 

* we besluiten € 1500,- te doneren voor de bouw van een toiletunit in Kaliua 

* we besluiten € 2500,- te doneren voor de bouw van een verbrandingsoven in Ussongo 

* we besluiten tot max. € 8000,- ter beschikking te stellen voor de laatste fase van het 

meerjarenplan van de Crèche in Sobradinho 

 

4. Activiteiten 
In het jaar 2011 hebben wij ons gepresenteerd en actief bezig gehouden met de volgende 

activiteiten: 

20 februari collecte in de PK Veere voor watertanks in Oeganda; 

 opbrengst € 147,10 

22 mei collecte in de PK Veere voor watertanks in Oeganda;  

opbrengst € 134,05 

4 juni presentatie en verkoop op open dag bij Kaasboerderij Schellach. We 

verzorgen de koffie, thee en gebak en verkopen onze artikelen 

totale omzet € 568,75 
16 en 26 juli deelname aan historische markt en Van Loon Hardzeildag in Veere 

 opbrengst € 405,10 en € 257,10 

31 juli collecte in PK Veere; opbrengst € 103,48 

2 augustus verzorgen stempelpost Terre des Hommes fietstocht in de Kleine Kerk; 

opbrengst € 1484,20 

9,16 en 30 augustus deelname aan historische markt in Veere 

 opbrengsten € 450,20  € 385,60  € 636,70 

24 augustus gesprek Braziliësubgroep met familie Hinz 

10 september deelname aan Fair bij Nieuw Sandenburgh; opbrengst € 253,10 

11 september verzorgen van de koffie, thee, limonade en cake na de hagenpreek bij de 

fam. Geerse in Koudekerke; opbrengst € 300,- 

12 november gezamenlijk eten met donateurs, houthakkers en waterputters, omlijst met 

PowerPointpresentatie over onze projecten 

3 adventszondagen collecte in de Koorkerk te Middelburg voor de verbouwing van de Crèche; 

opbrengst € 561,75 

9 en 10 december organiseren en deelnemen aan de Adventsmarkt in Veere. Nieuwe 

deelnemer: Stichting Samen voor Codlea. Opbrengst  ruim € 2200,00 
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5. Wat werd er zo al gekookt, gebakken, genaaid, geborduurd, gebreid en 

anders geproduceerd in het jaar 2011? 
Om een idee te geven: 

 

9   theemutsen   14   speldenkussens  7    briletuis   

6   naaldenmapjes  11   telefoonhoesjes  14  armbandjes (bloem) 

12 boekenleggers  22   lavendelzakjes   24  kliederschortjes 

13 sets pannenlappen  130 eierwarmers  8    poppenkastpoppen (schaap) 

10 gastendoekjes  30   vogeltaarten  101 paar gebreide sokken 

33 paar peutersokjes  33   wijnflesschortjes  270 potten jam 

74 ½ potjes jam  10   kinderbakkersschorten 18   handdoekpoppen   

32 taarten   20   liter soep   32   cakes, boter- en kruidkoek 

60 flesjes vruchtensaus 21   armbanden  120 kettingen 

>100 armbandjes van € 0,80         

    

En heel veel, niet bijgehouden aantallen barbiekleertjes, gebreide en genaaide truitjes, gehaakte 

omslagdoeken, geborduurde liedboekomslagen, gebreide en genaaide sjaaltjes, gebreide ballen, 

leren ballen, geweven sjaals en etuis, kaarten in diverse uitvoeringen, betonnen presse-papiers, 

leren portemonneetjes, gehaakte vlinders en bloemen, gehaakte kerstballen, kerstkransen en  

kerststukjes,…….. 

 

 

 

6. Financieel overzicht   

 
                                             

BALANS   per 31 December  2010/2011 
                                                            (Alle bedragen in euro’s) 
                                  2010                     2011                                                        2010           2011  
Liquide midd.     23.113,33          14.272,22 
Tent.materiaal         P.M.                    P.M. 
Marktvoorraad        P.M.                    P.M. 
Reserve  Solidaridad                                                                                                  -,-                 -,-                                                                                                            
    ,,          Sobradinho                                                                                        4.900, --        3.000,00 
    ,,          Tanzania                                                                                                     -,-                 -,- 
    ,,          Oeganda                                                                                                     -,-                 -,- 
   ,,           onverdeeld                                     17.941,82     11.000,71 
   ,,           organisatiekosten                                                             -,-                  -,- 
Stichtingskapitaal                             271,51           271,51 
 ________________________________________________________________________ 
                   €         23.113,33           14.272,22                                    €       23.113,33     14.272,22 
============================================================================== 
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BATEN EN LASTEN over 2010/2011 
 
Baten:  
Rente                    362,30               305,52 
Subsidie                250,00               600,00 
Netto acties      7.517,46           6.299,67 
Giften/donaties:  
 Solidaridad              -,-                   271,36 
Sobradinho        1.546,66              867,28 
Tanzania             1.100,00          1.100,00 
Oeganda                   -,-                   384,63 
Algemeen           2.594,50          8.420,50 
Onttrokken aan reserve: 
   org.kosten         156,58                  -,- 
   Sobradinho             -,-              3.000,00 
    algemeen               -,-              5.841,21    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
             €           13.527,50        27.090,17 
============================================================================== 
 
Lasten: 
Secretariaat                                                                                       287,41                 308,68 
Organisatiekosten                      174,50                  235,98 
div. kosten (bank, overboekingskosten)                                      199,57                  320,51 
afdrachten: 
Solidaridad                                    1.000,00                       -,- 
Sobradinho                                           4.000,00            12.000,00 
Tanzania                                              5.300,00              7.025,00 
Oeganda                                            -,-                 7.200,00 

Toev. reserve algemeen      2.566,02              -,-   
______________________________________________________________________________ 
                             €  13.527,50            27.090,17 
============================================================================== 

 

Uitsplitsing subsidiabele kosten: 
Reserv. 1 jan             -,-  secretariaat                     308,68     
Subsidie                600,00  org.kosten                        235,98 
     onttrek.alg. middelen      55,33  
_______________________________________________________ 
                   €          600,00                     €                600,00 
======================================================= 
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Overzicht projecten 2011 
 

                                                 Tanzania Oeganda Sobradinho Solidaridad Algemeen 

Reserv. 1 jan.     4.900,00  17.941,82 

Inkomsten 1.100,00     384,63       867,28 271,36  

Uitgaven t.l. 
alg. rekening 

5.925,00  6.815,37 11.132,72   

Totaal naar 
project 

7.025,00  7.200,00 12.000,00 
 

  

Toegev.res.alg      -5.841,11 
Res.31 dec.     3.000,00  11.000,71 

 
Enkele opmerkingen: 

totaal naar de projecten overgemaakt: € 26.225,00 

voor Brazilië (crèche) is nog € 3.000,00 gereserveerd.  

acties brachten op:  € 7.595,25 (bruto) -  € 1.295,58 (inkoop materiaal) =  €  6.299,67 

aan giften kwam  € 11.043,77 binnen. 

Er is meer uitgegaan dan ingekomen; het verschil is onttrokken aan reservering. 

Uit het subsidiebedrag werden alle secretariaatskosten + organisatiekosten en het tekort van 

vorig jaar à € 55,33 betaald, zodat het saldo nihil is.   

 
7. Samenstelling bestuur 

Gedurende het jaar 2011 bestond het dagelijks bestuur van de Stichting 

Ontwikkelingssamenwerking Veere uit de volgende personen: 

 

Ellen Vooijs - Harmsen voorzitter  

Nel Heij - van der Heijden penningmeester 

Wilma Franke - Evertse secretaris



 



  

 
Draagt u de stichting een warm hart toe? Maak dan uw familie, buren en vrienden warm voor 
onze stichting, zodat zij ook kunnen bijdragen aan onze projecten in Oeganda, Tanzania en 
Brazilië. Informatie over ons en onze projecten kunt u ook vinden op www.sov-veere.nl  
 
U kunt deze pagina zenden aan: 
 
Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere 
van Bourgondielaan 13 
4351 NT Veere 
 
 
Ondergetekende: ……………………………………………………………….  
 
Adres:                 .……………………………………………………………….  
 
Woonplaats:       .……………………………………………………………….  
 
Houder van Bankrekeningnummer:  ………………………………………….. 
 
0       wil de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere graag ondersteunen door éénmalig /                      
maandelijks / jaarlijks* een bedrag  van  € ………………      (zegge……………………………………..euro) over 
te maken op rekeningnummer 36.52.14.094 (Rabobank) t.n.v. penningmeester SOV 
 
0 wil graag een keer een vergadering bijwonen om te kijken of er voor mij meer in zit  
 
0 wil graag hand- en spandiensten voor de SOV verrichten (autorijden, koffie schenken, 
 kraam bemensen, enz.) 
 
 
…………………………………,        ……………………………… 
(plaats)                                                  (datum)  
 

………………………………….      
(handtekening) 
 
                                                                                                                       
De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere is door de belastingdienst erkend als Algemeen 
Nut Beogende Instelling.       
 
Tip: maak een kopie van dit formulier voor uw eigen administratie! 
 
 *doorhalen wat niet van toepassing is  

  

http://www.sov-veere.nl/

