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1. Uit het jaar 2016 
Het jaar 2016 wordt gekenmerkt door de vele personele wijzigingen. Een aantal leden besluit, 
om uiteenlopende redenen, met hun werkzaamheden voor de SOV te stoppen. We nemen 

afscheid van Ineke Vermast, Chris en Riks Lobbezoo en Theo Schelhaas. Theo is een boek aan 
het schrijven en heeft daar zijn onverdeelde aandacht bij nodig. 
We verwelkomen Tessa Dekker, die in eerste instantie alleen de website zou gaan beheren, maar 

ook de functie van penningmeester op zich wil nemen. Door de vele mutaties wijzigt ook de 
samenstelling van het bestuur: Merijn Vermast wordt voorzitter, Wilma Franke neemt in maart 

de taak van secretaris weer over van Chris Lobbezoo, en, zoals gezegd wordt Tessa Dekker 
penningmeester. 
 

 
2. Onze Website: www.sov-veere.nl 
We wijzen u op de mogelijkheid om in te schrijven om een mailbericht te ontvangen zodra er een 
nieuw bericht op de website is geplaatst. Deze mogelijkheid is te vinden aan de rechterkant op de 

homepage onder “laatste nieuws”. Tessa Dekker beheerde in 2016 de website. 

 

JAARVERSLAG  2016 
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3. Ontwikkelingen binnen onze projecten 

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

 

 
BRAZILIË 

 

In Brazilië is het “oorlog” tussen de leiding van de crèche en de burgemeester. De steun van de 
gemeente is volledig stilgelegd. Van de toezeggingen (€ 4000,- per maand), gedaan in 2015, is 
nog niets terechtgekomen. 

Marta heeft haar ongenoegen en boosheid verwoord in een brief aan de burgemeester en deze 
brief als openbare aanklacht op Facebook geplaatst. De burgemeester is woedend! Hij heeft ook 

in het openbaar geantwoord en een super advocaat in de arm genomen. Marta heeft heel lang de 
lieve vrede willen bewaren maar kan niet meer tegen het onrecht en de leugens. Ze weet wat de 
consequenties kunnen zijn… 

Er dreigde sluiting van de crèche; gelukkig is het zo ver niet gekomen. 
Op de crèche is het drukker dan ooit: meer dan 200 kinderen! Van de burgemeester / gemeente is 

voorlopig niets te verwachten: de man vol loze beloftes is vorig jaar opnieuw herkozen tot 
burgemeester, dus de komende vier jaar hebben we nog steeds met deze man te maken. Marta 
heeft inmiddels andere bronnen weten aan te boren. Een daarvan is de wekelijkse gift van 

levensmiddelen door een soort voedselbank in Petrolina. Daar moet ze met de auto heen op een 
vaste dag in de week. Helaas heeft haar eigen auto het begeven en is ze dus afhankelijk van 
iemand anders (auto). Gelukkig komen er ook van verschillende kanten financiële donaties 

binnen. Bij veel leveranciers mag op de pof gekocht worden. Dat heeft ook een keerzijde: de 
crèche heeft een schuld van ongeveer 11.000 Reails (ongeveer 3500 euro). Ook zijn er tafels, 

banken, een speciale koelkast voor de zuigelingenafdeling en ventilatoren aan vervanging toe. 
We besluiten € 5000 te doneren aan de crèche: voor het betalen van achterstallige rekeningen 
(aflossen van de schulden) en de aanschaf van bovengenoemde zaken. 

 

 
 
De door de SOV gefinancierde speelplaats ziet er nog steeds keurig uit en wordt intensief 
gebruikt!  
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TANZANIA 

 

Vanuit Tanzania is het gedurende 2016 erg stil gebleven. Adri Franke, vanuit de SOV aangesteld 

tot de nieuwe contactpersoon, heeft verschillende malen aan Frater Alex gevraagd of er nieuwe 
ontwikkelingen en/of verzoeken tot financiële steun vanuit Veere waren. 
Men redt het in 2016 zonder een bijdrage van de SOV. 

 

 

OEGANDA 

 
In Kagadi in het Kibaale district staat de URDT meisjesschool die de SOV vele jaren heeft  
ondersteund. 
Een twee generatieschool waarbij zowel de leerlingen als de ouders en zelfs de 

dorpsgemeenschap betrokken zijn bij de projecten die de leerlingen op school krijgen. 
Het is een groot project, waar enorme sommen geld in omgaan. De SOV besluit, dat dit project 

ook zonder onze steun prima kan voortbestaan en zegt de samenwerking op. 
 
 

KENIA 

Stichting Storm of Life 

 
In Kochongo leven veel kinderen die wees zijn geworden door de AIDS-
epidemie. Ze hebben geen veilige woonplek en hun toekomst is 

uitzichtloos. Het echtpaar John en Getrude (echte Kenianen) hebben zich 
het lot van deze kinderen aangetrokken en een in Kenia geregistreerd 

project opgezet met de naam Storm of Life. Zij vangen kinderen op en 
zorgen voor onderdak (pleeggezinnen), voedsel, onderwijs en verder voor 
voorlichting op scholen. Ze hebben een landbouwbedrijfje waar ze 

voedsel verbouwen om de kinderen te voeden en een eventueel overschot 
wordt verkocht om aan geld te komen. Vanuit Nederland wordt dit project 

ondersteund door de Stichting Storm of Life en het 
cyclamenveredelingsbedrijf Varinova. Hier heeft de SOV goede contacten 
mee. Vanuit de Nederlandse stichting wordt het project ondersteund met 

geld en advies en leren de mensen daar hoe ze het bedrijfsmatig kunnen 
runnen. De bedoeling is dat ze in de toekomst zichzelf financieel kunnen 

bedruipen. Voor de watervoorziening zijn ze afhankelijk van een rivier op 
5 km afstand. Geregeld moeten ze daar met een zware pomp naar toe om 
het water naar huis te kunnen pompen. Daar was een probleem met de 

wateropslag, maar inmiddels hebben zij daar een groot reservoir gebouwd 
met een zuiveringsinstallatie. Er kan nu zelfs schoon drinkwater worden 

verkocht aan de omringende bevolking, wat weer inkomsten voor hen geeft. Door de inzet van 
onze vrijwillig(st)ers konden wij hier een mooie financiële bijdrage aan geven zodat de bouw 
kon plaatsvinden. 
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4. Eenmalige projecten 
Afhankelijk van de inkomsten, het kassaldo én de hulpvraag van de vaste projecten steunt de 

SOV aan het eind van het jaar één of meerdere éénmalige projecten met een afgebakende 
financiële grens. 

DE STICHTING BUGANALA heeft ten doel een positieve bijdrage te leveren aan het 

leven van kinderen en jong volwassenen in Gambia, West Afrika, hun familie en mensen in 

hun leefomgeving, door middel van onderwijs en alles wat daarmee rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord. 

www.buganala.nu 

In Njaba Kunda, een dorpje op de noordoever , komen dagelijks tientallen kleuters naar school.  
Door sponsoring van Stichting Buganala zijn in 2010 de lokalen voor de Nursery school 
gerenoveerd, zijn toiletgroepen gebouwd en zijn de lokalen voorzien van nieuwe meubels. 

In 2013 is de waterleiding van het dorp doorgetrokken naar de school, zodat er drinkwater is 
voor de kinderen en water voor de tuin en het schoonhouden van de toiletten.  

Helaas is onlangs de kleuterleerkracht naar de zuidoever verhuisd en sindsdien brengen de 
kleuters hun dag wachtend af en worden af en toe toegesproken door de schoolconciërge. Er is 
geen vervangende leerkracht aanwezig. Het is moeilijk iemand te vinden, omdat er te weinig 

leerkrachten zijn en de meesten van hen niet willen werken op de arme en verlaten noordoever. 
Wellicht dat het mogelijk is om een inwoner van het dorp op te leiden tot leerkracht. De kans dat 

hij of zij vertrekt is klein door de verbondenheid  aan de dorpsgemeenschap. 
 
De schooldirecteur heeft goede ideeën en de gedrevenheid om de school verder in ontwikkeling 

te brengen. Hij kan het echter (nog) niet waarmaken binnen de omstandigheden waarin de school 
verkeert. 

Stichting Buganala wil zich blijven inzetten voor de continuïteit van de Nursery school door: 
► Een leerkracht op te leiden  
► De school te voorzien van adequate materialen (kleuter speel-leermaterialen).  

► De kleuters een dagelijkse eenvoudige maaltijd te verschaffen (ze moeten vaak grote             
afstanden lopen zonder thuis gegeten te hebben).  

 
De kosten die hiermee gemoeid zijn:   *Een leerkracht opleiden   €   800  

                                                              *Speel- leermaterialen  € 1.000                
       Totale eenmalige kosten € 1.800 
De SOV heeft besloten een eenmalige gift van € 1800,- aan deze stichting te doen  voor de 

opleiding van een leerkracht en de aanschaf van spel- en leermateriaal voor de Njaba Kunda 
Nursery School. 
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JEUGD MET EEN OPDRACHT ondersteunt al jaren het werk in Belo Horizonte in 

Brazilië. Anne en Geke Ruijsink vertrokken met hun gezin naar Brazilie om daar 

ontwikkelingswerk te gaan verrichten. De SOV doneerde € 1000,- www.annegeke.com 

 

Belo Horizonte is samen met São Paulo en Rio de Janeiro één van de grotere steden in Brazilië 
met veel kansarme jongeren. Jongeren die op straat leven, jongeren die in een favela 
(sloppenwijk) wonen, en jongeren die drugs dealen. Het leven voor deze jongeren is vrij 

uitzichtloos. Er wordt niet gekeken naar mogelijkheden en kansen, maar het wordt algemeen 
geaccepteerd dat hun leven zinloos is. De organisatie Jeugd met een Opdracht heeft een aantal 

huizen en projecten vooral gericht op deze doelgroep om jongens en meisjes kansen te geven om 
normale normen en waarden te leren, te werken aan hun zelfvertrouwen en te leren dat er 
buitenom het leven dat ze leiden een mogelijkheid is om te kiezen en werken aan een ander/beter 

leven. 
Waaruit bestaat het werk van de familie Ruijsink: 

☼       Straatwerk. Regelmatig worden straatjongens bezocht en wordt tijd met ze gespendeerd,met       
als doel om ze weer terug thuis bij familie te krijgen. 
☼        Huisbezoek/ambulante hulpverlening. Ex-straatjongens worden bezocht om te kijken waar 

ze eventueel nog hulp bij nodig hebben. 
☼        Terugkomweekends. Deze weekenden worden georganiseerd voor jongens die het thuis 

goed doen. 
☼        Familiedagen/vader/moederdagen. 
☼         Gevangenisbezoek. Het geven van Engelse les aan door de politie opgepakte jongeren. 

☼     Begeleiden van alleenstaande tienermoeders met het vinden van woonruimte en werk. 
Daarnaast zijn er een aantal werkzaamheden die nodig zijn om de organisatie goed te laten 

functioneren, zoals de boekhouding, onderhoud van het huis en communicatie. 

 
 

 

BIJENTEELT IN NOORD UGANDA, opgericht door Piet de Meester (van voorheen 

Imkerij Poppendamme), Theo Sinke (bekend van de Rabobank) en Ko Poppe (bekende 

Veerenaar); mensen die zich betrokken voelen bij de ongelijkheid in de wereld. 

www.bijenteeltnoorduganda.nl 

 

De bijenteelt in Noord-Uganda is nog voornamelijk traditioneel. Men houdt de bijen in 
gevlochten korven of in holle boomstammen waar gedurende het seizoen weinig zorg aan wordt 

besteed. Op het moment van oogsten worden de volken met veel rook behandeld, wat vaak leidt 
tot de dood of het vertrek van het volk. De geoogste honing is vaak verontreinigd door asresten 
en heeft een duidelijke rooksmaak. Er is in Uganda een tekort aan bijenvolken, de honingoogst 

blijft ver achter bij de vraag. The Ugandan Beekeepers Association schat dat er jaarlijks in heel 
Uganda 500-800 ton honing wordt geproduceerd, terwijl de markt het tienvoudige zou kunnen 

verwerken. Het oogsten en verwerken van bijenwas en propolis staat in de kinderschoenen. 
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 Een beperkt aantal bijenhouders in Noord Uganda 

 werkt met de Kenian Top Bar Hive (KTB). Deze 
 kast met losse raampjes biedt de mogelijkheid om 
 het traditionele ‘honing jagen’ om te zetten in een 

 duurzame vorm van bijenteelt. De KTB wordt door 
 de Beekeepers Association geleverd voor ongeveer 

 €15,00. 
 
 

 
 

 
 

 

De stichting zoekt samenwerking met coöperaties en samenwerkingsverbanden van 
bijenhouders/boeren en geeft daarbij adviezen over: 

►het opzetten van een model bijenstand 
►het verzorgen van bijenvolken gedurende het hele jaar 
►de overgang van boomstamkorven naar kasten met losse raampjes 

►het oogsten en verwerken van propolis, bijenwas en stuifmeel 
►de inrichting van een werkplaats en winkel 

►het opzetten van een netwerk van winkels /verkooppunten die in consignatie bijenteelt 
producten aanbieden 
Naast kennisoverdracht biedt de stichting ook (beperkt) financiële ondersteuning 

 
De SOV doneerde € 1000,-. Daarvan worden imkeroveralls, handschoenen, rubber laarzen en 

berokers aangeschaft.   
 
 

 
5. Interne ontwikkelingen 
In 2016 werd 7 keer vergaderd 
 

In de vergaderingen worden de activiteiten voorbereid en later geëvalueerd. 
Er wordt informatie gegeven over de projecten en er worden voorstellen gedaan om gelden voor 
bepaalde projecten over te maken. 

 
Er is een nieuw informatiebord van trespa gemaakt. Daarop actuele informatie over de lopende 

projecten met een “uittreksel” van het jaarverslag, “wie zijn wij?” en “wat kunt u voor ons 
betekenen? 
 

De Facebookpagina is geboren; Adri, Tessa en Lieneke houden hem actueel. 
Tessa haalt de belangrijkste zaken (besluiten, activiteiten, donaties) uit de verslagen van de 

vergaderingen en zet deze informatie op de website. 
 
Het voortbestaan van de subgroepen is niet meer relevant. We stellen per land iemand aan die de 

contacten met de betreffende projecten moet onderhouden: Adri voor Tanzania, Merijn voor 
Kenia en Wilma voor Brazilië. 

 

http://bijenteeltnoorduganda.nl/wp-content/uploads/2016/04/20151029_112211.jpg
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Onze contactpersonen voor Tanzania, Gon en George Joosten, zijn dit jaar 50 jaar getrouwd. Ter 
gelegenheid hiervan gaan zij met hun kinderen naar Tanzania. Ze willen hun werkzaamheden 

afbouwen en stoppen met hun werk voor de stichting Tabora. 
 

Evenals voorgaande jaren ontvangt de SOV van de gemeente Veere € 500,- subsidie 
 
Aanvulling van de Raad van Advies blijft een punt van aandacht. 

 
 

 
6. Activiteiten 
In het jaar 2015 hebben wij ons gepresenteerd en actief bezig gehouden met de volgende 
activiteiten: 
 

4 maal   collectes in gezamenlijke diensten van de combinatiegemeente Gapinge- 
   Veere  

19 februari  middag voor alle medewerkers voor en achter de schermen, met koffie,  
   thee, wat lekkers, foto’s en verhalen van Wilma’s reis naar Brazilië,  
   showen van de nieuwe historische kostuums en afscheid van Chris, Riks, 

   Wil en Ineke. 
7 mei presentatie en verkoop op open dag bij Kaasboerderij Schellach. We 

verzorgen ook de koffie, thee en gebak.     Opbrengst € 667,80 
2 augustus  verzorgen stempelpost Terre des Hommes fietstocht bij Zeelandplant, 
   met daarbij tevens de verzorging van de koffie, thee, gebak en Vietnamese 

   loempia’s, en presentatie en verkoop van producten. Opbrengst € 684,60 
9,16,23,30 augustus deelname aan Historische Markt in Veere.     Opbrengst € 1579,35 

18 november middag voor “houthakkers en waterputters” met spreker Bart Kuijer van 
Storm of Life 

9 en 10 december organiseren van en deelnemen aan de 20e Adventsmarkt in Veere 

          Opbrengst € 2126,- 

 

 
 

 
 
 

7. Samenstelling bestuur 
Gedurende het jaar 2016 bestond het dagelijks bestuur van de Stichting 

Ontwikkelingssamenwerking Veere uit de volgende personen: 
 

Merijn Vermast  voorzitter  
Tessa Dekker  penningmeester  
Chris Lobbezoo  secretaris (tot 10 maart) 

Wilma Franke - Evertse secretaris (vanaf 10 maart) 
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8. Financieel overzicht   

 

Balans 31-12-15 31-12-16 

Spaarrekening    €          9.251,67  €       6.339,55  

Bank rekening-courant       €          7.407,73  €          549,24  

Kas                      €             791,89  €       2.697,66  

Totaal Liquide Middelen €        17.451,29  €       9.586,45  

Reserveringen €                     -    €                  -    

Eigen Vermogen     

Kapitaal: €                     -    €                  -    

      

Winst en verliesrekening     

      

Inkomsten 2015 2016 

Subsidie €             500,00  €          500,00  

Acties €          7.228,40  €       5.116,71  

Giften €          3.464,75  €       2.324,61  

Tanzania €             400,00  €          100,00  

Uganda €               75,00  €                  -    

Sobradinho €             282,28  €          272,28  

Solidaridad €                     -    €                  -    

Rente €             165,27  €            87,88  

Totaal €        12.115,70  €       8.401,48  

      

      

Uitgaven 2015 2016 

Secretariaat €             205,00  €          145,34  

Marktinkopen €             714,00  €       1.183,58  

Marktkosten €             180,90  €          491,76  

Tanzania €          3.000,00  €                  -    

Uganda €                     -    €                  -    

Sobradinho €          2.500,00  €       5.000,00  

Solidaridad €                     -    €       1.000,00  

Overig/Barm €             791,89  €       8.822,70  

Totaal €          7.391,79  €     16.643,38  
 

 

 

 Nog enkele opmerkingen: 
Totaal is naar de projecten € 14.822,70 overgemaakt. 

De acties brachten € 5.116,71 op. 
Aan giften (donaties en collectes) kwam € 2.696,89 binnen. 
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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 Kenia, 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 

Of inscannen en mailen naar a3franke@zeelandnet.nl 
 

Ondergetekende: ………………………………………………………………. 
 
Adres:                 .………………………………………………………………. 

 
Woonplaats:       .………………………………………………………………. 

 
Houder van IBANrekeningnummer:  ………………………………………….. 

 
0       wil de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere graag ondersteunen door éénmalig /                      

maandelijks / jaarlijks* een bedrag  van  € ………………      (zegge……………………………………..euro) over 
te maken op rekeningnummer NL96 RABO 0365 2140 94 ) 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.       

 
 *doorhalen wat niet van toepassing is 

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

