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1. Uit het jaar 2017 
Het jaar wordt gekenmerkt door grote stilte rondom onze projecten in Brazilië en Tanzania. Geen 

ontwikkelingen, geen grote nood en weinig contact. 

Jaap Evertse heeft te kennen gegeven alleen nog díe vergaderingen te bezoeken waarin 

belangrijk nieuws te melden is of belangrijke beslissingen genomen moeten worden. 

Lieneke Kamphuis is op eigen kosten naar Gambia geweest. Ze bezocht daar de dovenschool 

waaraan de SOV vorig jaar € 1800,- doneerde én een aantal medische posten (daarover elders in 

dit jaarverslag meer) 

 

 

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 2017 de website. 
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3. Ontwikkelingen binnen onze projecten 

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

 
BRAZILIË 

 

In 2017 heeft de SOV geen directe (financiële) hulp geboden aan onze partners in Brazilië. 

Wel zijn er twee ontmoetingen geweest:  

 

In juni ontvingen we een groep uit Garrafão ;geen officieel project van de SOV, maar door de 

binding met het Zeeuwse én het feit dat Wilma Franke in 2016 een week verbleef op de 

landbouwschool aldaar, maakt dat het wel als zodanig voelt. 

8 zeer gemotiveerde leerlingen van de landbouwschool, leraressen Leonora Boone (!) en Ivone, 

vergezeld door Guido en Rolf (namens Globale Nachbarschaft) werden getrakteerd op een 

informatieve dag in het Zeeuwse. Een bezoek aan klompenmakerij Traas in Heinkenszand was 

het duidelijke hoogtepunt: de school in Garrafão heeft 3 volksdansgroepen die uitsluitend 

Nederlandse dansen uitvoeren, waarbij de dansers gestoken zijn in vereenvoudigde Nederlandse 

outfits (lijkt een beetje op Volendamse dracht) mét klompen. Tijdens de Braziliëreis van Wilma 

in 2016, kwam zij erachter, dat deze klompen gemaakt waren door de firma Traas in  

Heinkenszand!  

 

Er werd ook een bezoek gebracht 

aan kaasboerderij Schellach. De 

leerlingen waren erg geïnteresseerd. 

Sommigen van hen hebben thuis 

ook koeien en stelden veel vragen. 

De Stormvloedkering en een rondje 

Veere stonden ook op het 

programma. We sloten af met een 

samenzijn in het Praetuus in 

Zanddijk, waar een aantal mensen 

van onze achterban aansloten. 

3 ouderejaars leerlingen legden uit 

welk ecologisch project zij proberen op te zetten op het bedrijf van hun ouders onder supervisie 

van de school. We besluiten de dag met een gezamenlijke maaltijd. 
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In juli hadden Adri en Wilma Franke een ontmoeting in Aken met Marta (hoofdleidster Creche 

Gente Valente in Sobradinho), Térezinha en José (vrijwilligers én financieel ondersteuners van 

de crèche) en padre Walmir ten huize van Guido en Viola Hinz. De gespannen politieke situatie 

in Sobradinho blijft voortduren. De corrupte burgemeester is, bij gebrek aan tegenkandidaten, 

opnieuw voor 4 jaar gekozen. De relatie tussen Marta en hem is zeer bekoeld. 

|Inmiddels is er in Sobradinho een gemeentelijke kinderopvang gebouwd. Het gemeentebestuur 

is van mening dat alle kinderen uit Gente Valente met gemak daar onderdak kunnen vinden en 

ziet daarom geen noodzaak om Gente Valente financieel te steunen. Niets is echter minder waar. 

Er is in Sobradinho grote behoefte aan kinderopvang. De capaciteit van de gemeentelijke crèche 

is maximaal 175. In 2017 werden in Gente Valente ruim 220 kinderen ondergebracht! 

Gelukkig weten Marta en haar team elk jaar weer het hoofd boven water te houden, ook zonder 

de bijdrage van de gemeente. In 2017 ook zonder bijdrage van de SOV. Men is te bescheiden het 

ons te vragen! 

 

TANZANIA 

 

Ook vanuit Tanzania is het gedurende 2017 erg stil gebleven. Adri Franke, vanuit de SOV 

aangesteld tot contactpersoon, heeft verschillende malen aan Frater Alex gevraagd of er nieuwe 

ontwikkelingen en/of verzoeken tot financiële steun vanuit Veere waren. 

Paul Chobo is inmiddels afgestudeerd en heeft onze steun niet meer nodig. 

Men redt het in 2017 verder ook zonder een bijdrage van de SOV. 

 

 

KENIA 

 

Onze contactpersoon Bart  gaat in februari 2018 weer naar Kenia. In 2017 heeft men onze hulp 

niet nodig gehad. 

 

 

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. 

 

 

GAMBIA 

 

In 2017 heeft de SOV eenmalige projecten ondersteund. Een 

van deze projecten was de school voor dove kinderen in 

Brikama Gambia. De Stichting Buganala is de hoofdsponsor 

van dit project en de vraag van deze stichting om een 

opleiding van 2 docenten te financieren hebben wij dan ook 

van harte ondersteund. Lieneke Kamphuis heeft in november 

een bezoek gebracht aan de school voor de doven en was erg 

onder de indruk van het werk wat daar verricht wordt. 
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De school bestaat uit 3 lokalen waar ‘s ochtends groep één,   

twee en drie les krijgen, en  

‘s middags groep vier, vijf en zes. De groepen zijn op 

niveau ingedeeld en niet op leeftijd zodat er kinderen van 

zeer verschillende leeftijden bij elkaar in de klas zitten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De ouders hoeven geen 

schoolgeld te betalen ( dat 

kunnen ze ook niet). De 

kinderen worden gehaald 

en gebracht en krijgen een 

maaltijd, vaak de enige 

maaltijd van de dag.  
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4. Interne ontwikkelingen 
In 2017 werd 7 keer vergaderd 

 

In de vergaderingen worden de activiteiten (open dag Schellach, Historische Markten, 

Dorpentocht, Adventsmarkt) voorbereid en later geëvalueerd. 

 

In 2017 is geen enkele nieuwsbrief verschenen, simpelweg omdat er geen nieuws was.  

 

De aanhangwagen is aangepast: er is een extra bodem ingemaakt, waarop het kledingrek en het 

informatiebord kunnen liggen. 

 

We zijn blij met de plaats van de kraam op de Kaai tijdens de Historische Markten. Deze plaats 

is goed aan te rijden het de aanhanger en goed te beschermen tegen wind en regen. En er is een 

fijne ruimte naast en voor de kraam voor het kledingrek en het informatiebord. 

 

Het informatiebord is voorzien van nieuwe tekst, aangepast aan de huidige situatie. 

In plaats van de folder is een soort “visitekaartje” gemaakt met de tekst: bedankt voor uw 

aankoop. U ondersteunt hiermee onze projecten. Ook wordt verwezen naar onze website. 

 

Evenals voorgaande jaren ontvangt de SOV van de gemeente Veere € 500,- subsidie 

 

We besluiten € 1500,- te doneren aan de medische post in Brufut in Gambia. Daarvan worden 2 

doptone apparaten en veel hechtmateriaal aangeschaft. 

 

 

 

5. Activiteiten 
In het jaar 2017 hebben wij ons gepresenteerd en actief bezig gehouden met de volgende 

activiteiten: 

 

4 maal   collectes in gezamenlijke diensten van de combinatiegemeente Gapinge- 

   Veere  

27 mei presentatie en verkoop op open dag bij Kaasboerderij Schellach. We 

verzorgen ook de koffie, thee en gebak.     Opbrengst € 431,20 
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12 juni ontvangst bezoek uit Garrafão 

1 juli bezoek aan Aken, ontmoeting delegatie uit Sobradinho 

1 augustus  verzorgen stempelpost Terre des Hommes fietstocht bij camping   

   Werendijke, met daarbij tevens de verzorging van de koffie, thee, gebak en 

   Vietnamese loempia’s, en presentatie en verkoop van producten.   

            Opbrengst € 1621,25 

8,15,22,29 augustus deelname aan Historische Markt in Veere.     Opbrengst € 1284,80 

15 en 16 december organiseren van en deelnemen aan de 22e Adventsmarkt in Veere 

          Opbrengst € 2619,- 

 

6. Samenstelling bestuur 
Gedurende het jaar 2017 bestond het dagelijks bestuur van de Stichting 

Ontwikkelingssamenwerking Veere uit de volgende personen: 

 

Merijn Vermast  voorzitter  

Tessa Dekker  penningmeester  

Wilma Franke - Evertse secretaris  

7. Financieel overzicht   

 

Balans 31-12-16 31-12-17 

Spaarrekening     €          6.339,55   €       6.386,31  

Bank rekening-courant        €             549,24   €       2.191,31  

Kas                       €          2.697,66   €       8.169,47  

Totaal Liquide Middelen  €          9.586,45   €     16.747,09  

Reserveringen  €                     -     €                  -    

Eigen Vermogen     

Kapitaal:  €                     -     €                  -    

      

Winst en verliesrekening     

      

Inkomsten 2016 2017 

Subsidie  €             500,00   €                  -    

Acties  €          5.116,71   €       5.904,55  

Giften  €          2.324,61   €       2.909,71  

Tanzania  €             100,00   €            75,00  

Uganda  €                     -  €                  -    

Sobradinho  €             272,28   €          272,28  

Solidaridad  €                     -     €                  -    

Rente  €               87,88   €            46,76  

Overig  €                    -  €          250,91  

Totaal  €          8.401,48   €       9.459,21  

      

      

Uitgaven 2016 2017 

Secretariaat  €             145,34   €          130,55  

Marktinkopen  €          1.183,58   €          649,30  

Marktkosten  €             491,76   €            38,72  
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Tanzania  €                    -  €                  -    

Uganda  €                     -     €                  -    

Sobradinho  €          5.000,00   €                  -    

Solidaridad  €          1.000,00   €                  -    

Overig/Barm  €          8.822,70   €       1.500,00  

Totaal  €        16.643,38   €       2.318,57  



  

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, Gambia 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/

