
1 
 

                           
 
Inhoud: 

1. Uit het jaar 2014 

2. Website 

3. Ontwikkelingen binnen onze projecten 

4. Interne ontwikkelingen 

5. Activiteiten 

6. Financieel overzicht 

7. Samenstelling bestuur 

 

 

1. Uit het jaar 2014 
In het najaar van 2014 werden wij opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Marinus 

Welleman. Binnen de SOV was hij een stille kracht die zonder veel woorden tijdens activiteiten 

zaken even regelde. Als marktmeester van de historische markten zorgde hij voor een goede plek 

voor de SOV en de kar met producten voor de markt kon in de schuur staan en van daaruit even 

naar de markt gebracht worden. Voor de adventsmarkt werden de lampen in de bomen voor de 

kerk snel en adequaat bevestigd en er nadien weer uitgehaald. Een man met gouden handen. En 

een man die we zeker hadden terug gezien in een bestuursfunctie. Helaas heeft het niet zo mogen 

zijn. In een indrukwekkende kerkdienst namen wij afscheid van Marinus. 

 

 

2. Onze Website: www.sov-veere.nl 
Onze website is in 2014 1.316 keer bezocht. Dat is een gemiddelde van 3,6 bezoekers per dag. 

De meeste bezoekers hadden we dit jaar in de maand december  (219). We willen nogmaals 

wijzen 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. Ook moeten we ons realiseren dat de website steeds met nieuwe 

berichten moet worden gevuld wil de website aantrekkelijk blijven voor bezoekers. Ineke 

Vermast beheerde in 2014 de website. 
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3. Ontwikkelingen binnen onze projecten 

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

 

TANZANIA 

de subgroep Tanzania bestond in 2014 uit: Cockie Jongenelen, Thea van Dijk en Riek 

Looij  

 

Ussongo: 

In 2012 hebben we aan de medische post Ussongo €1.200 gedoneerd om het dak van de afdeling 

verloskunde te kunnen vervangen. In 2014 moeten ook de muren en vloeren hoognodig hersteld 

om te voldoen aan de eisen voor de verloskunde afdeling. Fr. Alex Nduwayo vraagt € 1.850 om 

met deze toch wel ingrijpende aanpassing te kunnen beginnen. 

 

 
kraamafdeling Ussongo 

 

Medische posten in het aartsdiocees Tabora:                                                                                  

In 2013 hebben we € 1.500 gedoneerd om een 5-daags seminar voor 35 personen te organiseren 

voor de afdelingen verloskunde van de medische posten in het aartsdiocees Tabora. Fr. Alex 

heeft geprobeerd om andere bronnen te vinden voor het nog resterende bedrag. Aangezien hij 

daar tot nu toe niet in is geslaagd en wij het van groot belang vinden dat  het seminar wordt 

georganiseerd hebben wij in 2014 het resterende bedrag van € 1.300 gedoneerd. Met dit bedrag 

kan hij dan op korte termijn aan slag. Wij ondersteunen de noodzaak van dit seminar en  het is 

dan ook heel belangrijk  dat de zorg voor moeder en kind met gekwalificeerd personeel moet 

gebeuren. Vooral bij vroeggeboorten en aids gerelateerde problematiek wordt deskundigheid 

vereist. Het seminar wordt georganiseerd voor alle medische medewerkers op de afdelingen 

verloskunde dus zowel artsen, verloskundigen, verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. 

 

Paul Chobo: student medicijnen aan de universiteit van Mwanza. Wij steunen hem sinds 2011 

jaarlijks bij de aanschaf van studieboeken met een bedrag van € 500.  Hij is nu dus 4
e
 jaars  

geneeskunde student en loopt zijn co-schappen in verschillende ziekenhuizen. De co-schappen 

intern, chirurgie en verloskunde/gynaecologie heeft hij inmiddels met goed resultaat afgesloten. 

Momenteel werkt hij op de kinderafdeling. Dit jaar hebben we een tweede verzoek voor donatie 

gekregen voor de aanschaf van boeken en kleine medische apparatuur zoals een bloeddrukmeter. 

Wij doneerden € 200 in december.  
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Kaliua; in 2013 doneerden we € 1.300 voor de renovatie van de muren en vloer van de operatie 

afdeling en in 2014 kregen we foto’s van de werkzaamheden verricht in 2014. 

 

 
 de nieuwe vloer wordt gelegd 

 
operatiekamer

 

OEGANDA 

de subgroep Oeganda bestond in 2014 uit: Nel Heij, Wil Koppejan en Ellen Vooijs 

 
In Kagadi in het Kibaale district staat de URDT meisjesschool die door de SOV wordt 

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.  

Wij steunden de URDT meisjesschool bij hun theaterproject. 

De leerlingen rijden op een vrachtauto naar de dorpen om daar voorstellingen te geven door 

middel van theater over aids/Hiv preventie, hygiëne en methodes om bij droogte toch groenten te 

kunnen verbouwen. 

Er kwam een mooi verslag over dit project binnen. Het denken en doen van de mensen wordt er 

door beïnvloed. De ouderworkshops worden goed bezocht. Het hele project heeft veel 

belangstelling. 

We doneerden nog €1.000 voor o.a. de verzorging van de meisjes en het vervoer. 

               
 
Enige tijd later kwam er het verzoek om de school te steunen met de aanschaf van nieuwe 

boeken en aanvullingen  van boeken voor de bibliotheek en de klaslokalen. Het leerlingaantal 

neemt toe en er moeten verouderde boeken worden vervangen. Studieboeken voor biologie, 

scheikunde, maatschappijleer en Engels moeten worden aangeschaft. 

Deze zaken worden niet door de overheid  bekostigd en de ouders kunnen dit zelf ook niet 

betalen. Vooral bij onderdelen van dit extra onderwijsprogramma van de school willen wij hen 

graag helpen. We kregen een enorme wensenlijst van boeken en besluiten om € 2.000 te 

doneren. 

Via email hebben we snel contact met een leidinggevende van de school: Alida Bakema- Boon , 

een Nederlandse vrijwilligster. Erg fijn om direct antwoord te krijgen op vragen. 
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BRAZILIË  
de subgroep Brazilië bestond in 2014 uit: Jaap en Annie Evertse, Theo Schelhaas, Ingrid 

Berg, Merijn Vermast, Marinus Welleman (overleden 26 oktober 2014), Chris Lobbezoo en 

Wilma Franke  

 

Ook in 2014 is het voor onze projecten in Sobradinho onzeker of en wanneer de toegezegde 

financiële ondersteuning van de burgemeester er ook daadwerkelijk komt. Er wordt nóg meer 

een beroep op de SOV gedaan. Gelukkig kan de SOV met flinke bijdragen helpen. 

 

Escola Família Agrícola de Sobradinho (EFAS) 
Het bezoek van de Braziliaanse delegatie aan Veere in 2013 heeft de relatie onderling 

geïntensiveerd. De SOV heeft vertrouwen in het nieuwe schoolbestuur AMEFAS. De 

familielandbouwschool EFAS is dankzij een ingrijpend plan voor Noordoost-Brazilië 

“opgewaardeerd” door de overheid. Die betaalt nu de leraar-salarissen. En er komt een extra 

schooljaar bij, waardoor het een zogenaamde secundo-grão school (middelbare) wordt voor de 

sertão-bewoners van de zeer wijde omtrek.  Alleen het specifieke landbouwonderwijs wordt niet 

gesubsidieerd. Voor dat aspect werkt de EFAS nu samen met het instituut IRPAA dat al 

tientallen jaren in de wijde omgeving technieken voor een duurzame (biologische) landbouw 

introduceert. Een “zaailingenkwekerij” past in dit plaatje: 

 

  
 

Wat houdt dit in? 

De laatste jaren heeft de beruchte droogteperiode in het Noordoosten van Brazilië uitzonderlijk 

lang geduurd en dit is ook in 2014 weer zo uitgevallen. De planten die gedijen in de caätinga 

lijden dan het meest van het gebrek aan regen, en sommige soorten zullen de droogte zelfs niet 

overleven. Om de gevolgen in deze streek te minimaliseren bestaat er een alternatief: zaailingen 

van soorten die in de streek plegen te gedijen worden geproduceerd in een speciale kwekerij, van 
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waaruit ze kunnen worden geleverd aan getroffen gebieden zodra  de eerste regen van het nieuwe 

seizoen zich meldt. 

Voor de oplossing van één van de belangrijkste problemen bij de verbetering van de 

leefomstandigheden in de caätinga is het realiseren van een adequate infrastructuur voor het 

leveren van eersteklas zaailingen een belangrijk element. De AMEFAS wilde op het terrein van 

de EFAS een kweekplaats met bescherming tegen direct zonlicht en mogelijkheid van  

beregening inrichten, om daarmee deze technologie, die leidt tot kostenverlaging en 

kwaliteitsverbetering, aanschouwelijk te maken. Aan de leerlingen van de EFAS wordt hiermee 

extra gereedschap mee gegeven in het kader van een opleiding die past bij de problematiek van 

de streek: de beruchte droogteperiode van de caätinga in Sobradinho en wijde omgeving. Het 

wordt een soort luchtige (open) “broeikas” van 26 bij 30 meter, met een bruikbaar oppervlak van 

672 m² en een inwendige hoogte van 2 meter. (zie foto’s) 

De SOV doneert € 2.300 voor het aanleggen van deze kwekerij. Er is hard gewerkt om het te 

realiseren. Nu is het wachten op de eerste bruikbare plantjes. 

Het doet ons deugd dat de school zelfstandig kan draaien en dat er weer aandacht is voor het 

specifieke landbouwonderwijs. De aandacht gaat uit naar duurzame landbouw. De meeste 

groente is bestemd voor de leerlingen zelf op het internaat; het gedeelte dat over blijft kan 

verkocht worden. 

 

Crèche Gente Valente 

De crèche Gente Valente functioneert met meer kinderen dan ooit – en met minder 

medewerk(st)ers  dan ooit. Ondersteuning van de Prefeitura (gemeentebestuur) is er sinds 

augustus 2013 vrijwel niet. De medewerksters die er nog zijn werken tegen een vergoeding die 

overeenkomt met wat zij moeten afdragen aan sociale lasten. Het eind van deze situatie is nog 

niet in zicht. 

Omdat de prefect in augustus honderden vaklieden die in opdracht van de gemeente 

werkzaamheden verrichtten in allerlei projecten in Sobradinho heeft moeten ontslaan, ligt ook de 

bouw van de ruimten voor huiswerkbegeleiding en secretariaat sindsdien stil. Het resterende 

personeel van de crèche heeft alle karweien die niet absoluut door vaklieden  moeten worden 

verricht intussen uitgevoerd. 

Voor het voltooien van de bouwfase voor deze projecten ontbreekt nog een bedrag van ongeveer 

€ 3.500. Met dit bedrag kan ook wat kleine inventaris (zoals een bureau, een aantal watertanks, 

wastafels, enz.) worden aangeschaft. De SOV heeft dit bedrag van € 3.500 geschonken. 

Het nieuwe gebouw moet twee wensen in vervulling doen gaan: (1) het moet voldoen aan de 

overheidseisen voor gesubsidieerde huiswerkbegeleiding en (2) het moet het mogelijk maken de 

secretariaatswerkzaamheden uit de voorraadkast in de keuken naar een meer praktische en 

mensvriendelijke ruimte te verplaatsen. Een onderwijslokaal zonder computer is in deze tijd 

welhaast ondenkbaar. In Nederland is per leslokaal tenminste één computer verplicht, plus 

minimaal één per zeven leerlingen. Brazilië kent wel grote verschillen tussen arm en rijk, maar is 

bepaald niet achterlijk. Ook daar wordt lesmateriaal via de computer toegankelijk gemaakt. Ook 

om gebruik te kunnen maken van door de overheid aangeboden online cursussen voor 

instructrices is een computer per lokaal gewenst. Zo krijgt elke instructrice de mogelijkheid zich 

verder te bekwamen met behulp van de computer (de meesten hebben er thuis geen). 

De “computer” in de voorraadkast is er nog één uit het stenen tijdperk. Voor een enigszins 

efficiënte uitvoering van het secretariaatswerk al lang uit de tijd…. 

De SOV stelt € 1.500 beschikbaar voor de aanschaf van 3 computers (met alle toebehoren). 

 

Project de Ação Communitária de Sobradinho (PACS) 

Van de leiding van dit buurtcentrum ontvingen we bericht dat na de zomervakantie – eind 

februari dus – de werkzaamheden weer  enthousiast zijn opgestart. Het bestuur is inmiddels 

versterkt met ons gunstig bekende oud-bestuursleden. We ontvingen een minutieus bijgehouden 

kasboek waarin op de cent nauwkeurig is bijgehouden hoe onze bijdrage voor het 
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voedselprogramma in calorieën is omgezet. Ze hopen ook dit jaar op een bijdrage van de SOV te 

mogen rekenen. De voedselprijzen in Brazilië zijn tot ongekende hoogte gestegen! Voor 2014 

draagt de SOV €1.000 bij in de maaltijdverstrekking en activiteiten/materialen ten behoeve van 

activiteiten op de gebieden sport of muziek. 

 

 

STICHTING BARM 
Dit project is aangedragen door Theo Schelhaas, lid van de raad van advies van de SOV, die ook 

onderstaande toelichting heeft geschreven. 

 

In 2014 heeft de SOV een bedrag geschonken aan de Stichting BARM. Dat is een afkorting voor 

Bangladesh Archives & Records Management. Zo’n 20 jaar geleden heb ik het initiatief 

genomen voor de oprichting van een steungroep voor een collega-archivaris en vriend. Hij 

besteedde elk jaar zijn hele vakantie aan een verblijf in Bangladesh, waar hij in z’n eentje een 

bijdrage leverde aan de scholing van mensen in het archiefwezen. Hij betaalde de reis en het 

verblijf helemaal zelf, terwijl zijn salaris als archivaris van een kleine gemeente niet erg hoog 

was. Ik was toen voorzitter van de vereniging van Zuid-Hollandse archivarissen en kreeg de 

collega’s zover dat ze hun eigen college in dit werk zowel financieel als ook mentaal wilden 

steunen. Dat gebeurt nog steeds. De steungroep is inmiddels een stichting geworden. Ikzelf ben 

tot vorig jaar bestuurslid gebleven. De inzet heeft gewerkt. Zo hebben ca. 1500 personen een 

opleiding gekregen en is er ter plekke ook een stichting gevormd die allerlei initiatieven neemt. 

In de subsidieaanvraag stond de volgende belangwekkende passage: 

“Pas als je administratie (bijv. bevolkingsregister) op orde is kun je verkiezingen organiseren, 

belastingen heffen enzovoort en maak je de kans op corruptie kleiner. De neerslag van een 

administratie verliest op een gegeven moment haar actuele belang en wordt dan – mits 

opgeslagen in de depots van een archiefinstelling – voer voor onderzoekers/historici.” 

Zelf wil ik hieraan toevoegen dat jouw rechten in archieven verankerd liggen. Wat zouden we bij 

voorbeeld moeten beginnen zonder een kadaster?  

 

Mijn vriend schrijft zelf hierover het volgende. 

"Sedert 1995 werken we in Bangladesh met plaatselijke geestverwanten en collega's aan 

ontwikkeling van Archief en Informatiebeheer ten dienste van Democratie, Rechtsstaat en Goed 

Bestuur. Archiefbeheer gericht op heden en verleden. Bij de overheid, ook bij het Nationale 

Archief van Bangladesh, maar ook bij belangrijke ontmoetingspunten van maatschappelijk leven 

als scholen en ziekenhuizen, historisch gerichte verenigingen en een Particulier Archief als 

Heritage Archives Bangladesh History. Maar ook vakbonden en plaatselijke Press Clubs. Dat 

zijn ontmoetingsplekken van journalisten, leraren, dokters, studenten die dikwijls als 

INFORMELE lokale parlementen, de plaatselijke opinievormers omvatten. En meer dan 

politieke partijen, laten zien wat er plaatselijk leeft, ook wat betreft politieke wensen en 

verwachtingen. 

Onze collega's in Bangladesh, Lutful Haque vooral als voorzitter van de Friends of Archives 

Bangladesh (= FAB), zorgden vanaf einde 2013 voor een vertaling uit het Engels en uitgifte van 

een handleiding voor archiefbeheer in het Bengaals. Die 1000 boekjes vinden gretig aftrek bij 

gemeentebesturen, scholen en ziekenhuizen en plaatselijke Press Clubs, die archiefbeheer en 

gebruik willen promoten voor Goed Bestuur, Controleerbaarheid en Politiek debat vanuit goede 

geïnformeerdheid van de burgers. Archiefinformatie van heden en verleden dus als gereedschap 

voor Goed Bestuur." 

 

Het is deze handleiding die door de SOV is mede gefinancierd. 
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4. Interne ontwikkelingen 
Omdat de SOV de ANBI status wil behouden is het nodig de statuten aan te passen. Chris 

Lobbezoo en Theo Schelhaas zochten samen uit aan welke eisen de statuten moeten voldoen en 

welke gevolgen de veranderingen hebben voor de SOV. In verschillende vergaderingen van de 

SOV hebben we hierover gesproken en de nieuwe statuten goedgekeurd. 

 

Tevens was het nodig een beleidsplan op te stellen. Dit plan is goedgekeurd en op de website van 

de SOV geplaatst. 

 

Op de vergadering van januari kreeg Riek Looij de SOV speld voor de bijzondere ambassadeur 

van de SOV. Met name haar kennis en betrokkenheid bij het project in Tanzania en haar 

betrokkenheid bij de activiteiten van de SOV maken haar een waardig ambassadeur. Volgend 

jaar mag zij de speld doorgeven. 

 

We blijven zoeken naar nieuwe mensen die de SOV willen ondersteunen. In het eind van 2014 

komt Heleen Nieuwenhuize ons versterken. 

 

In het najaar wordt er een enquête gehouden onder de mensen die de SOV vergaderingen 

bijwonen of nauw verbonden zijn bij de SOV omdat zij producten maken voor de verkoop. In 

2015 zullen we de uitkomsten van de enquête met elkaar bespreken. 

 

In de vergaderingen worden de activiteiten voorbesproken en later geëvalueerd. 

Er wordt informatie gegeven over de projecten en er worden voorstellen gedaan om gelden voor 

bepaalde projecten over te maken. 

 

In september worden de voorbereidingen getroffen voor een middag ter informatie van de 

donateurs en ondersteuners van de SOV. Door het overlijden van Marinus Welleman wordt deze 

middag uitgesteld tot het voorjaar van 2015. 

 

 

5. Activiteiten 
In het jaar 2014 hebben wij ons gepresenteerd en actief bezig gehouden met de volgende 

activiteiten: 

   collectes in de PG Veere en Gapinge en de Koorkerk in Middelburg.  

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

verzorgen ook de koffie, thee en gebak. 

juni deelname aan Fair bij Nieuw Sandenburgh. 
juli-augustus deelname aan historische markt in Veere. 

augustus  verzorgen stempelpost Terre des Hommes fietstocht bij de Korenmaat, 

   met daarbij tevens de verzorging van de koffie, thee, gebak etc. en  

   natuurlijk presentatie van de SOV Kraam. 

december organiseren en deelnemen aan de Adventsmarkt in Veere.  

 

 

6. Samenstelling bestuur 
Gedurende het jaar 2014 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 
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7. Financieel overzicht   

 

 

BALANS 31-12-13 31-12-14 
   

 

Spaarrekening     €    15.310,44   €    9.086,40  
   

 

Bank rekening-courant        €      1.783,19   €    3.006,45  
   

 

Kas                       €         757,64   €       577,04  
   

 

Totaal Liquide Middelen  €    17.851,27   €  12.669,89  
   

 

Reserveringen  €      2.500,00   €              -    
   

 

Eigen Vermogen  €    15.351,27   €  12.669,89  
   

 

Kapitaal:  €    17.851,27   €  12.669,89  
   

       

 

WINST EN 

VERLIESREKENING 
     

       

 

Inkomsten 2013 2014 
   A Subsidie  €         560,00   €       540,00  

   B Acties  €      7.804,65   €    8.470,65  
   C giften  €      2.460,72   €    2.274,69  
   D Tanzania  €      1.100,00   €       600,00  
   E Uganda  €         143,94   €       964,17  
   F Sobradinho  €      1.637,43   €    1.279,77  
   G Solidaridad  €         142,47   €              -    
   H Rente  €         319,21   €       275,96  
   

 

Totaal  €    14.168,42   €  14.405,24  
   

   

 

 

   

       

 

Uitgaven 2013 2014 
   1 Secretariaat  €         330,56   €       219,99  

   2 Marktinkopen  €      1.534,44   €    1.970,84  
   3 Marktkosten  €         229,44   €       320,01  
   4 Tanzania  €      4.500,00   €    3.850,00  
   5 Uganda  €      3.000,00   €    3.000,00  
   6 Sobradinho  €      3.000,00   €    8.500,00  
   7 Solidaridad  €      2.000,00   €    1.000,00  
   8 Barm    €       500,00  
   8 Overig  €         118,99   €       225,78  
   

 

Totaal  €    14.713,43   €  19.586,62  
   

       

Nog enkele opmerkingen: 

Totaal is naar de projecten €15.850 overgemaakt en €1.000,00 naar Solidaridad. 

De acties brachten € 8.470,65 bruto op; minus inkoop materialen ad € 1.970,84 is dat 

€ 6.499,81 netto. 

Aan giften (donaties en collectes) kwam 2.274,69 euro binnen 



  

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 
Dauwendaelsestraat 8 
4337 LB Middelburg 
Of inscannen en mailen naar chrisenriks@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/

