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1. Uit het jaar 2015 
Het jaar 2015 wordt gekenmerkt door de vele personele wijzigingen. Een aantal leden van het 

eerste (en tweede) uur besluiten, om uiteenlopende redenen, met hun werkzaamheden voor de 

SOV te stoppen. We nemen afscheid van Riek Looij, Ingrid Berg, Annie Evertse, Cockie 

Jongenelen, Nel Heij, Wil Koppejan, Ellen Vooijs en Heleen Nieuwenhuize. 

Gelukkig worden er ook nieuwe leden verwelkomd: Lieneke Kamphuis en Adri Franke. 

Ook binnen het bestuur vinden wijzigingen plaats: Wilma Franke draagt in januari het 

secretariaat over aan Chris Lobbezoo, penningmeester Nel Heij wordt in maart opgevolgd door 

Merijn Vermast. 

 

 

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”. Ineke Vermast beheerde in 2015 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 2015 uit: Cockie Jongenelen, Thea van Dijk en Adri 

Franke (sinds november) 

 

Medische posten in het aartsdiocees Tabora:                                                                                   

Van het door de SOV gedoneerde geld in 2014 is een uitgebreide training verloskunde gegeven 

op verschillende medische posten in de regio Tabora. Artsen, verloskundigen, 

kraamverpleegkundigen, verzorgenden en helpenden hebben de training gevolgd.  

Het doel:  * de kwaliteit van zorg voor moeder en kind vergroten 

  * uitgebreide voorlichting geven aan zwangere vrouwen met aids of HIV   

     geïnfecteerd 

  * training i.v.m. gecompliceerde bevallingen 

  * nazorg 

  * preventie 

Oorspronkelijk was deze training bedoeld voor 30 personen, uiteindelijk hebben slechts 11 

mensen de training gevolgd. Het geld dat over is van dit seminar kraamzorg kan gebruikt worden 

voor een op stapel staand seminar Malaria. 

 

Ussongo: 

Het Health Centre Ussongo heeft dringend behoefte aan mogelijkheden om water op te slaan. 

Eind december maakten we  € 2500,- over om direct met het bouwen van een watertank te 

kunnen beginnen, vóór het regenseizoen begint. 

 

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 5e jaars  

geneeskunde student en loopt zijn co-schappen in verschillende ziekenhuizen. Hij bedankt ons 

persoonlijk voor onze steun en houdt ons op de hoogte van zijn stages en voortgang van zijn 

studie. Hij werkte dit jaar als co-assistent in een medisch centrum in Shinyanga en daarna in een 

psychiatrische kliniek, 677 km verwijderd van Mwanza. 

 

 

 

OEGANDA 

de subgroep Oeganda bestond in 2015 uit: Nel Heij (tot maart), 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. 

In 2015 is er vanuit de school geen vraag voor donatie geweest.  

 

 

 

 

 



3 
 

 

BRAZILIË  
de subgroep Brazilië bestond in 2015 uit: Jaap Evertse, Theo Schelhaas, Merijn Vermast 

en Wilma Franke  

 

Wilma Franke was de hele maand juli in Brazilië. Haar bevindingen zijn in dit verslag verwerkt. 

 

Escola Família Agrícola de Sobradinho (EFAS) 
De gebouwen en het interieur zien er goed onderhouden uit. Dankzij financieel afgebakende 

projecten van de staat konden onder andere nieuwe bedden, matrassen, armaturen en 

schoolbanken worden aangeschaft. Er is een archiefruimte gecreëerd en de oude voorraadkamer 

is omgetoverd tot bibliotheek. 

De door de SOV betaalde “vivero” (zaailingenkwekerij) wordt goed gebruikt. Er zijn al 3400 

planten verkocht! Alle leerlingen hebben 5 verschillende planten mee naar huis gekregen. Veel 

zaailingen (bomen) zijn op het EFAS-terrein uitgeplant. Alles groeit als kool. 

 

  
 

De oude geitenstal, die zeer vervallen is, wordt verbouwd en eenvoudiger gemaakt, zodat dit 

type ook voor de boeren zelf (de ouders van de leerlingen) interessant is. Er moet nog een 

gedeelte van het terrein worden afgezet, dan kunnen de nieuwe geiten komen! Het voer voor de 

geiten (en de kippen) wordt dus zelf gekweekt, geoogst, vermalen en gedroogd. 

Het schoolbestuur AMEFAS heeft het ook financieel goed voor elkaar: er komt geld van de staat 

beschikbaar voor eten, materiaal en salarissen! 

 

Project de Ação Communitária de Sobradinho (PACS) 

In dit, aan de rand van Sobradinho gelegen, buurtcentrum werken 12 mannen en vrouwen. Vijf 

van hen worden door de gemeente betaald, de anderen werken als vrijwilliger. 

Een groot probleem dit jaar is de enorme stijging van de energiekosten. Men doet er alles aan om 

het gebruik tot een minimum te beperken (’s nachts en in de weekenden is PACS gesloten). Maar 

de prijs van stroom stijgt exorbitant. Betaalde men bijvoorbeeld in juli 2014 90 R$ per maand, in 

november was dat al 130 R$ en in juli 2015 200 R$ ! Na Wilma’s verhaal over deze 

problematiek in de SOV vergadering werd besloten PACS ruim tegemoet te komen in deze 

problematiek en € 2000 te doneren. 

 

Algemeen 

Het heeft in Sobradinho in het droge noordoosten van Brazilië al 4 jaar niet geregend. De situatie 

is alarmerend: het stuwmeer is bijna drooggevallen (zie 1e foto), de stuwdam werkt nog slechts 

op 20% van de capaciteit. 80% van het personeel dat bij de stuwdam werkt is ontslagen. De 

werkeloosheid in Sobradinho is enorm, de criminaliteit neemt hand over hand toe. 
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Er moet zeer binnenkort regen vallen, anders is er behalve geen water meer, maar ook geen 

stroom…De mensen zijn ten einde raad. 

Gelukkig kregen we in december bericht dat het overvloedig heeft geregend (zie de 2e foto). Men 

kan weer hoopvol naar de toekomst kijken. 

 

  
 

Crèche Gente Valente 

De grote verbouwing op het terrein van de crèche is klaar. Het twee verdiepingen hoge nieuwe 

gedeelte voorziet in de behoefte: er zijn leslokalen bijgekomen, een ruimte waar lesmaterialen 

worden opgeslagen, een ruimte voor de administratie en een heuse lerarenkamer (die ook 

gebruikt wordt voor huiswerkbegeleiding). Burgemeester Luis Vizence is verplicht financieel bij 

te dragen aan de personeelskosten van de crèche. En daar zit het probleem…dat doet hij tot nu 

toe niet. Er zijn stevige gesprekken gevoerd die hem hebben doen beloven dat hij 12 

medewerksters gaat betalen. 
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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 subsidieerde de SOV een handleiding voor archiefbeheer, geschreven in het Bengaals en 

bestemd voor archivarissen in Bangladesh. Dat is opgezet door en op initiatief van de Stichting 

BARM die 20 jaar geleden is opgericht om het “archiefwezen” in Bangladesh te helpen 

volwassen te worden. 

Men is nu bezig met een vervolg. Het wordt een handleiding, ook in het Bengaals, om  mensen 

die werken in of voor archieven te leren hoe je archieven moet beheren zodat ze ook gebruikt 

kunnen worden voor onderzoek of als geheugen voor de maatschappij. Het is ook bedoeld om 

mensen bewust te maken van het belang van archief zodat het niet wordt weggegooid maar 

wordt bewaard. In 2015 is besloten dat de SOV - zodra deze handleiding klaar is en kan worden 

gedrukt - een gedeelte van de kosten zal betalen. 

 

 

 

4. Interne ontwikkelingen 
Verschillende punten uit de in 2014 gehouden enquête onder de medewerkers van de SOV over 

diverse onderwerpen worden tijdens vergaderingen uitgelicht en behandeld o.a.: gezamenlijk 

activiteiten doen geeft een groot gevoel van saamhorigheid – hoe gaan we verder met de huidige 

projecten (of niet)? – is er ruimte voor nieuwe projecten? – we moeten veelvuldig strooien met 

informatie (via folders en op de website). 

Er is een nieuwe (uitdeel)folder gemaakt. 

 

Wilma Franke gaat voor een maand naar Brazilië. Ze zal op bezoek gaan bij PACS, het 

radiostation, de EFAS, de crèche Gente Valente én er staat een gesprek gepland met de 

burgemeester van Sobradinho om te spreken over de (wel beloofde  maar niet uitgevoerde) 

financiële ondersteuning van de crèche 

 

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. 

 

Door Toos Luteijn zijn twee prachtige nieuwe historische dameskostuums gemaakt. De 

benodigde stof is merendeels gekregen via een weggeefactie op Facebook. Het resultaat is 

schitterend, alle lof voor de maakster! 

 

Voor de markten wordt een nieuw, dubbel, rijdend en inklapbaar kledingrek aangeschaft. 

 

Per 1 januari 2016 stopt Ellen Vooijs als voorzitter, Chris Lobbezoo als secretaris en Ineke 

Vermast als webmaster. (Bij het schrijven van dit jaarverslag zijn inmiddels alle functies weer 

vervuld) 
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5. Activiteiten 
In het jaar 2015 hebben wij ons gepresenteerd en actief bezig gehouden met de volgende 

activiteiten: 

 

   collectes in de PG Veere en Gapinge  

27 februari  middag voor alle medewerkers voor en achter de schermen, met koffie,  

   thee, wat lekkers en informatie over de projecten en producten 

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

verzorgen ook de koffie, thee en gebak 

28 juli deelname aan Historische Markt in Veere 

11, 18, 25 augustus deelname aan Historische Markt in Veere 

4 augustus  verzorgen stempelpost Terre des Hommes fietstocht bij Schellach, 

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

   presentatie en verkoop producten 

november  deelname Wereldmarkt in Zoutelande 

11 en 12 december organiseren van en deelnemen aan de 20e Adventsmarkt in Veere 

 

 

 

6. Samenstelling bestuur 
Gedurende het jaar 2015 bestond het dagelijks bestuur van de Stichting 

Ontwikkelingssamenwerking Veere uit de volgende personen: 

 

Ellen Vooijs - Harmsen voorzitter  

Nel Heij - van der Heijden penningmeester (tot 26 maart) 

Merijn Vermast  penningmeester (vanaf 26 maart) 

Wilma Franke - Evertse secretaris (tot 22 januari) 

Chris Lobbezoo  secretaris (vanaf 22 januari) 
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7. Financieel overzicht   

 

 Balans 31-12-14 31-12-15    

 Spaarrekening     €    9.086,40  €    9.251,67    

 Bank rekening-courant        €    3.006,45  €    7.407,73    

 Kas                       €       577,04  €       791,89    

 Totaal Liquide Middelen  €  12.669,89  €  17.451,29    

 Reserveringen  €              -    €              -       

 Eigen Vermogen  €  12.669,89  €  17.451,29    

 Kapitaal:  €  12.669,89  €  17.451,29    

       

 Winst en verliesrekening      

       

 Inkomsten 2014 2015    

A Subsidie  €       540,00  €      500,00    

B Acties  €    8.470,65  €   7.228,40    

C Giften  €    2.274,69  €   3.464,75    

D Tanzania  €       600,00  €      400,00    

E Oeganda  €       964,17  €        75,00    

F Sobradinho  €    1.279,77  €      282,28    

G Solidaridad  €              -    €             -       

H Rente  €       275,96  €      165,27    

 Totaal  €  14.405,24  € 12.115,70    

   

 

    

       

 Uitgaven 2014 2015    

1 Secretariaat  €       219,99  €      205,00    

2 Marktinkopen  €    1.970,84  €      714,00    

3 Marktkosten  €       320,01  €      180,90    

4 Tanzania  €    3.850,00  €   3.000,00    

5 Oeganda  €    3.000,00  €             -       

6 Sobradinho  €    8.500,00  €   2.500,00    

7 Solidaridad  €    1.000,00  €             -       

8 Overig / Barm  €       725,78  €      791,89    

 Totaal  €  19.586,62  €   7.391,79    

       

Nog enkele opmerkingen: 

Totaal is naar de projecten € 5.500 overgemaakt. 

De acties brachten € 7.228,40 bruto op; minus inkoop materialen ad € 714,00 is dat 

€ 6.514,40 netto. 

Aan giften (donaties en collectes) kwam 3.464,75 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 
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/
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