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1. 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”. De website is aangepast zodat het bankrekeningnummer 

makkelijker te vinden is.  Tessa Dekker beheerde in 2018 de website.

 

 

2. Ontwikkelingen binnen onze projecten 

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

 

BRAZILIË 

Marta, de hoofdleidster van Creche Gente Valente, heeft nog steeds moeite de boel draaiende te 

houden, maar het lukt. Vanuit de regering (rechtstreeks doorgestuurd door de gemeente) wordt  

€ 550 per maand ontvangen voor de maaltijdvoorziening. En dat voor 215 kinderen! Met de 

huidige burgemeester aan het roer valt er de komende drie jaar van het gemeentebestuur geen 
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extra ondersteuning te verwachten.Van de steun die komt van de ordezusters Filhas de Jesus in 

Belo Horizonte (€ 1250 per maand) is nu al bekend gemaakt dat dat dit jaar voor het laatst is. 

Zeven leidsters van Gente Valente zitten sinds het begin van dit jaar op cursus. Globale 

Nachbarschaft heeft toegezegd de kosten hiervan voor het eerste half jaar te betalen (€ 1200). 

Voor de 90 kinderen in de basisschoolleeftijd wil Marta 2 lokalen inrichten met speciale stoelen 

met een schrijfplankje eraan, een veel gezien type stoel op alle scholen in Brazilië. Van 

regeringswege wordt verwacht dat deze kinderen 

huiswerkbegeleiding krijgen. Er zijn 50 stoelen nodig, totale kosten 

ongeveer € 1800,- De SOV neemt deze kosten voor haar rekening. 

De hete middagzon brandt genadeloos op de achterkant van de 

eetzaal. Graag zou Marta daar een kleine overkapping laten maken 

door een plaatselijke timmerman. Geraamde kosten € 400,- 

Ook dit bedrag wordt door de SOV gedoneerd. 

 

 

 

KENIA 

In Kochongo leven veel kinderen die wees zijn geworden door de Aidsepidemie. Ze hebben geen 

veilige woonplek en hun toekomst is uitzichtloos. Een Keniaans echtpaar heeft 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. 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, mede door een flinke financiële bijdrage 

van de SOV, 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.) 

 

 

Inmiddels zijn wij warmgelopen om Storm of Life te helpen met het realiseren van een 

houtskoolproject. 

In Kenia is houtskool een eerste levensbehoefte. Men gebruikt hoofdzakelijk houtskool om te 

koken en te verwarmen. Door strengere milieuregels en verscherpt toezicht op de houtkap, 

probeert de overheid ontbossing terug te dringen. Dit heeft tot gevolg dat de houtskoolprijs 

enorm is gestegen! Maar…het biedt ook mogelijkheden: 

Er is een methode ontwikkeld om van natuurlijke afvalresten van mais en rijst, maar ook van 

papiersnippers en onbruikbare resten houtskool, een briket te maken die een langere brandduur 

heeft dan houtskool.  

Storm of Life ziet hierin een mogelijkheid om afval te verwerken, het milieu te verbeteren en 

bovendien geld te verdienen aan de verkoop van de briketten. 

Om de productie te realiseren moet er flink geïnvesteerd worden. Er moet een briketmachine, 

een mengmachine en een maalmachine worden aangeschaft én er moet krachtstroom worden 

geïnstalleerd 

Na onderzoek van Bart wat één en ander kost om dit afvalverwerkingssysteem op te zetten 

(inclusief een zeecontainer om alles in te installeren) besluiten we € 3100 te doneren voor de 

aanschaf van een brikettenmachine én een maalmachine. 
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Bart en Marga, van de stichting Storm of Life Nederland zijn in februari 2018 weer ter plaatse 

geweest om te kijken hoe het met de verschillende projecten staat.  

De computerlessen lopen uitstekend. Oud-leerlingen leren het weer andere kinderen!  

Er is een langdurige stroomstoring (3 maanden!) geweest. Dan zijn er geen inkomsten; water 

wordt niet gezuiverd, dus kan niet verkocht worden; computerlessen kunnen geen doorgang 

vinden. Er is nu een aggregaat aangeschaft. 

 

GAMBIA 
In 2018 heeft de SOV Brufut 

Health Center in haar 

programma opgenomen. Het 

Health Center bestaat uit een 

verloskamer, een spoedeisende 

hulp/verbandkamer, een 

laboratorium, 

onderzoekskamers, een 

apotheek, een ziekenzaaltje en 

de oogkliniek. 

Lieneke Kamphuis, lid van de 

raad van advies, ging in 2018 2 

maal naar Gambia en ziet  hoe de verpleegkundigen en verloskundigen hun werk doen met de 

schaarse middelen die hen ter beschikking staan. 

De SOV heeft  in maart 2018 geld gedoneerd om de doptones te vernieuwen en de kraamkliniek 

van het nodige hechtmateriaal te voorzien. 

In november 2018 is met geld van de SOV het instrumentarium van de verloskamer vernieuwd 

en zijn er kleine reparaties verricht, vooral aan de watervoorziening.  

Ook voor de oogkliniek, waar van sponsorgeld staaroperaties worden verricht heeft de SOV veel 

kunnen betekenen. Naast het laten verrichten van staaroperaties is er een standslitlamp voor de 

oogarts gekocht ( via Medic in Apeldoorn), speciale mesjes om de lens te verwijderen én een 

complete cataractset. 

Ook heeft de SOV gelden beschikbaar gesteld om medicijnen te kopen, voornamelijk 

oogdruppels en malaria kuurtjes. Als een Gambiaan malaria krijgt, the killer number one, heeft 
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men dit kuurtje nodig. Zonder kuur gaat men binnen 3 dagen dood! Een kuurtje kost € 10,00.  

Een bedrag dat voor de meeste Gambianen niet op te brengen is. 
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3. Interne ontwikkelingen 
In 2018 werd 7 keer vergaderd 

 

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

Dorpentocht, vrijwilligersmiddag, Adventsmarkt) voorbereid en later geëvalueerd. 

 

De in de boekhouding apart vermelde “potjes” voor de verschillende projecten worden, in ieder 

geval voorlopig, afgeschaft. Iedere gift/donatie wordt vermeld als donatie (algemeen) 

Mocht de financiële situatie van de SOV veranderen/verslechteren, en er specifiek voor één 

bepaald doel geld nodig zijn, dan kunnen de “potjes” weer opnieuw in het leven geroepen 

worden. 

 

Het Healthcentre in Brufut (Gambia) omarmen we als vast project 

 

We doen weer 5 keer mee aan de Historische Markt in Veere. We hoeven daarvoor geen 

kraamhuur te betalen. 

 

Op de middag voor onze vrijwilligers komt Theo Sinke van de Stichting ter bevordering van de 

Bijenteelt in Noord Oeganda een presentatie houden. Ook Lieneke Kamphuis doet die middag 

verslag van haar bezoek aan Gambia. Aan de inwendige mens wordt goed gedacht: er is koffie 

met wat lekkers en veel zelfgemaakte hapjes. Lieneke wordt op deze middag benoemd tot 

ambassadeur van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere. 

 

Voor de Open Dag bij Schellach stelt eigenaresse Els Mesu veel koffie, thee, kartonnen 

bekertjes, bakmixen en paaseitjes beschikbaar. 

 

Adri Franke gaat meedenken met de organisatie van de dorpentocht van Terre des Hommes om 

het jubileumjaar 2019 vorm te geven. 

 

Shantykoor het Veerse Scheepstuig geeft op 10 november in de Kleine Kerk een benefietconcert 

voor de SOV. We presenteren ons aldaar met een minikraampje en een PowerPointpresentatie. 
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Ramona van Zweden is de gastvrouw van een middag vol mooie muziek, een hapje en een 

drankje. Totale opbrengst € 1200,- 

 

We doneren éénmalig € 1500,- aan de stichting Zulu Aid (Hillcrest Aids Centre in Zuid Afrika) 

voor de aanschaf van zonnepanelen op het dak van het hospice/HIV en Aidskliniek, zodat de 

hele organisatie zelfvoorzienend wordt wat betreft de stroomvoorziening. Wij nodigen Zulu Aid 

uit in 2018 deel te nemen aan de Adventsmarkt. Zij verkopen kralenproducten die gemaakt zijn 

door vrouwen die leven met HIV en getraind worden door Hillcrest Aids Centre. 

 

We doneren € 600,- aan de Stichting ter bevordering van de Bijenteelt in Noord Oeganda voor de 

aanschaf van materialen en kleding voor de imkers in opleiding. 

 

4. Activiteiten 
In het jaar 2018 hebben wij ons gepresenteerd en actief bezig gehouden met de volgende 

activiteiten: 

 

4 maal   collectes in gezamenlijke diensten van de combinatiegemeente Gapinge- 

   Veere  

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

verzorgen ook de koffie, thee en gebak.     Opbrengst € 658,90 

17,24 en 31 juli deelname aan Historische Markt Veere     Opbrengst € 1176,60 

7 augustus  verzorgen stempelpost Terre des Hommes fietstocht bij   

   kaasboerderij Schellach, met daarbij tevens de verzorging van de koffie,  

   thee, gebak, kaaskroketten en -bitterballen en Vietnamese loempia’s, en  

   presentatie en verkoop van producten.      

             Opbrengst € 824,30 

14 en 21 augustus deelname aan Historische Markt in Veere.     Opbrengst € 930,20 

10 november minikraam bij benefietconcert     Opbrengst € 141,35 

14 en 15 december organiseren van en deelnemen aan de 23e Adventsmarkt in Veere 

          Opbrengst € 2734,25 

 

5. 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  

 

 

6. Financieel overzicht   
 

Balans 31-12-17 31-12-18 

Spaarrekening     €        6.386,31   €     6.397,10  

Bank rekening-courant        €        2.191,31   €     2.837,38  

Kas                       €        8.169,47   €     8.223,17  

Totaal Liquide Middelen  €      16.747,09   €   17.457,65  

Reserveringen  €                     -     €                  -    

Eigen Vermogen     

Kapitaal:  €                     -     €                  -    

      



7 
 

Winst en verliesrekening     

      

Inkomsten 2017 2018 

Subsidie  €                    -  €        500,00  

Acties  €        5.904,55   €     7.735,10  

Giften  €        3.256,99   €     3.624,20  

Rente  €             46,76   €          10,79  

Overig  €           250,91   €        135,00  

Totaal  €        9.459,21   €   12.005,09  

     

     

Uitgaven 2017 2018 

Secretariaat  €           130,55   €        542,62  

Marktinkopen  €           649,30   €     1.196,62  

Marktkosten  €             38,72   €          49,41  

Gambia  €        1.500,00  €     2.423,99 

Sobradinho  €                    -  €     2.200,00 

Zulu Aid  €                    -  €     1.500,00 

Bijeenteelt Noord-Uganda  €                    -  €        600,00 

Storm of Life  €                    -  €     3.100,00 

Overig  €                    -  €        190,53  

Totaal  €        2.318,57   €   11.803,17  

 



  

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/

