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1. Uit het jaar 2012 
Er gebeurde in het jaar 2012 in de persoonlijke sfeer: 

Veel van onze vaste medewerkers hadden te maken met ernstige en minder ernstige 

gezondheidsproblemen. 

Mevrouw Pouwer, één van onze sokkenbreisters van het eerste uur, is overleden. In de 

rouwdienst werd de SOV meerdere malen genoemd; mevrouw Pouwer was er trots op dat ze zo 

veel paar sokken had gebreid. 

Gelukkig gebeurden er ook vrolijker zaken: mevrouw Witte en mevrouw Geldof werden allebei 

85 jaar en breien dapper door! Het team van sokkenbreisters werd uitgebreid met mevrouw van 

den Berge en mevrouw Sturm. 

Nel (en Hielke) Heij werden verblijd met de geboorte van kleindochter Eline en Wilma (en Adri) 

Franke werden oma en opa van kleinzoon Vinn. 

Wilma verbleef in juli 3 weken in Sobradinho (Brazilië) en hielp mee bouwen aan een 

toiletruimte bij Casa Antonita. 

 

2. Onze Website: www.sov-veere.nl 
Onze website is in 2012 1.071 keer bezocht. Dat is een gemiddelde van 3 bezoekers per dag. De 

meeste bezoekers hadden we in de maand april. Ook is het mogelijk geworden om je in te 

schrijven om een mailbericht te ontvangen zodra er nieuwe berichten op de website zijn 

geplaatst. De mogelijkheid hiervoor is aan de rechterkant op de homepage onder laatste nieuws. 

Een aanrader om op de hoogte te blijven van onze activiteiten en informatie over onze projecten. 

3. Ontwikkelingen binnen onze projecten 

JAARVERSLAG  2012 
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(voor meer (achtergrond)informatie: zie ook www.sov-veere.nl) 

 

TANZANIA 

de subgroep Tanzania bestond in 2012 uit: Cockie Jongenelen, Thea van Dijk en Riek Looij  

 

Ndala:  Het ziekenhuis in Ndala is een van de eerste projecten die onze groep gesteund heeft.  In 

het streekziekenhuis moeten de meeste 

problemen worden opgelost omdat de afstand 

tot de grotere ziekenhuizen te ver is. Ndala 

bestaat uit 5 dorpen waar 16.000 mensen 

wonen. Het werkgebied beslaat echter 7.500 

km² en wordt bewoond door 300.000 mensen. 

De medische hulpposten in Ussongo en in 

Kaliua  werken onder supervisie van het 

ziekenhuis. Het  ziekenhuis hebben wij een 

aantal jaren gesteund met o.a. de bouw van 

een fietsenstalling en de aanschaf van een 

demontabele operatietafel en een verplaats-

bare operatielamp. Het hoofddoel van het 

ziekenhuis is om medische zorg voor iedereen 

toegankelijk te houden ook voor de armste 

mensen.  Het personeel krijgt een premie omdat zij in een afgelegen gebied werkzaam zijn.  

Iedere 2 maanden  bezoekt een team van de Flying  Docters het ziekenhuis  voor orthopedische 

en urologische ingrepen. Tegenwoordig ligt het accent van onze hulp in de medische hulpposten 

Kaliua en Ussongo.  In Januari 2013 wordt het 50-jarig bestaan van het ziekenhuis gevierd. 

 

MHP Ussongo: Van frater Alex Nduwayo hebben we een uitgebreide mail gekregen in verband                

met  de hulpvraag voor de vervanging van het golfplaten dak van de kraamafdeling van de 

medische  hulppost Ussongo.  Het dak voldoet niet meer aan de veiligheidseisen en is bij de 

laatste inspectie  afgekeurd. We hebben een specificatie ontvangen van de materialen die nodig 

zijn. We hebben besloten om € 2000,- te doneren .   

 

MHP Kaliua:  Frater Alex Nduwayo heeft ons ook een mail gestuurd met het verzoek voor een 

bijdrage voor de medische hulppost Kaliua. In de post moet de apotheek worden gerenoveerd en 

een airconditioning installatie geplaatst. We hebben een bijdrage van € 2000,- gegeven. 

 

Frater Paul Chobo:  Onze vorige secretaris van de medische hulpposten in Ussongo en Kaliua  

heeft zijn eerste studiejaar medicijnen met een positief resultaat afgesloten.  Aangezien er geen 

studiefinanciering bestaat  in Tanzania moet hij zelf voor de financiële middelen  zorgen om zijn 

studie geneeskunde aan de universiteit van Mwanza te kunnen volgen. Onze band met de frater 

is al jaren goed en we zijn dan ook blij dat we hem kunnen steunen, want  het is vanzelfsprekend 

van groot belang dat er ook op het platteland van het aartsdiocees Tabora goedopgeleide artsen 

werkzaam zijn. Wij zijn dan ook van plan aan frater Paul Chobo jaarlijks een bedrag van € 500,- 

te doneren. Hij zal dit geld gebruiken om een deel van zijn studieboeken te kopen. 

 

 

 

 

 

OEGANDA 

de subgroep Oeganda bestond in 2012 uit: Nel Heij, Wil Koppejan en Ellen Vooijs 
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Evenals vorig jaar deden we mee aan de regenwater opvangactie van de URDT meisjesschool in 

Oeganda. Een groot project om de school te voorzien van watertanks, dakgoten en afvoerpijpen 

om zo het regenwater te kunnen opvangen en te filteren.  

Dit jaar maakte de SOV € 2000,- over naar het project. 

Enkele leden van de Elimu stichting gingen afgelopen zomer naar Oeganda om daar te helpen en 

hieronder volgt een kort verslag: 

 

Regenwater opvangactie op URDT Girls’ School een succes!  

Een team van de Elimu stichting kijkt terug op een fantastische tijd op de URDT meidenschool.  

Het team werd verwelkomd als ‘oude vrienden’ met muziek en dans. En toen ging men aan de 

slag: controle of alle materialen er waren, uitpakken van de gedoneerde gereedschappen en een 

werkplan maken voor het schilderen van het kantoor. Met de lokale staf werden er lange ladders 

gemaakt om bij de dakrand te kunnen komen.  

Na een week van hard werken zaten er nieuwe goten op het laboratorium en één van de 

slaapzalen! Het kantoor zat weer prachtig in de verf. Er werden ook verschillende reparaties 

gedaan aan bestaande goten. In de tussentijd werd de lokale staf getraind.  

De totale actie heeft € 19.602 opgebracht, dankzij bijdragen van trouwe Elimu leden, Stichting 

Ontwikkelingssamenwerking Veere, bedrijven in en rondom Amersfoort en de Albert 

Schweitzer School in Emmeloord.  

Het beoogde bedrag is op € 3.000 na bereikt!  

 

 

 
 

 

BRAZILIË  

de subgroep Brazilië bestond in 2012 uit: Jaap Evertse, Annie Evertse, Theo Schelhaas, Ingrid 

Berg, Merijn Vermast en Wilma Franke  
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In Sobradinho steunt de SOV verschillende partners. Gedurende het jaar is er ook regelmatig 

contact met Globale Nachbarschaft, een Duitse vereniging die ook in Sobradinho actief is, om de 

activiteiten af te stemmen en informatie uit te wisselen. 

 

In 2012 vonden in Sobradinho verkiezingen plaats waarbij o.a. voor de komende “regeerperiode” 

van vier jaar een prefect (burgemeester) wordt gekozen. 

In de aanloop naar deze verkiezingen mag de zittende prefect geen nieuwe maatregelen 

introduceren ten gunste van non-gouvernementele instellingen of personen (en daarmee zijn 

herverkiezingskansen vergroten). Als gevolg hiervan liggen sommige wenselijke ontwikkelingen 

tijdelijk stil. 

Verschillende initiatieven van onze partners boekten daardoor in 2012 nauwelijks vooruitgang, 

wat er mede toe heeft geleid dat in 2012 nagenoeg geen beroep is gedaan op financiële steun van 

de S.O.V. 

 

Voor de projecten in Brazilië (met uitzondering van de EFAS) werken we nauw samen met de 

vereniging Globale Nachbarschaft in Aken (voorzitter: Guido Hinz).  

Voor het project EFAS werkten we in voorafgaande jaren samen met de AGJA 

(Arbeitsgemeinschaft fÜr Jugendliche Arbeit) van Pastor Schulz uit Oberhausen.  

Met ingang van 2012 is de EFAS geheel zelfstandig; óf en in welke vorm er een band blijft 

bestaan met de AGJA is onduidelijk.  

Op voorstel van Pastor Schulz is er overlegd in hoeverre AGJA, GN en SOV in andere projecten 

zouden kunnen samenwerken. Conclusie: Samenwerking is eventueel denkbaar in relatie met 

PACS of een eventuele nieuwe partner.   

 

Van belang voor ons inzicht in de situatie was het bezoek aan Brazilië in juli 2012 van Wilma 

Franke. Zij begeleidde als “assistent-reisleider” een groepje jonge meisjes (leerlingen van Guido 

Hinz). 

 In Sobradinho werkte zij samen met deze groep mee aan een verbouwing van het meisjeshuis 

Casa Antonita (keuken en toiletten), en heeft uiteraard van de gelegenheid gebruik gemaakt alle 

projecten te bezoeken waarmee de SOV een relatie onderhoudt. De nu volgende informatie 

betreffende de projecten waarmee de SOV een band onderhoudt, is grotendeels ontleend aan 

haar reisverslag.  

 

Escola Família Agricola de Sobradinho (EFAS) 

De school functioneert met minder leerlingen dan enige jaren geleden.  

Gebouwen, interieur en terrein zien er goed uit. De staat betaalt de onderhouds-kosten.  

Enige leerlingen lieten vol trots de nieuwe moestuin zien, waar allerhande groente en fruit wordt 

verbouwd. 

De gemeenten Juazeiro en Sobradinho betalen sinds dit jaar een groot gedeelte van het 

personeel. Het personeel maakt een zeer geïnteresseerde indruk. 

 

Associação de Comunicação Comunitária de Sobradinho (ACCS) 

Voor het inrichten van een radiozender is een gebouwtje beschikbaar gekomen dat nog moet 

worden verbouwd en ingericht. De antennemast is startklaar. 

Het internetcentrum kampt met diverse technische en personele problemen, en is ten gevolge 

daarvan dikwijls niet in bedrijf.  

 

Fundação Antonita Bandrês (FAB) 
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Het bestuur van deze stichting, die de creche Gente Valente en het meisjeshuis Casa Antonita 

omvat, mist node de Filhas de Jesus (de ordezusters die blijvend uit Sobradinho zijn vertrokken).  

 

Creche Gente Valente (GV) 

 

Gebouwen, interieurs, terrein: alles zag er in juli piekfijn uit.  

De nieuwbouw (waarin de huiswerkbegeleiding en het secretariaat zullen worden ondergebracht, 

en waarvoor de SOV in 2011 een bedrag van € 8.000 ter beschikking stelde) was gevorderd tot 

de vloer van de eerste verdieping.  

 

 

 

 

 

 

 

Eind 2012 lag de verdere afwerking echter nog steeds stil omdat de nieuwe prefect nog niet de 

toegezegde hulp (één of meer bouwvakkers) voor afronding van het karwei ter beschikking had 

gesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Antonita (CA) 

 

De verbouwingsactie (keuken en toiletten) is 

zeer succesvol verlopen, vooral ook door de 

inbreng van de duitse(-nederlandse) groep. 

Door het vertrek van enkele ervaren krachten is 

de personele bezetting problematisch: veel 

komt op de schouders van Marta neer.  

De in 2009 samen met een duits-nederlandse 

delegatie aangelegde moestuin is een wonder: 

alles groeit er “als kool”. 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Ação Comunitária de Sobradinho 

(PACS) 

De vereniging PACS “runt” een buurtcentrum 

in een van de armste wijken van Sobradinho. 

Het centrum is opgezet door World Vision. 

Deze organisatie droeg het na 5 jaar over aan de 

gemeente. Het gemeentebestuur zou zorgen voor ondersteuning. Deze ondersteuning blijkt in de 

praktijk onvoldoende. Hierdoor stagneert de maaltijdvoorziening van de kinderen soms.  
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De SOV maakte in 2012 een bedrag van € 1380,-  over om in het tekort op “maaltijden” te 

voorzien. We hebben PACS gevraagd ons vóór eventuele vervolg-aanvragen een meer algemeen 

inzicht te verschaffen in hun financiële problemen. Eind 2012 was hierop nog geen bevredigend 

antwoord ontvangen. 

 

4. Vergaderingen medewerkers 
Hieronder volgt een overzicht van wat tijdens 

de in 2012 gehouden bijeenkomsten van de 

medewerkers van de stichting, naast de vaste 

agendapunten als notulen, ingekomen post, 

nieuws over de projecten e.d. aan de orde 

kwam: 

 

Vergadering 26 januari: 

* evaluatie adventsmarkt 2011  

* voorbereiding bezoek van Theo, Jaap en 

Wilma aan leden van Globale Nachbarschaft en 

fam. Schulz in Aken 

* uitgave speciale uitgave (50
e
) van de Vierpas (kerkblad Koorkerk Middelburg), volledig 

gewijd aan de SOV 

* aanbieding goedkope sokkenwol 

* via Jan Louwerse ontvangt de SOV € 2000 na het opheffen van het ziekenhuispastoraat  

 

Vergadering 29 februari: 

* we bespreken het concept (financieel) jaarverslag. Kascontrolecommissie voor 2012: Merijn en 

Riek 

* Theo, Jaap en Wilma brengen verslag uit van hun gesprek in Aken 

* we hebben bericht en foto’s dat met de bouw van de extra lokalen van de crèche in Sobradinho 

is begonnen 

 

Vergadering 19 april: 

* de Gemeentelijke Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Veere (GWOV) is opgeheven. 

Taken worden overgenomen door de millenniumwerkgroep Veere 

* vooraankondiging dorpentocht en hagenpreek 

* voorbereiding open dag bij Kaasboerderij Schellach 

* voorbereiding Historische Markten; inventarisatie beschikbare mensen 

 

Vergadering 10 mei: 

* verdere voorbereiding open dag bij Schellach 

* we besluiten € 1200,- te doneren aan de meisjesschool in Oeganda voor een watertank en 

 € 800,- voor werkzaamheden aan het afvoersysteem van regenwater 

* voorbereiden  reis van Wilma in juli naar Brazilië (fotoboekjes, logo SOV op stof, 

poppenkastpoppen boer, boerin en schaap) 

* de verbrandingsoven in Ussongo is klaar en werkt naar volle tevredenheid 

 

Vergadering 21 juni: 

* Er is veel geld nodig in Tanzania: we besluiten € 2000 voor Kaliua en € 2000 voor Ussongo te 

doneren en € 500 als bijdrage in de studiekosten van Paul Chobo 

* het doel van Wilma’s reis naar Brazilië is bekend: het bouwen van een toiletruimte in Casa 

Antonita; zo nodig draagt de SOV € 500 bij 
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* evaluatie open dag kaasboerderij Schellach: vanwege gebrek aan mankracht hebben we alleen 

de koek en zopie verzorgd (23 taarten en 20 brownies!), geen kraam met zelfgemaakte producten 

* het rooster voor de historische markten wordt gemaakt 

* we bespreken hoe we het tekort aan mankracht zouden kunnen oplossen; hoe vinden we 

nieuwe (jonge) mensen die de SOV komen versterken? 

 

Vergadering 20 september: 

* evaluatie historische markten; enorme opbrengsten; het was erg gezellig 

* evaluatie dorpentocht met 3000 deelnemers! Te krappe bezetting, te weinig oliebollen, maar 

prima resultaat 

* evaluatie Hagenpreek: minder druk bezocht dan anders; we besluiten vanwege tekort aan 

“mankracht” het volgend jaar niet meer te doen 

* Wilma brengt uitgebreid verslag uit van haar reis naar en bevindingen in Sobradinho 

* eerste voorbespreking houthakkers- en waterputtersbijeenkomst 

 

Vergadering 25 oktober: 

* de vergaderdata voor het komende half jaar worden vastgesteld 

* voorbereiden houthakkers- en waterputtersmiddag. Organisatie is in handen van Wil, Cockie 

Riek en Nel. We gaan high Teaën! Wilma zal in 3 x 10 minuten foto’s laten zien en verhalen 

vertellen over haar belevenissen; de uitnodigingen kunnen verstuurd worden 

* voorbereidingen adventsmarkt 

 

Vergadering 29 november: 

* evaluatie houthakkers- en waterputtersmiddag: het was erg feestelijk, lekker en gezellig. Er 

waren 34 belangstellenden. De high Tea was zeer gevarieerd: van diverse hartige taarten en 

wraps tot brownies, cupcakes en chocolaatjes. De verhalen en foto’s van Wilma waren zeer 

verhelderend 

* gedetailleerde organisatie adventsmarkt aan de hand van de checklist van vorig jaar. De posters 

zijn klaar! De burgemeester opent op vrijdagavond. Hij wil graag weten hoe de SOV is ontstaan 

 

5. Activiteiten 
In het jaar 2012 hebben wij ons gepresenteerd en actief bezig gehouden met de volgende 

activiteiten: 

12 februari gesprek in Aken met fam. Schulz , leden van Globale Nachbarschaft en Theo, 

Jaap en Wilma 

29 april collecte in de PK Veere voor Solidaridad;  

opbrengst € 105,39 

17 mei presentatie en verkoop op open dag bij Kaasboerderij Schellach. We verzorgen de koffie, 

thee en gebak; omzet € 487,60 

3 en 10 juli deelname aan historische markt in Veere 

 opbrengst € 519,30 en € 377,10 

15 juli collecte in PK Veere voor Tanzania; opbrengst € 221,20 

28 juli deelname aan Streekdrachten dag in de Grote Kerk; omzet € 105,65 

31 juli deelname aan historische markt in Veere; opbrengst € 514,90 

7 augustus verzorgen stempelpost Terre des Hommes fietstocht op Elzenoord in 

Vrouwenpolder, thema “land en water”; opbrengst € 1392,80 

14, 21, 28 augustus deelname aan historische markt in Veere 

 opbrengsten € 303,90  € 369,80  € 495,80 

9 september verzorgen van de koffie, thee, limonade en cake na de hagenpreek bij de fam. 

Aarnoutse in Gapinge; opbrengst € 200,- 

16 november gezamenlijke high tea met donateurs, houthakkers en waterputters, omlijst met 

verhalen en foto’s uit Brazilië 
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11 en 12 december organiseren en deelnemen aan de Adventsmarkt in Veere. Nieuwe 

deelnemer: Millenniumwerkgroep Veere. Opbrengst € 2084,- (kraam) en 

€ 732,- (terras) 

23 december collecte in PK Veere voor de crèche in Sobradinho; omlijst met foto’s met de 

beamer; opbrengst € 253,11 

 

 

 

6. Financieel overzicht   
   
 

 Balans per 31-12-2011/2012 01-01-12 31-12-12 

 Spaarrekening     €    13.144,92   €   15.991,13  

 Bank rekening-courant        €         804,51   €     1.893,64  

 Kas                       €         322,79   €        511,41  

 Kruisposten    €   10.935,00- 

 Totaal Liquide Middelen  €    14.272,22   €   18.396,18  

       

 Reserveringen  €                 -     €                -    

 Eigen Vermogen  €    14.272,22   €   18.396,18  

 Kapitaal:  €    14.272,22   €   18.396,18  
 
 
 
 

    

 Inkomsten 2011 2012 

A Subsidies  €         600,00   €        545,00  

B acties  €      7.595,25   €     7.747,04  

C giften  €      8.420,50   €     3.952,50  

D Tanzania  €      1.100,00   €     1.071,20  

E Uganda  €         384,63   €                -    

F Sobradinho  €         867,28   €     1.482,38  

G Solidaridad  €         271,36   €        105,39  

H rente  €         305,52   €        431,21  

I overig  €                 -     €                -    

J Kruis-posten  €                 -     €                -    

      

 Totaal  €    19.544,54   €   15.334,72  
 
 
 
 

    

 Uitgaven 2011 2012 

1 Secretariaat  €           308,68   €        140,75  

2 Inkoop markt  €        1.295,58   €     1.549,01  

3 Kosten markt  €           235,98   €        404,25  

4 Tanzania  €        7.025,00   €     4.500,00  

5 Uganda  €        7.200,00   €     2.000,00  
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6 Sobradinho  €       12.000,00   €     1.380,00  

7 Solidaridad  €                 -     €     1.000,00  

8 Overig  €           320,51   €        236,75  

9 rente  €                 -     €                -    

      

 Totaal  €    28.385,75   €   11.210,76  

    

Nog enkele opmerkingen: 

totaal is € 8.880,00 naar onze projecten overgemaakt. Vorig jaar was dat aanzienlijk hoger n.l.  

€ 26.225,00. In 2013 hopen we weer fors bij te dragen. 

De acties brachten € 7.747,04 min inkoop markt € 1.549,01 = € 6198,03 netto op.  

 

Aan giften (donaties en collectes) kwam € 6.611,47 binnen. 

De inkomsten zijn € 4.123,96 hoger dan de uitgaven. 

 

7. Samenstelling bestuur 
Gedurende het jaar 2012 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

 

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

 

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

 

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

 

Houder van Bankrekeningnummer:  ………………………………………….. 

 

0       wil de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Veere graag ondersteunen door éénmalig /                      

maandelijks / jaarlijks* een bedrag  van  € ………………      

(zegge……………………………………..euro) over te maken op rekeningnummer 36.52.14.094 

(Rabobank) 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.       

 

Tip: maak een kopie van dit formulier voor uw eigen administratie! 

 

 *doorhalen wat niet van toepassing is.

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


 

 

 

 

 


