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1. Uit het jaar 2013 
Er gebeurde in het jaar 2013 in de persoonlijke sfeer: 

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

gezondheidsproblemen. Sommigen hebben nog een lange revalidatieperiode te gaan. 

We verwelkomen Riks en Chris Lobbezoo uit Middelburg als nieuwe leden. Als trouwe 

bezoekers van de Adventsmarkt werden zij aangestoken door het SOV-virus en willen heel graag 

met ons meedoen. 

De Houthakkers- en Waterputtersbijeenkomst werd dit jaar met een high tea luisterrijk gevierd  

omdat we herdachten en vierden dat de groep 40 jaar geleden werd opgericht en ook omdat de 

SOV 20 jaar bestaat als stichting. Tijdens die bijeenkomst werd Jaap Evertse, man van het eerste 

uur, verrast met een erespeld, die speciaal voor deze gelegenheid gemaakt werd door edelsmit 

van Wijk uit Middelburg. 

Ingrid Berg kreeg dit jaar niet alleen een nieuwe knie, maar ook een koninklijke onderscheiding, 

mede dankzij haar activiteiten voor de SOV! 

 

2. Onze Website: www.sov-veere.nl 
Onze website is in 2013 977 keer bezocht. Dat is een gemiddelde van 2,5 bezoekers per dag en 

bijna 100 minder dan vorig jaar. De meeste bezoekers hadden we ook dit jaar in de maand april. 

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. 

JAARVERSLAG  2013 
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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 2013 uit: Cockie Jongenelen, Thea van Dijk en Riek 

Looij  

 

Kaliua Health Centre.  De medische post in Kaliua ligt in de regio Tabora en steunen we sinds 

2003. Dit jaar is er een aanvraag gekomen voor de renovatie van de operatiekamer.  Op de 

vloeren en muren moet een nieuwe pleisterlaag worden aangebracht die daarna betegeld moet 

worden. Om de kwalificatie te behouden om operaties uit te kunnen voeren is deze renovatie 

verplicht. Wij hebben € 1500,- bijgedragen. 

                          

Werkoverleg van Frater Alex Nduwayo 

met het medisch team van de medische 

post Kaliua. 

 

 

 

Frater Paul Chobo, onze voormalige 

contactpersoon, studeert inmiddels voor 

het derde jaar medicijnen in Mwanza en 

wij hebben aan hem dit jaar ook weer € 

500,- gedoneerd  voor de aanschaf van 

studieboeken. Tijdens een 

vakantieperiode heeft hij werkervaring 

opgedaan in Geita, gesitueerd in een 

gebied vlakbij het Victoriameer in het 

noordwesten van Tanzania. Het is een stad waar een groot aantal mensen lijden aan 

aandoeningen ten gevolge van werkzaamheden in de goudmijnen. Een medisch team heeft 

geprobeerd de oorzaken van de ziekten vast te stellen en een behandeling te geven. Vooral 

vrouwen  en kinderen hebben te lijden van de vervuiling. De werkzaamheden dragen niet bij tot 

verbetering van de economische omstandigheden van de bevolking. De goudmijnen zijn 

eigendom van investeerders in het buitenland.  

 

Frater Alex Nduwayo is onze contactpersoon in Tanzania voor de medische posten Ussongo en 

Kaliua. Dit jaar is er een uitgebreide training gegeven op het gebied van  verloskunde en 

kraamzorg voor 30 medewerkers van verschillende medische posten uit de regio Tabora. Artsen,   

verloskundigen, verpleegkundigen, kraamverzorgsters en assistenten hebben hieraan 

deelgenomen. Het doel is om kennis en vaardigheden op hoger niveau te brengen voor alle 

medewerkers die op de verloskunde afdelingen werken. Een belangrijk onderdeel van de training 

is de behandeling en verzorging van de hiv geïnfecteerde zuigelingen. De training duurt 5 dagen  

en vindt plaats in het hoofdkantoor van het Aartsdiocees. Wij zijn overtuigd van het belang van 

de zorg voor moeder en kind. Wij hebben € 1500,- gedoneerd voor deze training. 

 

Aan de Stichting Tabora hebben wij dit jaar € 1000,- gedoneerd. De stichting  steunt veel 

activiteiten  zoals: sponsoring van leerlingen/studenten voor vervolgopleidingen, 

steunprogramma voor 200 arme huishoudens, incidentele steun aan lokale initiatieven en 

projecten. Voorbeelden hiervan zijn een bijdrage voor de inrichting van de nieuwe operatie 

afdeling van het Ndala ziekenhuis en sponsoring voor de Flying Doctors. Ook is er een aids 

voorlichting en bewustwordingsprogramma in 40 lagere scholen en 10 middelbare scholen. 
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Patiënten wachten op de 

veranda voor registratie 

voor ziektekosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OEGANDA 

de subgroep Oeganda bestond in 2013 uit: Nel Heij, Wil Koppejan en Ellen Vooijs 

 

Evenals vorig jaar deden we mee aan de regenwater opvangactie van de URDT meisjesschool in 

Kagadi in Oeganda. Een groot project om de school te voorzien van watertanks, nieuwe 

dakgoten en afvoerpijpen om zo het regenwater te kunnen opvangen en filteren. 

Dit jaar maakte de SOV in maart nog  eens € 1500,- over. 

 

In juni ontvingen we een brief van de school met daarin verschillende mogelijkheden ter 

ondersteuning. We kozen één onderdeel ervan: het educatieve theaterproject. 

In de weekends gaan de studenten naar de dorpen in het Kibaale district om voorstellingen te 

geven over b.v. preventie Hiv/Aids, het belang van huiselijke vrede en wat de invloed is van 

huiselijk geweld en dronkenschap op het gezin en de inkomsten.  

 
 
 
 
 
 
 
Ook wordt er een nieuwe techniek 

om te koken getoond waarbij minder 

hout nodig is, en een 

irrigatiemethode waarbij in droge 

periodes de groenten toch kunnen 

worden verbouwd. 
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Bij de voorstellingen zijn tussen de 200 en 550 mensen aanwezig. Muziek, dans en drama zijn er 

onderdelen van. 
Deze vakken worden op school aan de meisjes gegeven. Voor deze voorstellingen zijn kostuums, 

muziekinstrumenten en geld voor het vervoer nodig. 

Omdat we het educatieve aspect erg belangrijk vinden en het feit dat het zoveel mensen bereikt, 

besluiten we € 1500,- aan hen te doneren. 

 
 
 

 
 



5 
 

BRAZILIË  
de subgroep Brazilië bestond in 2013 uit: Jaap en Annie Evertse, Theo Schelhaas, Ingrid 

Berg, Merijn Vermast, Marinus Welleman, Chris Lobbezoo en Wilma Franke  

 

Evenals in voorafgaande jaren steunde de SOV in 2013 projecten in de gemeente Sobradinho, in 

de zogenaamde droogteveelhoek in de deelstaat Bahia. 

In 2013 werden de consequenties van de verkiezingen van 2012 merkbaar. Sobradinho heeft een 

nieuwe prefect (burgemeester). Dat is van belang, omdat in de praktijk de gemeenteraad 

nauwelijks invloed heeft op de besteding van de geldmiddelen, maar de prefect in belangrijke 

mate bepaalt welke particuliere instellingen kunnen rekenen op gemeentelijke steun (en welke 

niet). De door ons gesteunde projecten crèche Gente Valente en  PACS verkeerden lange tijd in 

grote onzekerheid omdat  gemeentelijke steun uitbleef. PACS moest haar activiteiten 

aanvankelijk staken, en Gente Valente dreigde in augustus eveneens de deuren te moeten sluiten. 

In de deelstaat Bahia staan gigantische plannen voor de droogteveelhoek gepland (omvattende 

o.a. het verleggen van de loop van twee grote rivieren…). Bij de uitwerking van die plannen is 

een bescheiden rol voor de familielandbouwschool EFAS weggelegd.   

 

Escola Família Agricola de Sobradinho (EFAS) 

Op 18 oktober ontving de subgroep Brazilië een  driepersoons-delegatie van de (AM)EFAS : 

Eliana dos Santos Costa (directrice van de school), Tiago Pereira da Costa en Marcos de 

Andrade (leden van het schoolbestuur AMEFAS).  Het initiatief tot dit bezoek aan Veere lag bij 

dit drietal, dat werd vergezeld door enige vertegenwoordig(st)ers van Duitse steungroepen uit het 

“afhankelijkheidstijdperk”, bij wie ze in Aken logeerden.  Doel van het (vriendschaps)bezoek:  

informatie-uitwisseling. 

In 2010 beëindigde Pastor Schulz de (financiële) ondersteuning van de school en werd deze 

overgedragen aan de AMEFAS (het schoolbestuur bestaande uit oud-leerlingen en ouders  van 

leerlingen).  Sindsdien vaart de (AM)EFAS haar eigen koers, die op onderdelen afwijkt van wat 

Pastor  Schulz voor ogen had. De school wordt inmiddels door de drie gemeenten in het gebied 

tussen  Sobradinho en de op circa 60 km afstand gelegen dubbelstad Juazeiro/Petrolinas erkend 

als  voor deze streek passende  landbouwschool , heeft de benodigde licentie, en de leerkrachten 

worden in principe door de  deelstaat Bahia betaald (al loopt de uitbetaling nog niet helemaal 

zoals bedoeld).  Aanvullende geldstromen komen uit  (a) diverse groepen en kerken in 

Duitsland,(b)de  REFAISA (een overkoepelende organisatie van landbouwscholen in Brazilië) 

en (c) de al genoemde drie gemeenten Sobradinho, Santa Se en Juazeiro. Er worden 

voorbereidingen getroffen voor het “opschalen” tot een school van de “segundo grão” 

(middelbare  opleiding) waarvoor twee extra lokalen en enige extra leerkrachten nodig zijn. In 

het landbouw-technische onderdeel van de opleiding wordt veel aandacht gegeven aan 

milieuvriendelijke methoden en aan het behoud van voor de streek typische natuur. Er zijn ons 

keurig uitgewerkte plannen voorgelegd voor het realiseren van enige voorzieningen die in dit 

kader gewenst zijn; deze projectvoorstellen maakten een voortreffelijke indruk. 

Pastor Schulz onderhoudt nu geen contact meer met de EFAS. Dit in tegenstelling tot de Duitse 

begeleiders die bij het bezoek van de Braziliaanse delegatie (1) de Evangelische 

Kirchengemeinde Aachen en (2) het Heinrich Böll Gymnasium in Bonn vertegenwoordigden. De 

leden van de subgroep Brazilië waren unaniem van mening dat herstel van de relatie SOV – 

EFAS overweging verdient. 

 

Associação de Comunicação Comunitária de Sobradinho (ACCS) 

De mede door bijdragen van de SOV tot stand gekomen burgerradiozender ACCS startte op  

1 mei 2013 haar uitzendingen. Bij de feestelijke opening was ook de prefect aanwezig.   
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Creche Gente Valente (GV) 

De in 2012 met onze steun gestarte  bouw van ruimten voor huiswerkbegeleiding en 

administratie is halverwege stilgevallen. Oorzaak: de door de (vorige) prefect toegezegde 

vaklieden kwamen niet meer opdagen. Veel later werd duidelijk dat ze ook niet meer zouden 

terugkeren: bijna alle (450!) door de prefect aangestuurde vaklieden en andere specialisten in 

gemeentelijke dienst zijn (wegens geldgebrek) ontslagen. Eind 2013 was nog niet duidelijk hoe 

de voltooiing van het gebouw alsnog kon worden gerealiseerd. En dat is noodzakelijk, want de 

erkenning van de crèche door de deelstaatregering  (vereist voor de voortzetting van een bijdrage 

in de maaltijdvoorziening) 

hangt er van af. 

Een ander probleem ontstond 

als gevolg van een nieuwe 

wet, inhoudende de 

verplichting de belangrijkste 

functionarissen in de crèche 

tegen tenminste een 

minimumloon in dienst te 

nemen, iets wat de financiële 

mogelijkheden van de 

overkoepelende stichting 

FUNANB zonder 

gemeentelijke hulp verre 

overstijgt. Een gesprek met 

de nieuwe prefect (sinds 

oktober 2012 in functie!), 

dringend noodzakelijk, wilde 

maar niet tot stand komen.  

Enig sprankje van hoop: een (eerste) gesprek tussen Marta (presidente van de stichting 

FUNANB en directrice van de crèche) en de prefect vond plaats op 1 augustus.  

Voor Marta hing alles af van een positief resultaat van dit gesprek. In het nauw gedreven speelde 

ze hoog spel. Met behulp van een geluidswagen werd de bevolking op de hoogte gesteld van de 

dreiging dat de crèche zou moeten worden gesloten. Dezelfde boodschap werd via de radio 

(ACCS!) verspreid. Met  instemming  van Marta schreven we als SOV een brief aan de prefect 

waarin werd aangedrongen 

op steun voor Gente 

Valente. 

Op 1 augustus klopte niet 

alleen Marta, maar met haar 

een flinke groep 

gemotiveerde medestanders  

op het afgesproken tijdstip 

aan bij de Prefeitura. 

Aanvankelijk werd 

geweigerd de medestanders 

toe te laten, maar 

uiteindelijk kreeg de hele 

groep toestemming deel te 

nemen aan het gesprek met  

de prefect. Daar heeft Marta 

in een zitting van drie uur 

(!) waarin zij naar eigen 



7 
 

schatting driekwart van de tijd aan het woord is geweest, weten te bereiken dat de prefect (die 

nooit eerder in de crèche was geweest) toezegde de volgende dag zelf een bezoek aan Gente 

Valente te zullen brengen. Hij stelde een financiële bijdrage in het vooruitzicht waarover een 

week later in de stadsraad zou worden beslist. Het toegezegde bezoek aan Gente Valente heeft 

plaatsgevonden. De prefect was zelfs vergezeld van zijn moeder. Wat het uiteindelijk zal 

opleveren? We wachten af. 

 

Projeto de Ação Comunitária de Sobradinho (PACS) 

De vereniging PACS die een buurtcentrum “runt” in één van de armste wijken in Sobradinho 

startte ten gevolge van geldgebrek in 2013 pas in april haar gebruikelijke activiteiten met 6 

vrijwilligers. Voorlopig alleen op maandag, woensdag en vrijdag, omdat er te weinig geld was 

om alle dagen een maaltijd te kunnen verstrekken, en zonder inzet van door de gemeente ter 

beschikking gestelde medewerkers.  De SOV steunde PACS in 2013 met  € 500,- bestemd voor 

maaltijden. 

 

4. Vergaderingen medewerkers 
Hieronder volgt een overzicht van wat tijdens de in 2013 gehouden bijeenkomsten van de 

medewerkers van de stichting, naast de vaste agendapunten als notulen, ingekomen post, nieuws 

over de projecten aan de orde kwam: 

 

Vergadering 28 januari: 

* evaluatie adventsmarkt 2012  

* mogelijkheden onderzoeken om een symposium te houden en ontwikkelingssamenwerking een 

positieve boost te geven 

 

Vergadering 14 maart: 

* we bespreken het concept financieel jaarverslag. Kascontrolecommissie voor 2013: Marinus en 

Riek 

* we besluiten € 1500 extra te doneren aan de meisjesschool in Oeganda, om het waterproject af 

te kunnen maken 

* we besluiten € 500,- te doneren aan de Stichting Tabora en € 500,- voor de aanschaf van 

studieboeken voor Paul Chobo 

* ook besluiten we € 2500,- als voorschot op de maximaal € 5000,- over te maken aan de crèche 

in Sobradinho voor de verdere afbouw van de extra lokalen 

* het symposium begint vorm te krijgen; ruwe opzet van het programma is gemaakt 

* de Historische Markten blijven bestaan; we mogen weer gratis meedoen 

 

Vergadering 22 april: 

* we bespreken het concept jaarverslag 

* voorbereiding open dag bij Kaasboerderij Schellach 

* voorbereiding Fair bij Nieuw Sandenburgh 

* details symposium worden uitgewerkt 

 

Vergadering 10 juni: 

* we besluiten € 500,- over te maken naar PACS voor de maaltijdvoorziening en/of 

sportactiviteiten 

* de Stichting Tabora krijgt een extra donatie van € 500,- 

* symposium krijgt steeds meer vorm: sprekers, locatie en programma zijn geregeld 

* evaluatie open dag Schellach (25 taarten, slecht weer, toch gezellig) 

* voorbereiding Historische Markten en dorpentocht 
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Vergadering 9 september: 

* er zijn (politiek-gerelateerde) problemen in Sobradinho; dit vergt tijd om uit te leggen 

* we besluiten € 1500,- over te maken naar Oeganda voor het realiseren van een educatief 

theaterproject 

* evaluatie Historische Markten, Fair Nieuw Sandenburgh en de dorpentocht ((35 taarten, 200 

oliebollen!) 

* symposium wordt afgeblazen door afzegging van prominente spreker 

* voorbereidingscommissie voor de “high tea” in november: Ellen, Ineke en Wilma 

 

Vergadering 21 oktober: 

* verslag van bezoek EFAS delegatie Marcus, Tiago en Eliane en Duitse vrienden 

* i.v.m. aanscherpen ANBI regels: we maken een beleidsplan en een huishoudelijk reglement 

* voorbereidingen high tea in reünie-sfeer van 40-jarig bestaan 

* PR voor de adventsmarkt wordt geregeld 

 

Vergadering 28 november: 

* evaluatie houthakkers- en waterputtersmiddag 

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

* we besluiten € 1500,- te doneren aan de medische post in Kaliua voor de renovatie van het 

gebouw waar de operatieruimte zich in bevindt 

* we besluiten € 1500,- over te maken voor het geven van seminars verloskunde voor de 

medische posten in Kaliua, Sikonge en Ussongo 

* statuten moeten worden aangepast 

* we maken een nieuwe opzet voor het beleidsplan 

 

5. Activiteiten 
In het jaar 2013 hebben wij ons gepresenteerd en actief bezig gehouden met de volgende 

activiteiten: 

 

januari collecte in de PK Veere voor de actie “eerlijk goud” van Solidaridad;  

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

verzorgen ook de koffie, thee en gebak; omzet € 706,70 

16 juni collecte tijden open lucht dienst in Gapinge voor de SOV, algemeen 

 opbrengst € 224,21 

22 juni deelname aan Fair bij Nieuw Sandenburgh; opbrengst € 177,50 
2,9,16,23,30 juli deelname aan historische markt in Veere 

 opbrengsten € 480,40  € 389,20  € 460,-  € 279,70  € 557,60 

6 augustus verzorgen stempelpost Terre des Hommes fietstocht op Hof Welgelegen in 

Middelburg, opbrengst € 1631,75 

13 augustus deelname aan historische markt in Veere; opbrengst € 432,20 

22 september collecte in de PK Veere (€ 79,85) en Gapinge (€ 64,09) voor het 

educatieve theaterproject in Oeganda 

18 oktober ontvangst delegatie uit Brazilië en Duitsland 

6 november Ingrid Berg krijgt koninklijke onderscheiding 

22 november gezamenlijke high tea met donateurs, houthakkers en waterputters en oud-

leden, met een stuk ontstaansgeschiedenis van de SOV en omlijst met 

PowerPointPresentaties van de projecten 

13 en 14 december organiseren en deelnemen aan de Adventsmarkt in Veere.  

 Opbrengst € 1771,90 (kraam) en € 786,80 (terras) 
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6. Financieel overzicht   

Balans 31-12-12 31-12-13 
 Spaarrekening   ASN  €    15.991,13   €   15.310,44  
 Bank rekening-courant        €      1.893,64   €     1.783,19  
 Kas                       €         511,41   €        757,64  
 Totaal Liquide Middelen  €    18.396,18   €   17.851,27  
 Reserveringen €                 -     €     2.500,00  
 Eigen Vermogen  €    18.396,18   €   15.351,27  
 Kapitaal:  €    18.396,18  €   17.851,27  
 

    Winst en verliesrekening 

   

    Inkomsten 2012 2013 
 Subsidie  €         545,00   €        560,00  
 Acties  €      7.747,04   €     7.804,65  
 Giften  €      3.952,50   €     2.460,72  
 Tanzania  €      1.071,20   €     1.100,00  
 Uganda  €                 -     €        143,94  
 Sobradinho  €      1.482,38   €     1.637,43  
 Solidaridad  €         105,39   €        142,47  
 Rente  €         431,21   €        319,31  
 

Totaal  €    15.334,72   €   14.168,52  
 

    Uitgaven 2012 2013 
 Secretariaat  €         140,75   €        330,56  
 Inkopen materialen markt  €      1.549,01   €     1.534,44  
 Marktkosten  €         404,25   €        229,44  
 Tanzania  €      4.500,00   €     4.500,00  
 Uganda  €      2.000,00   €     3.000,00  
 Sobradinho  €      1.380,00   €     3.000,00  
 Solidaridad  €      1.000,00   €     2.000,00  
 Overig  €         236,75   €        118,99  
 

Totaal  €    11.210,76   €   14.713,43  
 

    Nog enkele opmerkingen:  

   

    Totaal is naar de projecten € 12.500,00 overgemaakt. 

 De acties brachten € 7804,65 minus inkoop van € 1534,44 = € 

6270,21 op 

 Aan giften (donaties en collectes) kwam er € 

2460,72 euro binnen   

De inkomsten zijn € 544,91 lager dan de 

uitgaven 
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7. Samenstelling bestuur 

Gedurende het jaar 2013 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 
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 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.       
 
 *doorhalen wat niet van toepassing is

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


  

 


