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1. Inleiding 
Sinds februari 2020 wordt de wereld geteisterd door Corona en het dagelijks leven veranderde 

enorm door de opgelegde Corona-maatregelen. Voor veel verenigingen, sportclubs en 

vrijwilligersorganisaties was het moeilijk het hoofd boven water te houden. Alle activiteiten 

lagen stil, markten vonden geen doorgang, vergaderingen werden digitaal gehouden. Persoonlijk 

contact moest tot een minimum beperkt blijven. Dit alles gold uiteraard ook voor de Stichting 

Ontwikkelingssamenwerking Veere. En tóch hebben we niet stil gezeten! 

 

3. Interne ontwikkelingen 
Op 3 februari 2021 overleed Ingrid Berg op 91 jarige leeftijd. Zij was lid van de Derde Wereld 

Groep (wat later van naam veranderde in SOV) vanaf de oprichting en was tot het einde actief en 

betrokken. 

Lieneke Kamphuis is verhuisd naar buiten de provincie en zal niet meer meevergaderen. Ook 

Anne Droogsma is uit Veere vertrokken. Lies Sturm uit Gapinge komt de Raad van Advies 

versterken. Adri Franke is benoemd tot voorzitter. 
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3. Onze Website: www.sov-veere.nl 
Het bedrijf InterDelta heeft tegen een gereduceerde prijs een nieuwe website gebouwd. Deze is 

gebruiksvriendelijker en makkelijker bij te houden. Tessa Dekker voorziet de website van 

nieuws en houdt hem up to date.

 

4. Activiteiten 
Wat kon er nog wél? 

 

* Er kwam een mondkapjesplicht. Er zijn ongeveer 980 stuks katoenen mondkapjes 

genaaid. Deze werden voor € 5,- per stuk verkocht bij kaasboerderij Schellach, Partners in Hair 

(Veere) en Splendid (Middelburg). Bij Schellach werden ook heel veel handgemaakte kaarten 

verkocht.              Totale opbrengst € 4900,- 

 

* In de zomers van 2020 en 2021 werd bij camping Trouw voor Goud (Veere) een 

miniwinkeltje ingericht met jams, sausjes en stoofpeertjes. Dit was een groot succes. 

         Opbrengst ruim € 500,- 

 

* In december 2021 en januari 2022, tijdens de strenge lockdown, werd bij kaasboerderij 

Schellach de mogelijkheid gecreëerd om handgebreide sokken, mutsen en sjaals en kerst 

gerelateerde artikelen te verkopen.                     Opbrengst € 1020,- 

 

* Aan de Stichting Storm of Life in Kenia hebben we € 1500,- bijgedragen voor de 

aanschaf van een TukTuk (tenminste, dat was het plan, het is uiteindelijk een auto geworden) én 

€ 1500 voor de aanschaf van goed gevulde toilettassen voor de kinderen. 

 

* Aan de Stichting Kufambatose doneerden we € 1000,- voor 

de aanschaf van een motor. 

 

 

Met deze motor kunnen de zorgprofessionals huisbezoeken 

afleggen. 

 

 

 

 

 

 

 
* Voor de kraamkliniek in Gambia maakten we € 1350,- over voor 

de aanschaf van klamboes. Naast Corona en Ebola is Malaria de ziekte 

die elk jaar de meeste slachtoffers opeist in Gambia. Het gebruik van de 

klamboe staat nog altijd op nummer 1 op de lijst van preventieve malaria 

maatregelen in Gambia. Het grootste aantal slachtoffers valt in de 

leeftijd van 0 tot 5 jaar! Voorkomen is beter dan genezen! 

Met één extra grote klamboe worden vijf kinderen voor 50% beschermd 

tegen malaria. De kleermakers in Serrekunda waren er klaar voor, en 

gingen direct aan de slag. 

Ook kon oogarts Lamin weer 25 staaroperaties uitvoeren dankzij onze 

gift van € 1000,- 
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* Aan de Stichting ter bevordering van de Bijenteelt in Noord Uganda doneerden we  

€ 1000,-  Daarmee kunnen boeren en bijenhouders worden getraind in de overgang van de 

traditionele boomstamkorf naar de moderne Kenyan Top Bar Hive, waarmee meer kilo’s honing 

kunnen worden geproduceerd. Ook kan er met deze gift beschermende kleding en gereedschap 

(imkeroveralls, handschoenen, laarzen, berokers, luchtdichte emmers) worden aangeschaft. Deze 

materialen zijn en blijven eigendom van de coöperaties of verenigingen waar de opgeleide 

bijenhouders lid van zijn. 

 

 

* De crèche Gente Valente in Sobradinho (Brazilië) heeft het tijdens de coronapandemie 

extra zwaar gehad. De armoede in Sobradinho neemt toe, en daardoor nemen de donaties in 

natura (o.a. voedsel) af. Het wordt steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Tijdens 

de extreme lockdown in Brazilië, waarin alle scholen en kinderdagverblijven verplicht gesloten 

waren, heeft hoofdleidster Marta besloten om de crèche tóch weer open te doen. De nood voor 

de werkende ouders was zo groot, dat in korte tijd het aantal kinderen (vanaf 3 maanden tot 16 

jaar) dat opgevangen moest worden opliep van 120 naar 220! De burgemeester kneep een oogje 

toe maar stelde wél hoge eisen aan de hygiënemaatregelen. Er moest veel beschermingsmateriaal 

worden aangeschaft (mondmaskers, beschermpakken, ontsmettingsmiddel, alcohol, papieren 

handdoeken, enzovoorts). En één keer per maand moest het hele complex door een professioneel 

schoonmaakbedrijf schoongemaakt en ontsmet worden!. Daar was natuurlijk helemáál geen 

budget voor. Marta stuurde een specificatie van de geraamde kosten: € 1000 voor een heel jaar! 

Voor Braziliaanse begrippen heel veel geld, de SOV wilde dit graag doneren! 

 
Álcool gel 01 caixa mensal com 12 unidades de 500ml  R$ 12x8.90 = 106,80 (custo/mês) 
Álcool 70%  10 litros mensal ______________________    10x10=     100       (custo mês) 
 02 unidades de termômetro digital _______________2x  152, 90 =  305,80 
400 unidades de máscara   ____________________    400x 4,00 =  1.600,00  ( A prefeitura nos doou 
300 e já acabou) 
Serviço de Sanitização /higiene do ambiente 2x mês                         400,  00 (contrato feito para 8 meses 
8x400 = 3.200,00) 
 Toalhas de banho ---------------------------------------------50 x 18.90 =  945,00 (  5 toalhas para cada turma 
de alunos) 

 

 

 

5. Samenstelling bestuur 
Gedurende het jaar 2020 en 2021 bestond het dagelijks bestuur van de Stichting 

Ontwikkelingssamenwerking Veere uit de volgende personen: 

 

Lieneke Kamphuis  voorzitter  

Tessa Dekker  penningmeester  

Wilma Franke - Evertse secretaris  
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6. Financieel overzicht 2020 
 

Balans 31-12-19 31-12-20 

Spaarrekening    € 6.400,64 € 6.402,30 

Bank rekening-courant       € 6.736,80 € 6.748,27 

Kas                      € 7.946,68 € 10.294,13 

Totaal Liquide Middelen € 21.084,12 € 23.444,70 

 

Winst en verliesrekening   

   

Inkomsten 2019 2020 

Subsidie € 500,00 € 500,00 

Acties € 7.876,13 € 4.087,58 

Giften € 3.895,25 € 2.577,55 

Rente € 3,54 € 1,66 

Overig € 626,48 €          - 

Totaal € 12.901,40 € 7.166,79 

 

Uitgaven 2019 2020 

Secretariaat € 326,16 € 491,13 

Marktinkopen € 364,14 € 414,81 

Marktkosten € 385,15 €          - 

Gambia € 4.280,45 € 900,00 

Sobradinho € 1.000,00 €          - 

Storm of Life €              - € 3.000,00 

Stichting Dekat di Hati € 1.500,00 €          - 

Stichting Kufambatose              €    500,00      €          - 

Overig € 968,56 €          - 

Totaal € 9.324,46 € 4.805,94 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

Financieel overzicht 2021 

 
 

Balans 31-12-20 31-12-21 

Spaarrekening    € 6.402,30 € 6.402,34 

Bank rekening-courant       € 6.748,27 € 5.406,28 

Kas                      € 10.294,13 € 10.503,39 

Totaal Liquide Middelen € 23.444,70 € 22.312,01 

 

Winst en verliesrekening   

   

Inkomsten 2020 2021 

Subsidie € 500,00 €  -      

Acties € 4.087,58 € 2.629,26 

Giften € 2.577,55 € 1.422,55 

Rente € 1,66 € 0,04 

Overig €  - €  - 

Totaal € 7.166,79 € 4.051,85 

 

Uitgaven 2020 2021 

Secretariaat € 491,13 € 834,27 

Marktinkopen € 414,81 € - 

Marktkosten € - € - 

Gambia € 900,00 € 2.350,00  

Sobradinho € - € 1.000,00 

Storm of Life € 3.000,00 € - 

Stichting Bijenteelt Noord-Uganda                           €-  € 1.000,00 

Overig € - € - 

Totaal € 4.805,94 € 5.184,27 

 

 
2021 was helaas nog een jaar met Corona. Er heeft geen enkele markt doorgang kunnen 
vinden, maar door diverse giften, onze donateurs en de verkoop van o.a. mondkapjes hebben 
we toch weer een aanzienlijk bedrag verdiend dit jaar. 
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