
    
 

 

Nieuwsbrief van Stichting Masomo 
 
De activiteiten van Stichting Masomo hebben in 2009 vooral in het teken gestaan van de 

zekerstelling van de schoolgelden voor de door de stichting gesponsorde kinderen, zodat zij 

hun school ook daadwerkelijk af kunnen maken. Daarnaast is aandacht besteed aan 

uitbreiding van netwerk en contacten die verdere ondersteuning kunnen geven aan de 

activiteiten van onze stichting.   

 

“Onze” schoolkinderen maken het goed. Rose heeft na de afronding van 

de middelbare school nog geen vervolgopleiding gevonden daar de 

universiteit te duur is. Lucy, Amelia en Margareth zitten op een 

beroepsopleiding vergelijkbaar met VMBO-t  en sinds afgelopen schooljaar 

kunnen we 2 doofstomme kinderen naar een speciale school sturen zodat 

ook zij zich later zelfstandig kunnen redden. Voor Joventa is een 

naaimachine aangeschaft: deze vrolijke meid is beter in de combinatie 

hand- en hoofdwerk en zal op deze manier in haar levensonderhoud gaan 

voorzien. 

 

Met het kippenproject dat we vanaf  2007 ondersteunen, gaat het goed. Door dit 

kippenproject, dat verbonden is aan een lokale school in een afgelegen gebied, kunnen de 

kinderen die daar door de week veelal overblijven, hun eenzijdige voeding aanvullen en tijdens 

de lessen over landbouw leren omgaan met het houden van 

dieren, de voeding en de zorg ervoor. 

 

Het onderzoek naar mogelijkheden om bij de school ook een 

kleine gezondheidspost op te zetten, waar ook de lokale 

bevolking de eerste noodzakelijke gezondheidsvoorzieningen kan 

vinden, loopt nog. Er is zeker behoefte aan, maar het vergt nog 

wel wat meer voorbereiding omdat het project goed omschreven 

en met name financieel goed onderbouwd moet zijn, wil het een 

kans van slagen hebben. Een plan voor de realisatie 

van zo’n gezondheidspost wordt door Stichting Masomo 

in het komende jaar verder uitgebouwd.  

 

Daarnaast heeft de Stichting nauwe contacten onder-

houden met het Missiecommittee Hilvarenbeek. Leden 

van het bestuur hebben deelgenomen aan de voorbe-

reidingen en uitvoering van de jaarlijkse fancy-fair van 

het Missiecommittee, en ook heeft onze voorzitter 

tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Missiecommittee een korte presentatie gegeven over hoe 

de oprichters van Stichting Masomo in het verleden gesteund zijn door het Missiecommittee 

toen zij nog actief werkzaam waren in Uganda. Stichting Masomo zal in de toekomst daar waar 

mogelijk het Missiecommittee blijven ondersteunen in haar activiteiten en plannen. 

 



Ook heeft het bestuur van Masomo zich in 2009 verder georiënteerd op mogelijkheden voor 

communicatie en fondsenwerving. In dat kader heeft Masomo deelgenomen aan een landelijke 

uitwisselingsdag van de NCDO en de Wilde Ganzen. Op die dag hebben we kennis kunnen 

maken met vele gelijksoortige particuliere stichtingen als de onze, en hebben we onvermoede 

kennis op kunnen doen over moderne manieren van communicatie en publiciteitsvorming. Met 

name de presentatie van de activiteiten van de Stichting op internet en op netwerken als 

Hyves en LinkedIn, bieden veel meer mogelijkheden voor fondsenwerving dan wij tot nu voor 

mogelijk hadden gehouden. De opgedane kennis  zal in het komende jaar verder verkend en 

toegepast worden. 

 

In het kader van de “opschoningsactie” van de Belastingdienst onder particuliere Stichtingen is 

ook onze stichting Masomo in 2009 getoetst  door de Belastingdienst. Masomo heeft aan alle 

eisen kunnen voldoen, en is inmiddels door de Belastingdienst volgens de nieuwe criteria 

wederom aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling), hetgeen betekent dat 

giften door particulieren, instellingen en bedrijven vrijgesteld zijn van inkomsten- en/of 

vennootschapsbelasting. 

 

We hebben nog vele verzoeken voor sponsoring voor 

kinderen. Er ligt ook een verzoek voor schoolbanken en 

lessenaars, voor het inrichten van een bibliotheek en, 

zoals hierboven al genoemd, het opzetten van een kleine 

gezondheidspost bij de school die ook bestemd is voor de 

dorpelingen. 

 

U, als vaste of eenmalige donateur, danken wij hartelijk 

voor uw bijdrage die het mogelijk maakt een aantal 

druppels op een gloeiende plaat te laten vallen. De 

kinderen die daarvan profiteren zullen veel meer uit kunnen dragen dan zij zonder hun 

schoolopleiding zouden kunnen doen, ook een kleine inktvlek is er een! 

 

Indien u geïnteresseerd ben in meer informatie dan staan wij u graag te woord. Ook kunt u 

onze website bekijken: www.masomo.eu  Verder zijn er folders van Stichting Masomo 

beschikbaar, en op aanvraag sturen wij u graag het jaarverslag 2009 toe. 

 

We hopen dat onze kinderen op u kunnen blijven rekenen! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur van de Stichting Masomo 

 

Corrie van der Maas en Marcel Berkel 
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