
    
 

 

Stichting Masomo  Nieuwsbrief  
 
In 2011 heeft de Stichting Masomo wederom de schoolgelden opgebracht voor de door 

de stichting gesponsorde kinderen, zodat zij hun school ook daadwerkelijk af kunnen 

maken. Bovendien heeft Masomo op verzoek van St. Theresa Vocational School 

geadviseerd over de inrichting van een Health Dispensary, een kleine gezondheidspost op 

het terrein van de school. De Health Dispensary heeft ten doel te voorzien in de basale  

gezondheidszorg van de leerlingen en tevens van de  lokale bevolking in de buurt van de 

school. 

 

“Onze” schoolkinderen maken het goed. Lucy, Amelia en Margareth 

zitten op een beroepsopleiding vergelijkbaar met VMBO-t, en sinds 

afgelopen schooljaar kunnen we 3 doofstomme kinderen en een 

lichamelijk gehandicapt meisje naar een speciale school sturen zodat 

ook zij zich later zelfstandig kunnen redden. Amelia kan met haar 

kleine naai-atelier nu zelf in haar levensonderhoud voorzien, en de 

zaken gaan zo goed dat zij een aanvraag voor een breimachine en 

een tweede naaimachine heeft ingediend!  

 

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 is de enige school in de wijde 

omgeving waar de leerlingen regelmatig dierlijke eiwitten krijgen. 

 

 

Onze zuster-stichting Rena in Uganda heeft inmiddels de bouw van  een kleine 

gezondheidszorg-voorziening (dispensary) in de buurt van de school afgerond. Zorg is nu 

om de gezondheidspost te voorzien van de elementaire middelen als medicijnen en 

instrumentarium. Masomo heeft hierover overleg gevoerd en is voornemens om in de 

loop van 2012 een werkbezoek te brengen aan de school. Ook zal dan aandacht worden 

besteed aan de noodzakelijke personele bezetting van de gezondheidspost, en aan de 

inpassing in het lokale gezondheidszorgbeleid. 

 

De afwikkeling van het project  "Stapelbedden" t.b.v. St. 

Theresa Vocational School heeft in 2011 wat vertraging 

opgelopen, maar in februari van dit jaar zijn de benodigde 

documenten binnengekomen om de gevraagde 

verantwoording af te leggen aan een grote sponsor voor dit 

project, te weten Books 4 Life. Sommige leerlingen moeten 

dagelijks meer dan 20 km lopen op en neer naar school. Die 

tijd kan veel beter benut worden! Met hulp van Stichting 

Masomo project konden 100 houten stapelbedden door lokale 



timmerlieden gerealiseerd worden. Voor de noodzakelijke muskietennetten om malaria te 

voorkomen is ook gezorgd. 

 

In Nederland onderhoudt de Stichting Masomo nauwe contacten met Mizeon, voorheen 

het Missiecommittee Hilvarenbeek, de NCDO en met de Wilde Ganzen. Leden van het 

bestuur hebben weer deelgenomen aan de voorbereidingen en uitvoering van de 

jaarlijkse fancy-fair van Mizeon. Stichting Masomo zal in de toekomst daar waar mogelijk 

het Missiecommittee blijven ondersteunen in haar activiteiten en plannen. De fondsen 

van Mizeon gaan veelal naar projecten op het gebied van onderwijs en zorg. Ook onze 

stichting ontvangt jaarlijks een deel van de opbrengsten. 

 

In maart 2011 ontving Masomo foto’s van een familielid van een van de bestuursleden 

die eind 2010 in het kader van een studiereis naar Uganda een bezoek heeft gebracht 

aan het Rena-project, en daarover uitgebreid verslag gedaan aan Masomo. Zij was erg 

enthousiast over wat Rena met hulp van onder andere Masomo tot stand heeft gebracht. 

 

We hebben nog vele verzoeken voor sponsoring voor 

kinderen. Er ligt ook een verzoek voor het inrichten van 

een bibliotheek en, zoals hierboven al genoemd, het 

inrichten van een kleine gezondheidspost bij de school 

die ook bestemd is voor de dorpelingen. 

 

U, als donateur, danken wij hartelijk voor uw bijdrage 

die het mogelijk maakt een aantal kleine maar 

broodnodige projecten te realiseren. 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 2011 toe. En natuurlijk 

staat het u vrij om deze Nieuwsbrief ook aan anderen te laten lezen! 

 

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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