
 
 

Stichting Masomo  Nieuwsbrief  
 
De tijd vliegt! Er is alweer veel gebeurd sinds onze laatste nieuwsbrief van vorig jaar. In augustus 
2012 hebben twee leden van Stichting Masomo, Corrie van der Maas en Marcel Berkel, op privé 
basis een veldbezoek gebracht aan de projecten die mede door Masomo gesteund worden. Corrie 

en Marcel hebben jaren in de regio gewoond en gewerkt, en hebben daar nog steeds contacten. 
Daarbij zijn ook alle door Masomo gesponsorde kinderen in hun thuissituatie bezocht. Dit 
veldbezoek was bijzonder vruchtbaar en heeft over en weer veel nieuwe ideeën opgeleverd voor 

verdere ondersteuning van schoolgaande kinderen en nieuwe initiatieven. Bij de verschillende 
onderwerpen hierover verderop meer. 
 

Het afgelopen jaar zijn wederom via Masomo de schoolgelden van 
“onze” schoolkinderen opgebracht en overgemaakt. We 

hebben afgelopen jaar met eigen ogen gezien dat het goed gaat met de 
kinderen en de soms al bijna volwassen jonge vrouwen. Één meisje 

volgt nog de middelbare schoolopleiding, één meisje krijgt speciaal 
basis onderwijs omdat ze lichamelijk gehandicapt is en Lucy gaat het 
laatste jaar in van haar opleiding tot verpleegkundige. 

Amelia is na afronding van haar opleiding en nog een extra training 
haar eigen naai-atelier gestart en leidt inmiddels andere jongeren op in 
het maken van kleding. Afgelopen jaar hebben we haar voor het laatst 

gesponsord zodat ze een breimachine alsmede een voorraad  aan stof 
en breigaren kon kopen. 
Inmiddels worden er ook vijf kinderen gesponsord om speciaal onderwijs 
voor dove kinderen te volgen. Het verblijf op deze scholen is intern, een soort kostschool dus. De 

behoefte aan sponsoring van deze gehoorsbeperkte kinderen is groot, en de mensen weten 
inmiddels de weg naar onze zusterorganisatie RENA te vinden om een verzoek voor schoolgeld 
voor hun dove kinderen in te dienen. 

 
Een grote wens van de school was om een bibliotheek in te 
richten waarin de door de overheid verplichte schoolboeken 

opgenomen zouden worden. Er wordt nog vaak zonder 
boeken les gegeven, en de leerlingen zelf hebben het geld 
niet om ze aan te schaffen. 

Kort voor ons vertrek naar Uganda hebben we daarom nog 

een snelle, gerichte actie gehouden om een soort 
boekenfonds te starten. Dat leverde ruim € 500 op. 
Aangevuld met geld van de Stichting hebben we daarmee 

voor ruim € 800 in Kampala boeken aangeschaft en op de 
school overhandigd. 

 
 We bezochten tijdens ons werkbezoek ook de Health Dispensary, een kleine 
gezondheidspost op het terrein van de school. De Health Dispensary heeft ten 

doel te voorzien in de basale  gezondheidszorg voor de leerlingen én de 
bevolking in de buurt van de school. Met name de moeder en kindzorg zijn 
daarbij van groot belang. Een ziekenhuis is te ver weg om tijdig vrouwen te 
kunnen behandelen als er complicaties zijn tijdens de bevalling. Regelmatige 

controles bij de vroedvrouw op het gezondheidscentrum dragen ertoe bij dat 
vrouwen bij wie problemen te verwachten zijn, op tijd -dus vóórdat ze 
uitgerekend zijn-  naar het ziekenhuis reizen.  

 



Het gezondheidscentrum is inmiddels officieel door de Ugandese overheid erkend en heeft daarmee 
ook toegang tot de meest essentiele geneesmiddelen zoals medecijnen om malaria en 
infectieziekten te behandelen. Er is een klein laboratorium met de meest noodzakelijke apparatuur 

en een kleine hoeveelheid instrumenten. Er wordt gevaccineerd tegen kinderziekten en vrouwen 

tegen tetanus (groot gevaar bij onhygienisch bevallen). 
Uit Nederland hadden we twee goede bloeddrukmeters, met dank aan Sanquin Bloedvoorziening, 

meegebracht. 
 
Tijdens ons bezoek in augustus hebben we voor het centrum ook een aantal essentiële boeken 

aangeschaft die de verpleegkundige en vroedvrouw kunnen gebruiken, waaronder het bush-
standaardwerk “Where there is no doctor”. Er was namelijk nog geen enkel boek op het centrum 
aanwezig. 
 

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. 

Daarnaast onderhoudt Masomo ook contacten met andere kleinschalige stichtingen met 
gelijksoortige doelstellingen, zoals Stichting Kwataniza, Stichting Ujama en Stichting Tusaidiane. 

 

 
We krijgen nog regelmatig nieuwe verzoeken voor 
sponsoring van schoolgeld voor kinderen. Daarnaast is 

naar aanleiding van ons veldbezoek een nieuw initiatief 
gegroeid voor de bouw van een opvanghuis voor 
weeskinderen, verbonden aan de school, zodat tevens 
goede onderwijsmogelijkheden voor handen zijn. In de 

regio Mashyoro komen relatief veel weeskinderen voor 
omdat de sterfte ten gevolge van Aids hoger ligt dan 
elders. Daarnaast heeft onze zuster organisaties RENA 

een beroep gedaan op Masomo om de inrichting van een 
Bakkerij als nieuwe beroepsopleiding op de school mee 
te ondersteunen.  

 
 
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 2012 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, 
 
Corrie van der Maas en Marcel Berkel 

 
Stichting Masomo 
Postbus 139, 5080 AC Hilvarenbeek 

Telefoon: 013-5070420 
email:info@masomo.eu 
website: www.masomo.eu 
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