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                december 2015 

Beste vrienden van Masomo, 
 

Het jaar 2015 is bijna voorbij! Er is veel gebeurd sinds onze laatste nieuwsbrief. Zoals jullie weten 
zijn Corrie en Marcel in de zomer van 2012 weer naar Uganda gereisd en hebben daar ook enkele 
projecten bezocht die onze Stichting Masomo ondersteunt. Hoe kleinschalig onze hulp ook was, de 
dankbaarheid en de reacties op ons bezoek waren hartverwarmend. Met name  de positie van 
weeskinderen met een beperking zoals doofheid of slechtziendheid heeft ons opnieuw getroffen. 

Masomo heeft naar aanleiding van dit bezoek met onze zusterorganisatie RENA Uganda plannen 
gemaakt voor een kleinschalige opvang voor weeskinderen. Dat resulteerde in het voornemen om 
een klein huis voor 5 weeskinderen te bouwen die daar door een zorgmoeder kunnen worden 
opgevangen en verzorgd. Als zo’n opvanghuis een succes blijkt, kunnen in de toekomst meer 
huisjes worden gebouwd. Een eerste geldinzameling is al in december 2012 middels de 
Kerstcollecte van de Rooms-Katholieke parochie van Hilvarenbeek gerealiseerd. De opbrengst was 
het fantastisch bedrag van € 6.200,=. 

 
Bij de verdere realisatie van het opvanghuis liep onze zuster-
organisatie RENA, die belast is met de bouw van het opvanghuis, 
tegen nieuwe regelgeving van de Ugandese overheid aan. Dat betrof 

aanvullende en gewijzigde eisen aan de grootte en het doel van een 
dergelijk opvanghuis. Een weeshuis zonder verdere voorzieningen als 

onderwijs, gezondheidszorg, voedselvoorziening etcetera. wordt niet 
langer door de overheid geaccepteerd. Om de bouw te kunnen 
starten is het bouwplan aangepast, en vervolgens zijn de nodige 
registraties en vergunningen binnengehaald. Dat heeft de nodige 
vertraging opgeleverd, want ook in Uganda draaien de ambtelijke 
molens traag. Bovendien was Pater Fred, directeur van RENA, 
gedurende geruime tijd in het buitenland, waardoor de contacten met 

de overheid wat stroever verliepen. Maar de aanhouder wint: de 
vergunningen zijn binnen en dit najaar is de start gemaakt met de 
bouw van een Child Development Centre (kind ontwikkelings 
centrum) dat opvang kan realiseren voor 20 kinderen, en dat voorziet 
in opleidingen aan de nabij gelegen school voor beroepsopleidingen. 

Een soort VMBO dus. Eerste medische Zorg wordt geleverd door Health Centre Good Hope, en in 
de voedselvoorziening wordt voorzien door bewerking van een eigen stuk grond dat bij het Child 

Development Centre hoort. Zo is het project inmiddels wel wat groter geworden dan aanvankelijk 

de bedoeling was, maar het heeft nu nog meer uitstraling en mogelijkheden! De foto’s in deze brief 
laten de officiële start van de bouw, de uitgraving voor de funderingen en het opmetselen van de 

eerste muren zien. RENA schreef ons: “…Construction work is on going and we are currently 
finalizing with the first stage.. ..  As you requested, I have 
attached the architectural plan which we are using to 
build. This changed from the previous plan and budget 
due to lack of sufficient funds to implement the first plan 
and change of our focus to a child development centre 
which will have class rooms for three levels, an office and 
staff room….  I am estimating Euros 12,500 to have this 
work completed and it's my prayer that you may have 



successful fundraising drives this festive season….. 
Back to the children you sponsor, they are doing well and I am compiling a full 
report about them which I hope to send in January 2016. Their budget for 2016 
has not changed much but I will send you details soon….   Yesterday I meet one of 
them (Immaculate, zie foto’s 2015 en 2012; red.) who was changed to the Vocational 
Section and she is doing well. Attached is her photo and the sweater and scuff 
she is putting on are some of her products that she is doing at school. Her mother 
is so grateful for your support”….. 
 
Onderwijl heeft Masomo samen met veel vrijwilligers verdere fondsenwerving 
kunnen doen middels een Benefiet-diner op Bio-Boerderij ’t Schop in 
Hilvarenbeek  en een Tonproatavond in MadeCentre Tilburg. Veel mensen en 
artiesten hebben geheel belangeloos aan deze acties meegewerkt. De 
carnavalsvereniging De Pezerikken doneerde de gehele collecte van de 
Carnavalsmis, en ook de Bridgeclub Esbeek en de Stichting Indoor-Sportfonds 

gaven een gulle bijdrage. Ter gelegenheid van het  huwelijksfeestje van Corrie 

en Marcel is door familie en vrienden een flink bedrag ingezameld voor de 
projecten van Masomo. De opbrengst van al deze acties was ruim € 9.000,=. Voorwaar een 
prachtig  resultaat, waarmee weer de schoolgelden van de kinderen konden worden betaald en de 
start van de bouw is bekostigd.  
 

Ondertussen gaat ons vaste project, het sponsoren van 
schoolgelden voor met name gehandicapte kinderen, natuurlijk 
verder. Masomo ondersteunt momenteel 6 dove kinderen die elders 
in het land naar een speciale school voor dove kinderen gaan. Het 
verblijf op deze scholen is intern, een soort kostschool dus. Op een 
gewone school hebben deze kinderen geen schijn van kans. De 
behoefte aan sponsoring van deze gehoor beperkte kinderen is 

groot, en de mensen weten inmiddels de weg naar onze zuster-
organisatie RENA te vinden om een verzoek voor schoolgeld voor 
hun dove kinderen in te dienen. Er is dus elk jaar opnieuw een flink 
bedrag nodig om deze kinderen een toekomst te bieden. Wij 

kunnen niet álles behartigen, maar wat we kunnen doen, doen we 
graag. Uw hulp blijft daarbij van harte welkom. 
 

Wij willen iedereen die zich de afgelopen tijd heeft ingezet voor de projecten van Stichting 
Masomo, en U, als donateur, nogmaals hartelijk danken voor uw bijdrage die het mogelijk maakt 
een aantal kleine maar broodnodige projecten te realiseren. De kinderen die daarvan profiteren en 
weer een toekomst zien, zullen dit weer uitdragen naar hun kinderen…  Zo groeit alles met liefde 
en geduld. 
 

Indien u geïnteresseerd bent in meer informatie dan staan wij u graag te woord. Ook kunt u onze 
website bekijken: www.masomo.eu. Op aanvraag sturen wij u graag het jaarverslag toe. En 
natuurlijk kunt u deze Nieuwsbrief ook aan anderen laten lezen! 
 
Wij wensen u alle goeds voor in het nieuwe jaar, en hopen dat  “onze”  kinderen op u kunnen 
blijven rekenen zodat ze naar school kunnen blijven gaan en hun opvang gegarandeerd wordt! 
 

 
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 
 
IBAN:  NL51RABO 0130 8209 03 
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