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Beste vrienden van Masomo, 
 

Het jaar 2017 is bijna voorbij! Er is in de afgelopen 2 jaar -met her en der wat vertraging- gestaag 
doorgewerkt aan de bouw van het kindcentrum in Mahyoro en daarom is het redelijk rustig geweest 
qua activiteiten. 

 
Zoals in onze vorige nieuwbrief vermeld, hebben we onze plannen voor 
de kleinschalige opvang van weeskinderen bij moeten stellen in verband 
met de  gewijzigde regelgeving van de Ugandese overheid. Dat betrof 
aanvullende en gewijzigde eisen aan de grootte en het doel van een 
dergelijk opvanghuis. Een weeshuis zonder aanvullende voorzieningen 
als onderwijs, gezondheidszorg, voedselvoorziening enzovoort wordt 

niet langer door de overheid geaccepteerd. Het bouwplan werd 
aangepast en de nodige registraties en vergunningen geregeld. En de 
aanhouder wint: de vergunningen zijn binnen en in het najaar van 2015 
is een start gemaakt met de bouw van een Child Development Centre 

(kind ontwikkeling centrum) dat opvang 
kan realiseren voor 20 kinderen (zie foto). 

Middels het al bestaande Gezondheidscentrum (mede door Masomo 
ondersteund) en ook de bouw van een school die voorziet in 
opleidingen aan de nabij gelegen school voor beroepsopleidingen, 
wordt voldaan aan de overheidseis om het Kindercentrum in te bedden 
in de lokale gemeenschap. De school lijkt nog het meest op een VMBO 
school waar ook de kinderen uit de buurt naar school kunnen. 
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 een stuk groter geworden dan aanvankelijk de 
bedoeling was, maar het heeft nu wel meer uitstraling en 
mogelijkheden! Nadeel is de vertraging die hierdoor is ontstaan. 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, en 

aan de achterkant het moment dat de kap is aangebracht. Als het goed 

is, zit inmiddels nu ook het dak erop, maar daar hebben we nog geen 
foto van. We gaan nu verder naar het zoeken van meer fondsen om het kindcentrum te helpen met 
noodzakelijke meubels. 
 
Met onze 6 kinderen gaat het ondertussen goed. Ze gaan 

allemaal nog steeds naar school en de oudste -
Immaculate, foto’s boven- is al bijna klaar met het leren 
van een vak. Wat lastig blijft is dat de kinderen zo ver 
van huis naar school moeten: bijna anderhalve dag 
reizen. Ze gaan daarom steeds voor een heel semester 
van huis. Om te voorkomen dat ze helemaal 
vervreemden van hun familie, sponsoren we ook midden 



in het semester de reiskosten voor enkele familieleden. Iemand van onze zusterorganisatie RENA 

bezoekt hen en de school eveneens om de zoveel tijd.  
 
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 
zusterorganisatie 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. 
 
In 2016 hebben we één inzamelingsactiviteit uitgevoerd: een theatergroep uit Dongen -Message 
genaamd en bestaand uit oorspronkelijk 2 jongerenkoren- heeft de musical Licht in het duister 
uitgevoerd, gebaseerd op het Paasverhaal. 
 

Onze website wordt momenteel vernieuwd, de oude voldeed niet meer maar was ook stuk. Hieronder 
geven we nog wel aan dat u onze website kunt bekijken maar dat duurt nog een paar weken! Excuses 
daarvoor. Straks hebben we weer een nieuwe website 
waarin alle informatie wat toegankelijker bij elkaar staat. 

 
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 
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