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Beste vrienden van Masomo, 

 
Alweer een jaar (bijna) voorbij! We kijken uit naar het komende jaar 2019, waarin ons nieuw 
gebouwde Child Development Centre (CDC) in Mahyoro in gebruik zal worden genomen! 
 

Zoals je op de foto van afgelopen 
augustus kunt zien is de ruwbouw 

van het CDC nu voltooid. Onze 
plaatselijke zusterorganisatie RENA 
onder wiens toezicht de bouw is 
uitgevoerd, heeft Masomo gevraagd 
mee te helpen met de verdere 
inrichting. Zo zijn er bedden, tafels 
en stoelen nodig, en moeten ook de 

aparte pit-latrines  (buiten toiletten) 
nog worden aangelegd. Wij zijn  

heel blij met het uiteindelijke 
resultaat, en gaan zeker door met 
het zoeken naar fondsen voor de 
verdere inrichting van het CDC. 
 

In het afgelopen jaar hebben een aantal dove kinderen voor wie Masomo het schoolgeld sponsorde, 
hun opleiding afgerond. Zo is Immaculate Mirembe dit jaar afgestudeerd als naaister, iets wat in 
Uganda officieel en groots gevierd wordt. Op bijgaande foto zie je haar bij de graduation party. 
Mirembe is inmiddels haar eigen naai-ateliertje gestart, en Masomo heeft haar kunnen helpen met 
de aanschaf van een naaimachine. Om haar verder te helpen, zoeken we nog 
middelen om nog enkele naaimachines en stof bij te kunnen kopen zodat ze 

schooluniformen kan gaan maken. 
 
Ook met de andere dove kinderen die door Masomo gesponsord worden, gaat 
het ondertussen goed. Behalve met Davis, die na een aantal jaren een voor-
beeldige leerling aan de dovenschool te zijn geweest, nu de pijp aan Maarten 

heeft gegeven en de school heeft verlaten. Ondanks herhaalde pogingen is het 
niet gelukt hem voor de school te behouden. Kwestie van puberen? Laten we 

het hopen, want andere scenario’s zijn nog veel moeilijker. Ondertussen gaat 
Masomo door met sponsoring van kinderen, en vooral ook van audiovisueel 
gehandicapte kinderen. Zij hebben tenslotte de hulp hard nodig. 
Uw hulp blijft daarbij van harte welkom.  
 
Enkele dagen geleden ontvingen we van RENA het verzoek om enkele nieuwe 
dove kinderen, enkele gehandicapte kinderen, en een aantal slimme maar kansarme meisjes te 

sponsoren. 
Dat doen we uiteraard graag en we hopen dat u ons daarbij kunt helpen; door een éénmalige gift of 
door een periodieke (jaarlijkse of maandelijkse) gift die ervoor kan zorgen dat het kind de school 
kan afmaken. 



Behalve schoolgeld is ook wat geld voor medische behandelingen belangrijk. Voor de kinderen zodat 

zij naar school kunnen blijven gaan, en voor moeders zodat zij voor de kinderen kunnen blijven 
zorgen. Vrouwen zorgen vaak niet alleen voor haar eigen kinderen maar ook voor kinderen van wie 
één of beide ouders overleden zijn. 
 
 
Hieronder een greep uit de prijslijst die zichtbaar maakt wat we 
met uw bijdragen kunnen doen: 

Een voedingspakket  € 1 
Een pak maandverband  € 1 
Schoolmateriaal  € 1 
Een anti malaria kuur  € 3  tot 5 
Een antibiotica kuur  € 5 tot 15 
Een muskieten net  € 7 tot 15 

Bevalling in een health centre € 10 tot 15 
Bevalling in het ziekenhuis € 30  tot 50 
1 jaar basis school  € 150 tot 200 
1 jaar doven school  € 320 tot 350  

1 jaar middelbare school € 400 tot 450 
1 jaar beroepsonderwijs € 450 tot 500 
 

Het komende jaar zullen we waar mogelijk nieuwe kinderen voor 
sponsoring aannemen en bijdragen aan de inrichting van het kind centrum. 
 
Onze website is de afgelopen maanden vernieuwd en we zijn nu bijna klaar met het vullen van de 
pagina’s; neemt u gerust eens een kijkje op www.masomo.eu  
 
 

Alle donateurs en iedereen die zich de afgelopen tijd heeft ingezet voor de projecten van Stichting 
Masomo: nogmaals heel hartelijk bedankt! De kinderen die daarvan profiteren en weer een toekomst 
zien, zullen dit op hun beurt weer uitdragen naar hun kinderen…  Zo groeit alles met liefde en geduld. 
 
De belastingdienst heeft onze Stichting onlangs weer beoordeeld en vastgesteld dat Masomo aan alle 
wettelijke eisen voor de ANBI-status voldoet. Daarmee zijn giften aan Masomo voor de inkomsten-

belasting aftrekbaar. 
 
Wij wensen u alle goeds in het nieuwe jaar, en we hopen dat  “onze”  kinderen op u kunnen blijven 
rekenen! 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Corrie van der Maas en  Marcel Berkel 
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