Nieuwsbrief December 2020
Beste vrienden van Stichting Masomo,
Het is overal op de wereld een raar jaar geweest, bij ons in Nederland en ook in Uganda.
In Uganda is het nu hoog zomer en dus ook ‘grote vakantie’. Corona heeft het Afrikaanse continent
eveneens aangedaan, en zeker ook Uganda. In vergelijking met Europa geven de gepubliceerde
statistieken een aanmerkelijk lager aantal gevallen van zieken en doden aan. Maar onze contacten
in Uganda bevestigen een vroege en strikte Lock down in heel het land. De kinderen zijn het hele
jaar niet naar school geweest en het is nog niet duidelijk wanneer dat weer wél mag. In diverse
publicaties wordt gewezen op de kwalijke gevolgen van een Lock down voor kinderen. In Nederland
maken we ons daar zorgen over, en dat geldt ook voor de kinderen in Uganda. Vooral meisjes
ondervinden de gevolgen van het lange thuis opgesloten zitten. Ze lopen een groter risico op
misbruik en het is eveneens veel moeilijker om school weer op te pakken.
Immaculate in haar atelier
De Lock down heeft ook grote gevolgen voor
onze twee dove jonge vrouwen die haar opleiding
al afgerond hadden: Immaculate en Eveline.
Immaculate was haar zaak al gestart en met
steun van onze Stichting is haar zaak nét voor de
Lock down uitgebreid met een tweede
naaimachine en een breimachine zodat zij
ondersteund kan worden door horende meisjes
bij het binnenhalen van orders.
Voor Eveline zijn alle spullen die ze nodig heeft
om haar kappers- en schoonheidszaak te starten
ook aangeschaft maar ze heeft door de Lock
down nog niet mogen beginnen.
Vanzelfsprekend is de officiële opening van het
nieuwe Child Development Centre in het bijzijn

van het bestuur van Masomo uitgesteld tot betere tijden; wij houden u uiteraard op de hoogte van
de ontwikkelingen.
Wat blijft, is natuurlijk de behoefte aan ondersteuning voor onze kinderen en soms ook hun
verzorgers. Stichting Masomo heeft voor de gesponsorde kinderen het schoolgeld voor het komende
jaar weer gereserveerd. We hopen van ganser harte dat het nieuwe schooljaar in januari of februari
2021 kan beginnen.
Behalve schoolgeld is ook wat geld voor medische behandelingen belangrijk. Voor de kinderen zodat
zij naar school kunnen blijven gaan, en voor de 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. En niet te vergeten: er zijn ook spullen nodig voor meisjes tijdens
de menstruatie zoals maandverband en extra ondergoed zodat ze
naar school kunnen blijven gaan als ze ongesteld.
Voorbeelden van wat een donatie kan betekenen:
Schoolmateriaal, basic
Een voedingspakket
Een pak maandverband
Een anti-malaria kuur
Een antibiotica kuur
Een muskietennet, geïmpr.
Bevalling in health centre
Bevalling in ziekenhuis
1 jaar basis school
1 jaar instituut voor doven
1 jaar middelbare school
1 jaar beroepsonderwijs
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Eveline op haar stageplaats
De belastingdienst heeft onze Stichting in 2019 weer beoordeeld en vastgesteld dat Masomo aan alle
wettelijke eisen voor de ANBI-status voldoet. Daarmee zijn giften aan Masomo voor de
inkomstenbelasting aftrekbaar. Ook voor periodieke giften kent de belastingdienst speciale
regelingen. Voor informatie kunt u ons bereiken via de email: info@masomo.eu of kijk op:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/giftaftrekken
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.
Wij wensen u alle goeds en gezondheid in het nieuwe jaar, en we hopen dat “onze” kinderen op
u kunnen blijven rekenen!
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