Muiderberg, 29 februari 2020

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse
Algemene Leden Vergadering op:

Woensdag 11 maart 2020
om 20:00 uur
in zaal Gieling Weesperstraat 82, 1398 XZ Muiden
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Mededelingen /ingekomen stukken
Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 27 februari 2019 *)
Jaarverslag 2019 secretaris *)
Financieel Jaarverslag 2019 penningmeester *)
Verslag Kascommissie *)
Samenstelling kascommissie 2021
Begroting 2020 en vaststelling contributie *)
Samenstelling bestuur

Pauze
10. Plannen voor komend jaar
11. De projecten in Mali, Nepal en het nieuwe project in Ghana zullen
nader worden toegelicht door de projectleiders
12. Rondvraag en sluiting
*) De stukken bij deze vergadering zijn een week voor de vergadering
beschikbaar via de website www.vomm.nl en zullen op verzoek op
papier beschikbaar gesteld worden.

VOMM is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Hierdoor zijn uw giften aan de VOMM fiscaal aftrekbaar.
Secretariaat: Fred Kortekaas | Graaf Florislaan 13 | 1399 VL Muiderberg | secretaris@vomm.nl
www.vomm.nl
Bankrekeningnummer: NL66 RABO 0343 1299 65 t.n.v. VOMM
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(gaarne postcode en huisnummer vermelden)
KvK: 40.51.68.81 - RSIN: 816122027

AD 3 Notulen A.L.V. d.d. 27 februari 2019
Aanwezig: Bea van Rossum-Willems, Gré Dam, Nel de Wit,
Tilly Krot, Luuk Donders, Henry Deuling, Fred Kortekaas , Liesbeth van Diest,
Swantje Tieken, Trudi van Dorssen, en Jan Maat.
Afwezig met kennisgeving Harry Mock, Jens Duyts, Martin Döbelman,
Yvonne Vriend, Dick Majot, Jacques de Boer en Berty Nienhuis.
Locatie: De Rijver
Notulist: Fred Kortekaas
1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van
harte welkom. Luuk vertelt dat hij van Bertie Nienhuis alle stukken van
de beginjaren van de VOMM heeft gekregen. De “Maxis gelden”
hebben in 1981 tot de oprichting van de VOMM geleid.
2. Mededelingen/Ingekomen stukken: Luuk heeft van diverse mensen
een afmelding gekregen. Het blijkt dat er deze avond ook een
kerkvergadering is in Muiden wat gedeeltelijk de lage opkomst kan
verklaren.
3. Vaststelling notulen algemene leden vergadering 14 maart 2018: De
vaststelling van de contributie staat niet in het verslag. De contributie is
echter niet gewijzigd. Verder wordt het verslag goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2018 secretaris Bij de digitale nieuwsbrief zegt Bea dat ze
deze niet ontvangen heeft. Dit kan aan haar e mailadres liggen. Ze
geeft haar e mail adres aan Fred door die dit zal doorsturen. Verder
geen aanmerkingen.
5. Financieel jaarverslag 2018 penningmeester: Henry geeft een
toelichting op de cijfers en is blij dat de vereniging er financieel goed
voorstaat. We hebben 201 betalende leden waarvan een deel meer
overmaakt dan de contributie bedraagt. Verder proberen we als
vereniging de kosten zo laag mogelijk te houden.
6. Verslag kascommissie: De leden van de kascommissie zijn bij Henry
langs geweest en hebben de boeken gecontroleerd. Na een kleine
aanpassing wordt het akkoord bevonden en wordt Henry decharge
verleend.
7. Samenstelling kascommissie 2019 Nel de Wit geeft aan te willen
stoppen als lid van de kascommissie. We bedanken haar voor haar
inzet en zijn blij met wat ze voor ons gedaan heeft. We zullen op onze
site een vacature zetten en als dit geen resultaat heeft gaan we als
bestuur een kandidaat benaderen.
8. Begroting 2019 en vaststelling contributie: Er is nog een voordelig saldo
van 3.000 euro. Hiervan zal 1.000 euro per project worden toegekend.
Er zijn verder geen vragen over de begroting. De contributie blijft ook
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dit seizoen 10 euro. We willen dat iedereen lid kan worden en de
contributie mag dan geen belemmering zijn.
9. Samenstelling bestuur: Er zijn geen mutaties in het bestuur.
* Bea biedt in de pauze nog een koffiezetapparaat aan waarvan de
opbrengst ten goede voor de VOMM zou komen. Hiervoor blijkt geen
interesse.
10. Plannen voor komend jaar: Wandelen voor water doen we dit jaar
weer met 4 scholen. Yvonne Gerner geeft een presentatie over het
Mali project op de scholen. De O.N.S. heeft hiervoor geen interesse de
anderen wel. Na de goede ontvangsten afgelopen jaar kunnen we de
projecten flink ondersteunen. De reserves moeten omlaag. Er is ook
ruimte voor een nieuw project.
11. Toelichting op de stand van zaken van de projecten
Nepal Trudi geeft een overzicht. Sinds 2015 steunen we Namjung. Dit is
begonnen met bibliotheekkasten. Na de aardbeving in 2015 een
provisorisch onderkomen voor de school. Voor de kinderen uit de
lagere kasten een scholarship zodat ze toch naar school kunnen. ER zijn
aan de vrouwen microkredieten verstrekt waarvan vee en zaden zijn
gekocht en wat grond met stallen zijn ook gerealiseerd. In 2018
waterleiding ingegraven en watertappunten aangelegd. Nu circa 100
gezinnen voorzien van water. Het kinderhuis waarmee het begon staat
er. De bewoners zijn verhuisd. De kinderen worden begeleid met
onderwijs en hebben moestuinen. De aandacht gaat zich verplaatsen
van Namjung naar Doskilo
Mali Here Bugu, plek van vrede, is ontkomen aan het oorlogsgeweld.
Het project is wel doorgegaan en er is dankzij een gift nu in totaal 4
hectare grond beschikbaar. De nieuwe watertoren is gebouwd nu nog
de irrigatie voor de landbouw. Dat is dit jaar de inzet voor het
wandelen voor water De meringaoogst levert geld op en dit komt uit
de gemeenschap zelf. Swantje heeft vanuit Meet/Match diner contact
met een winkel in Bussum die sieraden uit Here Bugu wil verkopen. Het
opleiden van de kinderen is een groot succes maar de kosten zijn hoog
en is nu een jaar stil gezet maar wordt weer opgepakt.
Ghana Dit nieuwe project staat in de VOMM krant beschreven. ER is
daar besloten een hospitaaltje te bouwen waarbij de bevolking veel
doet om bij de realisatie van de kliniek. De bevolking is goed
georganiseerd. Het groene dak zit nu op het gebouw. Hier zijn we
ingestapt. Nu financiering van het interieur. Dit is een meerjarenproject.
12. Rondvraag en sluiting. Bea vraagt na de presentaties of dit ook op
Gooi tv kan. Hier wordt veel naar gekeken. Dit gaat onderzocht
worden. We hebben natuurlijk ook onze facebookpagina met
informatie over de projecten.
Bea meldt zich aan als bezorger van de VOMM krant.
Om te voorkomen dat onze jaarvergadering samenvalt met andere
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overleggen stellen we een vaste datum voor: De laatste woensdag
van februari.
13. Luuk sluit hierna de vergadering.
____________________________________________________________________
AD 4

Secretarieel verslag 2019
1. Samenstelling bestuur en vergaderfrequentie
Het bestuur is in 2019 als volgt samengesteld: Luuk Donders(voorzitter),
Henry Deuling (penningmeester), Fred Kortekaas (secretaris), Trudi van
Dorssen(lid), Swantje Tieken (lid), Jan Maat (pr-vertegenwoordiger
VOMM), Liesbeth van Diest (toehoorder), Yvonne Vriend(toehoorder).
Er zijn dit jaar geen wijzigingen in het bestuur. We hebben dit jaar zeven
keer vergaderd en een algemene ledenvergadering gehouden.
2. Globale opzet bestuursvergadering
De bestuursvergaderingen zijn er vooral om de voortgang van de
projecten te volgen en deze waar nodig en nuttig extra steun te verlenen.
De vergadering begint altijd met een terugblik op de vorige vergadering
op basis van de notulen. Hierna wordt de aktielijst doorgenomen om de
voortgang te volgen en de ingekomen stukken behandeld. Voorts is er
aandacht voor de projecten en informatie van de penningmeester. Na
behandeling van alles wat verder ter tafel komt wordt de vergadering
afgesloten.
3. Korte terugblik Algemene Ledenvergadering VOMM 27 februari 2019
De Algemene Ledenvergadering van verleden jaar werd matig bezocht.
Dit kwam waarschijnlijk doordat deze vergadering samenviel met andere
lokale overleggen/activiteiten. De VOMM zal proberen om dit in de
toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.
Het bestuur beraadt zich over de opzet van de jaarvergadering. Het
streven is om voor de pauze de bestuurlijke zaken af te handelen en om
daarna ruim aandacht te besteden aan de huidige en de afgesloten
projecten
4. Financiën
De inkomstenbronnen van de VOMM zijn:
• Contributie of ANBI bijdrage van de leden
• Wandelen voor Water door de kinderen van de basisscholen. De
opbrengst hiervan is voor een vooraf door het bestuur gekozen project.
• Sponsoring van activiteiten door derden. Denk hierbij aan de Stichting
Helder. Deze steunt de activiteiten en financiert ook de uitgave van twee
kranten. Een lid heeft als verjaardagcadeau ondersteuning van de
activiteiten van de VOMM als cadeau gevraagd.
Het bestuur heeft dit jaar gecontroleerd of we nog aan de ANBIvoorwaarden voldoen (ANBI= Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit
heet o.a. geresulteerd in een extra bijdrage aan de projecten.
5. Projecten
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We helpen bij de volgende projecten:
* Nepal
Hier helpen wij een kindertehuis
* Mali
We ondersteunen hier Here Bugu. Dit is een kleine gemeenschap
die we o.a. met de watervoorziening hebben geholpen.
* Ghana Hier helpen we bij de financiering van het project de “Green
Clinic” in Atsiekpoe.
Op de ALV zal een toelichting per project worden gegeven.
Dit jaar hebben we ook een dorpsgenoot kunnen helpen die een
ontwikkelingsproject met imkers in Nepal deed.
6. Digitale nieuwsbrief en website
We hadden problemen met het onderhoud van onze website. Deze zijn
nu (januari/februari 2020) opgelost. Met de nieuwsbrief willen we leden en
geïnteresseerden op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij de
projecten.
7. De Krijgsman
Voor de nieuwe bewoners van deze wijk hebben we bij de krant een bijlage
opgenomen waarin we ons als vereniging presenteren. De nieuwe
stadsgenoten worden ook gevraagd om lid te worden van onze vereniging
8. Wandelen voor Water
Het wandelen voor water is ook in 2019 weer in samenwerking met de
scholen georganiseerd. Het animo onder de kinderen is groot en het is
altijd een mooi gezicht om ze door de polder te zien wandelen. De kosten
van de organisatie van de loop zijn het afgelopen jaar gesponsord.
9. PR en promotieactiviteiten VOMM
We hebben de VOMM gepromoot en gepresenteerd op de Goede
Doelen Markt in Bussum en presentaties gegeven in de bibliotheek van
Muiden en bij een Laudate Si-bijeenkomst georganiseerd door de kerken
van Muiden en Weesp. De aanwezigen waren zeer geïnteresseerd in onze
activiteiten en wilden ook vaak nog een nadere toelichting.
Fred Kortekaas, secretaris
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ZIE REKENING OP PAG 8
Inkomsten:
• Contributies/donaties bestaan uit inkomsten naar aanleiding van onze
nota’s voor de jaarlijkse bijdrage.
➢ Per 31-12-2019 telde de VOMM 199 leden, inclusief 3 nieuwe
leden;
➢ 4 leden maken gebruik van de ANBI regeling;
➢ 3 leden maken de bijdrage via een periodieke opdracht over;
➢ 7 leden hebben het lidmaatschap opgezegd;
➢ 15 leden hebben helaas, ondanks herhaalde uitnodigingen
van ons, nog geen
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bijdrage aan de VOMM overgemaakt.
• De stijging van de contributie is als volgt te verklaren:
1. Goede doelbestemming a.g.v de 80ste verjaardag van een
VOMM lid (€ 1.032,50);
2. Er is over 2019 een bedrag van € 89,50 meer aan contributie
ontvangen dan in 2018;
• De donaties zijn afkomstig van:
a. Stichting Helder Gooise Meren € 4.500,=
b. Lionsclub Gooise Meren t.b.v. kosten Wandelen voor Water €
465,00
c. In natura van de SPAR Van den Bosch uit Muiderberg
• Dankzij de enthousiaste kinderen van groep 7 en 8 en de leerkrachten
van de basisscholen in Muiden en Muiderberg is dit jaar een heel mooi
bedrag van € 6.123,30 bij elkaar gewandeld voor de actie “Wandelen
voor Water”. Nadien is er nog een bedrag van € 51,17 binnengekomen
t.b.v. Wandelen voor Water.
Wij zijn veel dank verschuldigd aan alle sponsoren, de enthousiaste
vrijwilligers en onze VOMM projectleidster. Zij hebben allen bijgedragen
aan dit prachtige resultaat. De opbrengst kwam geheel ten goede aan
ons project in Here Bugu - Mali.
Wij hopen dat alle basisscholen ook in 2020 weer allemaal zullen
deelnemen aan onze loopactie. De opbrengst komt dan geheel ten
goede aan het waterproject Stepping Stones –in Ghana.
Aan alle leden, donateurs, nieuwkomers en de jubilarissen nogmaals
hartelijk dank voor de betrokkenheid bij het werk van de VOMM.
Uitgaven:
• De secretariaatskosten ad € 43,69 bestaan uit € 34,99 abonnement ANBI
en 10 postzegels;
• De kosten jaarvergadering betreffen de huurkosten van de Rijver;
• Aan organisatiekosten betaalde de VOMM € 644,32 voor ‘Wandelen
voor Water’ (vaantjes, deurstickers en voor de aanschaf van 2 nieuwe
banners);
• De VOMM heeft een imkerproject (10 bijenkasten voor € 300,-) in Nepal
van een dorpsgenoot / VOMM lid ondersteund;
• De VOMM heeft in totaal € 15.423,30 overgemaakt aan haar projecten.
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ZIE BEGROTING OP PAGINA 9
Baten:
• Voor de inkomsten uit contributie, ANBI of individuele donaties begroten
wij € 500,= meer dan vorig jaar op basis van de verwachting dat:
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1. inwoners uit de nieuwe wijk de Krijgsman in Muiden via onze
VOMM krant geïnformeerd zullen worden van ons bestaan en
zich als lid of donateur aanmelden;
2. de leden de jaarlijkse bijdrage van 2019 zullen handhaven.
• Wij hebben bij Stichting Helder Gooise Meren eind 2018 een
donatieverzoek ingediend.
Stichting Helder GM heeft de VOMM toegezegd ons gedurende drie
jaar (2019, 2020 en 2021) voor ieder VOMM project een bijdrage van
€ 1000,= te zullen doneren.
Eenmalig is een bedrag van € 1.500,= door het Bestuur van Stichting
Helder GM beschikbaar gesteld om twee VOMM kranten uit te geven.
Wij zullen ons blijven inspannen om voor dit jaar en de komende jaren
een sponsor voor de VOMM krant te vinden, omdat wij vinden dat de
bijdragen van onze leden/donateurs uitsluitend aan de projecten ten
goede moeten komen.
• De loopactie ‘Wandelen voor Water’ zal in het teken staan van ons
project Stepping Stones for Africa in Ghana (Gaan voor Ghana).
Het geld zal besteed worden aan water- en sanitaire voorzieningen van
de medische post in Atsiekpoe.
Kosten:
• De kosten voor het secretariaat, huur zaal voor ALV, bankkosten en
algemene kosten zijn reëel en hoeven niet gewijzigd te worden;
• De kosten voor de website begroten wij op € 150,=, nadat de VOMM
website anders is ingericht. Het zal mogelijk worden om een
‘eenmalige’ bijdrage te doen via een QR code die je naar de VOMM
website zal leiden.
• De krant is uitgebracht in de kernen van Muiden (inclusief de nieuwe
woningen op de Krijgsman) en Muiderberg.
• De kosten activiteit (is de wandelen voor water loopactie) begroten wij
opnieuw op € 450,=;
• Het bedrag voor ons project in Nepal wordt begroot op € 2.000,=, dit is
inclusief de donatie van Stichting Helder Gooise Meren van € 1.000,=;
• Het bedrag voor ons project in Mali wordt begroot op € 2.000,=, dit is
inclusief de donatie van Stichting Helder Gooise Meren van € 1.000,=.
• Het bedrag voor ons project in Ghana wordt begroot op € 7.000,=, dit is
inclusief de donatie van Stichting Helder Gooise Meren ad € 1.000,= en
de verwachte opbrengst van onze loopactie;
• Wij hebben dit jaar al twee kleine projecten gesteund ter grootte van
€ 650,=, waaronder een imkerproject in Kenia van een dorpsgenoot /
VOMM lid;
• Wij reserveren voor dit jaar geen bedrag voor een reserveproject.
Als inwoners van Muiden en/of Muiderberg een kleinschalig
ontwikkelingsproject weten dat aan de doelstelling van onze Vereniging
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voldoet, dan is daar binnen onze vereniging ruimte voor. Zij kunnen dit
project dan kenbaar maken aan de secretaris of aan de voorzitter
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€

€
€
€
€
€

Beamer

Scherm
Banieren
Kleding (jacks, polo's, hesjes)
Te ontvangen
Postzegels

Bezittingen

€
€
€
€
€

2.000,00
7.000,00
2.000,00
316,00
13.751,00

Begroot 2019
€
50,00
€
50,00
€
135,00
€
250,00
€
1.500,00
€
450,00

1,00
193,60 banieren
1,00
7,83 9 postzegels

1,00

Categorie
Werkelijk 2019
Secretariaatskosten
€
43,69
Jaarvergadering
€
44,70
Bankkosten
€
122,07
Website
€
29,04
Krant en bezorging
€
689,70
Kosten aktiviteiten
€
643,32
Stepping Stones
€
3.000,00
Bijenkasten Nepal
€
300,00
Nepal Namjung
€
3.000,00
Mali Here Bugu - Rondom Baba
€
9.123,30
Reserve project
Voordelig / Nadelig saldo
€
-170,34
Totaal kosten
€
16.825,48

KOSTEN
Werkelijk 2018
€
34,99
€
€
124,40
€
29,04
€
568,70
€
439,03
€
€
€
7.000,00
€
2.000,00
€
2.000,00
€
3.144,00
€
15.340,16

Rabo spaar
ING zakelijk
ING spaar
Kas

€
€
€
€
€

per ultimo
Rabo rek courant
€

€

4.164,31
479,62
7.806,53

€
€
€
€
€

2017
3.162,60 €

4.165,65 €
536,65 €
10.950,53 €

2018
6.248,23 €

Financiele situatie ultima

50,00
10.780,19

10.166,07

2019
564,12

15.340,16

Werkelijk 2018
€
4.563,54
€
3.150,00
€
€
85,00
€
7.540,28
€
1,34

13.751,00 €

Begroot 2019
€
4.000,00
€
4.500,00
€
€
250,00
€
5.000,00
€
1,00
€
-

16.825,48 €

Categorie
werkelijk 2019
Contributies/Donaties personen
€
5.685,54
Donatie Instanties
€
4.965,00
Bijdrage Gem.Muiden/G.M.
Braderieën, kerkcollectes
Wandelen v,Water
€
6.174,47
Rente
€
0,42
Kasverschil
€
0,05

BATEN
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

50,00
50,00
135,00
150,00
850,00
450,00
7.000,00
300,00
2.000,00
2.000,00
350,00
165,00
13.500,00
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
-170,34 €
16.825,48 €

43,69
44,70
122,07
29,04
689,70
643,32
3.000,00
300,00
3.000,00
9.123,30

BATEN

€

5.685,54 €
4.965,00 €
€
€
6.174,47 €
0,42 €
0,05

13.500,00 € 16.825,48 €

5.000,00 €
€
€

4.500,00 €
4.000,00 €

13.751,00

4.000,00
4.500,00
250,00
5.000,00
1,00

Begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019

Contributies/Donaties personen€
Donatie Instanties
€
Bijdrage Gem.Gooise Meren
Braderieën, kerkcollectes
Wandelen voor Water
€
Rente
Kasverschil

2.000,00
6.000,00
2.000,00
1.316,00
13.751,00 totaal baten

50,00
50,00
135,00
250,00
1.500,00
450,00

Begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019 Categorie

KOSTEN

BEGROTING 2020

*) projecten kunnen hoger uitvallen indien zich extra sponsoring voordoet.
**) afhankelijk van krantsponsoring

Categorie
Secretariaatskosten
Jaarvergadering
Bankkosten
Website
Krant en bezorging**)
Kosten aktiviteiten
Stepping Stones
Bijenkasten Nepal/Kenia
Nepal Namjung*)
Mali Here Bugu*)
YCF Thailand (res.proj)*)
Voordelig/Nadelig saldo
totaal kosten
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AD 9 BESTUURSSAMENSTELLING
Henri Deuling, penningmeester heeft te kennen gegeven zijn termijn niet
te verlengen.
Het bestuur draagt Coosje Riemers voor als nieuwe penningmeester
AD 11 DE PROJECTEN
NEPAL
Halverwege 2018 is Krishna Shresta met het kinderhuis van
namasteprojects verhuisd van Sallaghari bij Bhaktapur verhuisd naar
Doskilo in de buurt van Gorkha.
Ongeveer 120 km ten westen van d hoofdstad Katmandu.
Na korte tijd is Krishna met hulp van familie en de kinderen, begonnen om
de grond om het huis te bewerken.
Allerlei groenten zijn gezaaid en inmiddels kan er grotendeels uit eigen tuin
worden gegeten.
Voor schooltijd wordt er in de tuin gewerkt en daarna lopen de kinderen in
5 minuten naar hun nieuwe school.
De stal, dankzij een donatie van de VOMM, werd gebouwd en 4 koeien
zorgen nu voor melk. Kippen lopen rond voor verse eieren en af en toe
gaat er eentje in de pan.
De aandacht van Krishna en namasteprojects is grotendeels verschoven
van Namjung naar de nieuwe leefomgeving van Doskilo.
Een grote wens van Krishna is een gezondheidscentrum in het kinderhuis te
beginnen, om zijn dorp en de wijde omgeving te voorzien van moeder en
kindzorg, apotheek en een laboratorium.
In het nieuwe huis is hiervoor genoeg ruimte aanwezig.
De VOMM heeft onlangs een donatie gedaan aan namasteprojects om
hier gestalte aan te gaan geven.
GHANA
Aan de Voltarivier in Ghana ligt Atsiekpoe, een dorp waar de bewoners
hun eigen cultuur en leefwijze nog voor een groot deel hebben, en ook
willen behouden.
Met kleinschalig toerisme wordt extra inkomen gegenereerd, waardoor de
leefomstandigheden op het platteland worden verbeterd.
Er is een klein guesthouse voor toeristen gebouwd, er is elektriciteit
aangelegd.
Alle plannen ontstaan uit de wensen van de plaatselijke bevolking. Bij de
uitvoering van deze plannen wordt verwacht, dat de bevolking
meewerkt. Hetzij in arbeid, hetzij met een financiële bijdrage.
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Één van die wensen was het bouwen van de Green Clinic.
Een kleine kliniek voor moeder en kindzorg, vaccinaties, bevallingen en
voorlichting.
Ongeveer 3200 inwoners moeten nu de Voltarivier van 500 meter
oversteken, voordat ze in een grote plaats kilometers kunnen komen om
een ziekenhuis te bezoeken.
De VOMM heeft in 2019 besloten een donatie te doen om mee te helpen
dit project te verwezenlijken.
Er staat nu een mooi gebouw en er wordt gewerkt aan de inrichting.
Naast de kliniek is goed drinkwater zeer belangrijk voor de bevolking. Tot
nu toe wordt hiervoor het rivierwater nog gebruikt met alle gevolgen van
dien.
De VOMM zal daarom de opbrengst van onze jaarlijkse actie Wandelen
voor Water: GAAN VOOR GHANA! doneren aan Atsiekpoe voor de
aanleg van een waterpomp bij de kliniek, die voor alle dorpsbewoners te
gebruiken is.
MALI
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