DECEMBER

2021

Secretariaat
Fred Kortekaas
Graaf Florislaan 13
1399 VL Muiderberg
e-mail: secretaris@vomm.nl
www.vomm.nl

Begin Oktober waren medebestuurslid Swantje Tieken en
ik te gast tijdens het jaarlijkse seminar van Partin (een
koepelorganisatie voor kleine goede-doelen organisaties)
en Wilde Ganzen. Er waren weer tal van goede tips en
trucs en er werd vooral uitvoerig stilgestaan bij de definitie
wat armoede werkelijk is.

Armoede is:
er niet bij horen, niet gezien worden, afgedankt zijn door
de samenleving of geen inkomen hebben; honger lijden.
Slachtoffer zijn van oorlog en geweld, verslaafd aan alcohol
en drugs. Of, zoals de Wereldbank van de VN het uitdrukt:
een inkomen hebben van minder dan $ 1,90 per dag.

Die armoede treft ook de mensen van onze projecten
in Mali, in Ghana en in Nepal. Bovendien worden ze

geconfronteerd met de effecten van de pandemie en de nood is zo hoog, dat het bijna niet
lukt om in de allereerste behoeften te voorzien.
De projecten die we steunen stagneren maar met
hulp vanuit Muiden en Muiderberg hebben we de
afgelopen jaren bijgedragen aan de ontwikkeling
van watervoorzieningen, voor het inrichten
van een eerste hulp post en een apotheek en
voor het bekostigen van opleidingsfaciliteiten.
Het leven van de vele honderden mensen die
afhankelijk zijn van die handreiking kan daardoor
toch iets worden verlicht.
Wie meer wil weten over de projecten nodig ik
graag uit om onze website te bekijken. Wij willen
graag van je weten of je bereidheid hebt om
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De VOMM heeft je nodig: MEER DAN OOIT !!

ons te steunen bij
ons werk voor de
allerarmsten. Door
een donatie, door
lid te worden van
onze vereniging of door actief deel te nemen aan
onze activiteiten. We zijn bovendien op zoek naar
jonge mensen die in ons bestuur willen komen
want zoals overal slaat ook in onze vereniging de
vergrijzing toe.
Meld je aan als lid of als vrijwilliger of lever een
financiële bijdrage aan ons werk. We hebben het
hard nodig en we zijn je namens onze projecten
ontzettend dankbaar..
Luuk Donders, voorzitter

Een groen dak in Atsiekpoe,
ook groene daken in
De Krijgsman?
Als je de nieuwe wijk op het oude sportveld van Muiden
bezoekt, dan maak je kennis met een nieuwe woonplek
voor vele jonge gezinnen die met smaak en elan vorm
en inhoud geven aan hun woonideaal. Weer wat verder,
op de terreinen waar de kruitloodsen stonden komt een
gevarieerd dorp tot leven met prachtige bouwwerken en
frisse tuinen en perken. De wijk leeft en werkt aan haar
toekomst.
Hetzelfde zien wij in Ghana, in een afgelegen dorp aan de
Voltarivier, waar met man en macht gewerkt wordt aan
een ehbo-post, aan schoon water en aan toiletvoorzieningen om ziektes weg te houden. De muren zijn strak
en van steen en het dak is van groene platen. Wie de
Krijgsman bezoekt ziet een parallel. Daar zijn de daken ook
groen. Geïsoleerd en veelal voorzien van zonnepanelen.
Het groene dak van de ehbo-post beschermt tegen de zon
en de regen en is voor de mensen daar net zo belangrijk
als het dak voor de mensen hier.

Wij nodigen onze nieuwe stadsgenoten uit om
kennis te maken met ons werk. De VOMM wil
een bijdrage leveren aan het delen van onze
welvaart met mensen die de pech hadden om

niet hier maar ginds op aarde te worden gezet.
O.a. met deze krant willen wij je informeren
en misschien ook enthousiast maken voor de
projecten die we steunen.

Mali:
geruisloos doorgaan
De activiteiten in Mali gaan gestadig door,
ondanks het feit dat er in het land diepe verdeeldheid heerst en het land onveilig is door de
activiteiten van rebellen en verzetsgroepen.
Here Bugu (plaats van vrede) schippert erdoor
en biedt een honk aan grote groepen volwassenen en kinderen. Hier kan men zich ontwikkelen
en werken aan het herstellen of het opbouwen
van het gevoel van eigenwaarde. Hier leert men
communiceren, samenwerken en integreren
in groepsprocessen. Hier lacht en werkt men
samen, wordt gesproken, gezongen en gedanst
en hier worden vormen van zelfredzaamheid
geleerd, waarmee men op den duur aan de
uitzichtloze waan van de dag kan ontkomen.
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Onlangs kwam de nieuwe website van het
project in de lucht: www.rondombaba.nl. De site
nodigt uit om kennis te maken met het werk dat
er gedaan wordt en de VOMM steunt vooral de
projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van
de kinderen.
Een aantal cursussen (zoals melken en tuinieren
/ landbouwen) staan op stapel en er is behoefte

om de elektrische installatie die moet worden aangelegd nu er stroomvoorziening is, af te maken.
Het zijn allemaal prachtige bestemmingen voor
onze bijdrage aan de Stichting Rondom Baba.
Bekijk de site en misschien komt u op een idee
op welke wijze wij in Muiden en in Muiderberg
nog meer zouden kunnen betekenen; we horen
het graag.

ik meld mij aan als lid van de Vereniging
voor Ontwikkelingssamenwerking Muiden en
Muiderberg!
Lidmaatschap minimaal € 10,- per jaar,
meer is uiteraard zeer welkom!
Ons rekeningnummer is
NL66 RABO 0343 1299 65
ten name van de VOMM.
Inleveren bij: Fred Kortekaas
Graaf Florislaan 13, 1399 VL Muiderberg
secretaris@vomm.nl

Hoe gaat het nu
in Nepal?
Zoals overal heeft de Corona pandemie grote
invloed op het dagelijkse leven van de inwoners
van Nepal. Door de lockdown kon er niets op de
markten verkocht worden met het gevolg dat er
schaarste aan voedsel is ontstaan. Arme mensen
lijden honger, met name zijn dat de mensen in
de steden die geen gelegenheid hebben om zelf
wat voedsel te verbouwen. Ook de oude mensen
zonder familie hebben het bijzonder zwaar.

Het vaccineren van de bevolking komt maar
langzaam op gang. Begin oktober is nog maar
22% van de bevolking gevaccineerd. Gelukkig
zijn de beide zussen van Krishna wel al een poos
geleden gevaccineerd. Ze beheren de apotheek in
het kinderhuis en verlenen eenvoudige medische
bijstand waar mogelijk. Er komen regelmatig mensen uit de omgeving naar de apotheek en het
laboratorium in het kinderhuis voor medicijnen.
Gemiddeld komen er 20 personen per dag.
Ook zieke mensen komen langs voor advies,
soms blijven ze een dag of een nacht om wat
bij te komen. Hier zijn ook Corona patiënten bij.

Onze sponsorverzoeken om de uitgave
van de krant en die voor onze voorlichtende
taken te financieren werden onlangs weer
welwillend beloond. Van stichting Helder
Gooise Meren zullen we de komende drie
jaar weer jaarlijks € 1.000 per project ontvangen en voor volgend jaar kan daardoor
de krant ook weer verschijnen.
De RABObank-clubactie beloonde ons met
€ 581,52 bestemd voor educatieve en
organisatorische activiteiten.

De VOMM heeft daarom een extra bedrag
gedoneerd om een eenvoudig zuurstofapparaat
aan te schaffen om deze patiënten zoveel
mogelijk te kunnen helpen.
“Onze” Krishna samen met Sushila zijn vrouw en
Sukrin zijn oudste zoon proberen te helpen. Ze
bieden deze behoeftige mensen rijst en groenten
aan. Namasté projects, de organisatie waarmee
we al jaren samenwerken, heeft hiervoor een
extra bijdrage gedaan.
Door Coronabesmettingen zijn ook in het dorp
Doskilo, waar het door ons gesteunde kinderhuis
staat, een paar mensen overleden. Medische
hulp is er in de afgelegen dorpjes eigenlijk niet;
de rit naar het ziekenhuis in Kathmandu is (te)
lang en vervoer moeilijk te krijgen.

Ghana rapporteert
De coördinator van het project in Ghana, Trudi
van Dorssen, ontving informatie over de laatste
loodjes die moeten leiden tot de afronding van
het project water voor Atsiekpoe en de kliniek.

Een specialist bouwt een zuiveringsinstallatie,
waardoor het onreine water van de Voltarivier
niet meer nodig zal zijn voor huishoudelijk
gebruik. Voor het afronden van deze installatie
voor Atsiekpoe, zowel als voor de aansluiting
van water in de kliniek, is nog een bedrag van
€ 2700,- nodig. Dan zijn we er helemaal wat het
water betreft.
Er komt met steun uit Zwitserland een toiletgebouw en dan rest alleen nog de inrichting met
apparatuur en een hekwerk. Is dat gerealiseerd
dan is er weer een project succesvol beëindigd.
In dit geval een project van héél lange adem!
Maar vanuit het niets is dan toch zoiets moois
ontstaan dat ten goede komt aan de bevolking
in dit gebied. Wij vinden dat het een lange adem
vergde, maar ach…. het fenomeen tijd heeft in
dit deel van de wereld een heel andere dimensie.

Soms groeien projecten door het enthousiasme
van de bevolking en als gevolg van de niet aflatende inzet van de promotoren van een project.
Dat gebeurt ook in Ghana, waar in het afgelegen
dorp Atsiekpoe een enorme inspanning wordt
verricht. Er is een kliniek gebouwd, er is een oplossing bedacht voor de watervoorziening en er
wordt aan de aanleg van sanitaire voorzieningen
gewerkt. Sprongen voorwaarts in een afgelegen
gebied, waar het aan alles ontbreekt. De lokale
bevolking draagt met persoonlijke inzet bij aan
het project en Cindy Noordermeer van Stepping
Stones For Africa is “onze” lokale aanjaagster.

Aan alle lezers de oproep om ons te helpen met
de laatste loodjes; door Corona konden we niet
“wandelen voor water” en ook alle andere activiteiten moesten op een laag pitje. Gelukkig konden we uit onze reserve de voortgang bij alle
projecten vasthouden, maar inmiddels is de rek
wel uit het elastiek. Om de “laatste loodjes” bij
elkaar te brengen hebben we de “Water Balance
Challenge” bedacht. Kijk op onze facebookpagina of op Instagram en bekijk de filmpjes
voor de toelichting. De uitdaging bestaat eruit,
dat jullie proberen om zo veel mogelijk (gesponsorde) meters af te leggen met een kom water
op je hoofd. In Ghana is dat geen enkel probleem,
daar lopen jong en oud met water op hun hoofd
vele kilometers om rivierwater thuis te brengen.
Wij zijn erg benieuwd naar jullie FB of Instafilmpjes hoe jullie het eraf brengen. Uiteraard
allemaal voor het goede doel.

