
 

   

 

  

UITNODIGING 
 

BENIEUWD NAAR WAT WE DOEN? KOM 
NAAR ONZE LEZING! 

Ontmoetingscentrum De Steeg  
Populierenlaan 2B, Muiderberg   

 Dinsdag 04 april 2023 - 20:00 uur  
Algemene ledenvergadering: we vertellen wat we doen en waarom?  

Koffie staat klaar – Entree gratis 

VOMM  

VERENIGING 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING MUIDEN 

EN MUIDERBERG. 

Door vrijwillige inzet van stads- en 
dorpsgenoten worden kleinschalige 
projecten in ontwikkelingslanden 
gerealiseerd. Door acties te organiseren 
t.b.v. fondsenwerving helpen mensen uit 
Muiden en Muiderberg mensen in arme 
landen. Voorwaarde is altijd dat er een 

persoonlijke contact bestaat.  De steun 
gaat dus rechtstreeks naar de mensen 
die hem nodig hebben. 
Wil jij ook helpen? Dat kan door je 
donatie of door actief mee te werken in 
onze organisatie.  

CONTACT 

 

E-MAIL: voorzitter@vomm.nl 

LEZINGEN VAN ONZE 

MENSEN IN DE PROJECTEN 

EN ALGEMENE 

LEDENVERGADERING 

Op 04 april 2023 
20:00 uur 
De Steeg – Populierenlaan 2B, 
Muiderberg 

 

YVONNE GERNER 

Mali – een land in oorlog! Yvonne Gerner- initiatiefnemer van het 
project “Here Bugu” in Mali - weet als geen ander hoe je de vrede 
bewaard in je eigen gemeenschap. Het project biedt een vreedzaam 
bestaan aan alle mensen die daar wonen en werken midden in een 
oorlogsgebied. Hoe doen ze dat?   

BETTEKE DE GAAY FORTMAN 

Helpt met haar Stichting “Impaction” gehandicapte kinderen en hun 
gezinnen in het oosten van Republiek Congo. De VOMM steunt in een 
soort adoptieprogramma 10 gezinnen met een gehandicapt kind tot 
een betere toekomst. We zoeken nog gezinnen die ook een gezin in 
Oost-Congo willen ondersteunen. Betteke verteld welk enorme impact 
dat heeft voor het kind zijn gezin maar vooral ook voor de hele 
samenleving eromheen. Betteke heeft ruim 20 jaar ervaring in dit 
werkveld en kan alle vragen beantwoorden.  

TIEM SCHALIJ 

Bestuurslid van Onderwijs Steunfonds – financiële steun aan 
onderwijsprojecten in Nederland en ver daarbuiten. De Stichting van 
Tiem heeft een opleidingsproject in Mali bij “Here Bugu” mogelijk 
gemaakt. Een bericht over een vruchtbare samenwerking! Heeft u een 
onderwijsproject waarvoor u financiële steun nodig heeft? 
 
 

 
 
 

 

 


