
Nieuwsbrief
Geachte sponsor,

Voor de meeste mensen zit de vakantie er 
weer op. De kinderen gaan weer naar school 
en het werk wordt hervat. Ook de kinderen 
van het weeshuis en in de pleeggezinnen in 
Vép, Pomás en Mátészalka zijn weer aan een 
nieuw schooljaar begonnen. Dankzij uw 
financiële steun konden zij evenals hun 
leeftijdgenootjes nieuwe schoolspullen 
aanschaffen zoals agenda, potloden en 
schriften. Daardoor is het verschil niet zo 
groot meer dan vroeger toen zij het met de 
afgedankte spullen moesten doen. Juist deze 
kleine dingen zijn zo belangrijk voor deze 
kinderen, want daardoor worden zij telkens 
weer herinnerd aan het feit dat er in 
Nederland, heel ver weg mensen zijn die aan 
hun denken. Zij staan er niet meer alleen 
voor, er zijn mensen die hen niet in de steek 
laten.
Dit jaar was er te weinig geld om deze 
kinderen een vakantie in eigen land aan te 
bieden. Wij willen proberen om dit volgend 
jaar mogelijk te maken. Helaas wordt het 
steeds moeilijker om sponsoren te vinden. 

In de vorige nieuwsbrief hebt u kunnen lezen 
dat wij afscheid genomen hebben van vice-
voorzitter Frans Gieling en penningmeester 
Ton ten Riele. 
Dat echter betekent niet, dat zij zich niet 
meer inzetten voor de ZOM.  
Nieuw bestuurslid is Maria Verhagen uit 
Zevenaar. Zij is tevens bestuurslid van de 
stichting Vrienden van Sri Lanka, een 
landelijke stichting die onder meer 
hulpbehoevende gezinnen op Sri Lanka 

financieel steunt en kleinschalige projecten 
voor de verbetering van hun 
levensomstandigheden opzet. 

Het feit dat de ZOM een andere koers gaat 
volgen door projecten in Roemenië, Gambia  
en Sri Lanka te gaan steunen heeft niets te 
maken met de lopende contacten en 
projecten in Hongarije. 
Uw sponsorgeld gaat onveranderd naar de 
wees- en pleegkinderen in Mátészalka, Vep 
en Pomaz. Want zij hebben ook nu nog, 
misschien zelfs meer dan ooit, deze extra 
hulp hard nodig. Juist in deze tijd waar ook 
in Hongarije steeds meer aandacht besteed 
wordt aan materiële zaken, waar iedereen op 
televisie kan zien wat er elders op de wereld 
te koop is, wordt het verschil tussen arm en 
rijk nog duidelijker zichtbaar. Voor de 
minderheidsgroepen is nog betrekkelijk 
weinig verbeterd. Zij vallen nog steeds 
buiten de boot.
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Daarom zullen deze minderheidsgroepen 
onveranderd onze aandacht houden.
Wij hopen dan ook dat u geachte sponsoren 
ook in de toekomst sponsor wilt blijven en 
zo mogelijk nog meer mensen in uw 
omgeving hiervoor kunt interesseren.
Want u weet dat  uw vijf euro per maand  
rechtstreeks bij de kinderen terecht komt. 

Zoals in de vorige nieuwsbrief werd vermeld 
is de voorzitter van de ZOM, Wil de Raden 
in april naar Sri Lanka geweest om te kijken 
hoe het project dat in samenwerking met de 
gemeente Zevenaar is opgezet  concreet 
gestalte kon krijgen. De reis- en 
verblijfskosten heeft hij evenals de reizen 
naar Mátészalka zelf betaald. Toch was het 
geen vakantie op Sri Lanka, want wat hij 
heeft gezien heeft diepe indruk gemaakt:”Ik 
was al eerder op Sri Lanka geweest en kon 
nu het verschil duidelijk zien. De mensen 
zijn dringend op hulp van anderen 
aangewezen om te overleven. Maar de 
mensen willen zelf ook graag de handen uit 
de mouwen steken. Daarom denk ik dat we 
met onze kleinschalige projecten op de 
goede weg zijn. Samen werken aan een 
betere toekomst met respect voor elkaar en 
de andere cultuur dat is een heel belangrijk 
uitgangspunt voor de hulpverlening. Samen 
met het Holland-Kandana Fund is een tiental 
kleinschalige projecten ontwikkeld.”

Lopende projecten:

In Mátészalka: 
 De bouw van een werkplaats voor 

gehandicapten. (December 2005)
 Financiële hulp voor de Grieks 

Katholieke kerk in aanbouw.   
(November 2005)

 Inrichting computercentrum voor de 
school voor beroepsonderwijs met 
gebruikte computers uit Zevenaar. 
(Liemers College en notariskantoor    
Van Houtum)

 Het Hongaars Sponsorplan voor 
weeskinderen.

Sri Lanka: 
 De bouw van een multifunctioneel 

dorpshuis in Kandana. (samen met de 
stichting Vrienden van Sri Lanka)

 Een 10-tal kleinschalige projecten in 
Kandana samen met het Holland-
Kandana Fund.

 Het Sponsorplan voor hulpbehoevende 
gezinnen .

Gambia: 
 De verbouwing en inrichting van een 

Open Leer Centrum op de St, Mary’s 
School in Brikama voor de leerlingen en 
voor volwassenenonderwijs.

In de komende nieuwsbrief houden wij u op 
de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen 
van de ZOM

Graag willen wij u bedanken voor uw steun.

Voor verdere informatie en suggesties 
kunt u terecht bij het bestuur van de 
ZOM:

Wil de Raden (voorzitter)                           
tel. 0591-548460 of 06-45486884

Gerard van der Heijden (secretaris)            
tel. 0316-330187

Wim ten Have, (penningmeester)                
tel. 0314-332485

Maria Verhagen (bestuurslid)                     
tel. 0316-344241


