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Nieuwsbrief
Geachte sponsor
Vaak wordt gemopperd over de jeugd van
tegenwoordig die lui is en niets meer over heeft
voor een ander. Vooral VMBO leerlingen
hebben het zwaar te verduren. Dat dit vaak
ongegronde vooroordelen zijn bewijzen de
jongens en meisjes van het Liemers College,
locatie Vestersbos, ieder jaar weer opnieuw. Dit
jaar was het de dertiende keer dat een groep
leerlingen met begeleiders naar Hongarije ging
naar Mátészalka, de partnerstad van Zevenaar.
Ze hielpen mee met een project voor Hongaarse
minderheden in Roemenië.

De mensen in Mátészalka zien het grote verschil
heel duidelijk en willen daarom niet langer zelf
van de hulp uit Nederland profiteren. De nood in
Roemenië is vele malen groter. De school
bijvoorbeeld verkeerde in zeer slechte toestand.
Het dak lekte, er is nog geen verwarming alleen
een potkachel per lokaal, die in de winter bij zo’n
20 graden onder nul het lokaal niet kan
verwarmen. Wij zijn hiervan enorm geschrokken.“
Geld voor dit project werd onder meer door acties
op school bijeen gebracht. Ook de ZOM heeft geld
gegeven en de Wilde Ganzen hebben een extra
premie beschikbaar gesteld.
Sri Lanka
Heel andere problemen zijn er op Sri Lanka. Hier
is de gemiddelde temperatuur het hele jaar door,
dag en nacht, rond de dertig graden. Verwarming
hebben ze hier niet nodig, Op Sri Lanka is het een
kwestie van overleven. Na de zeebeving, bijna
twee jaar geleden zijn de levensomstandigheden
nog niet veel verbeterd. De ZOM probeert door
kleinschalige concrete projecten te helpen. Geko

Samen met de leerlingen van de Technische
School in Mátészalka en vrijwilligers in
Roemenië hebben zij gewerkt aan de renovatie
van een basisschool in het stadje Nagykaroly op
steenworp afstand van Mátészalka. Het verzoek
kwam uit Mátészalka zelf. Omdat de
levensomstandigheden in Roemenië nog veel
erbarmelijker zijn dan in Hongarije wilden
scholen en hulpverleners in Mátészalka graag
meehelpen om hierin verbetering te brengen.
Volgens coördinator Gerard van der Heijden die
vanaf het begin al mee van de partij is, een
goede keuze:”Nu de grenzen naar Roemenië
open zijn, worden de contacten veel hechter.

…
..
zen is voor Kandana, een stad die aan de rand van
het rampgebied ligt en die het daarom buiten de
officiële hulpverlening moet doen.
Boven aan de lijst stond de bouw van een
dorpshuis. Maria Verhagen bestuurslid van de
ZOM en van de Stichting Vrienden van Sri Lanka
is begin dit jaar op eigen kosten naar Sri Lanka
geweest om de projecten te bekijken:”Inmiddels is
het multifunctionele gebouw gereed en officieel
geopend door de Aartsbisschop van Colombo. Het
is een prachtig gebouw waarin onder meer een
dokterspost, adviescentra, een computer

opleidingsruimte en een fairtrade werkplaats zijn
gevestigd.

De gevolgen van de tsunami zijn overal nog
duidelijk zichtbaar. Veel mensen wonen nog in
noodonderkomens. Ze hebben nog volop hulp en
ondersteuning nodig.”
Sponsorplan
Ondanks de nieuwe ontwikkelingen en de vele
projecten blijft het sponsorplan een belangrijk
onderdeel van onze activiteiten. Zonder uw gift
zou het er voor de wees- en pleegkinderen in
Hongarije heel somber uitzien. Zonder het
sponsorplan kunnen de extra onkosten niet
gedekt worden die nodig zijn om hen een
opleiding te laten volgen en het leven iets
dragelijker te maken. Zij hebben hoop op een
betere toekomst omdat er zo ver weg mensen
zijn die zich hun lot aantrekken.
Datzelfde geldt voor de gezinnen op Sri Lanka
die worden gesponsord. Ook zij zouden zonder
die hulp niet verder kunnen.
Ter informatie: sponsoren die voor één van de
projecten hebben gekozen kunnen ervan
verzekerd zijn dat hun sponsorgeld bij hun eigen
project terecht komt. Sponsorgeld speciaal voor
Hongarije komt dus niet op Sri Lanka terecht en
andersom evenmin.
Sponsors Hongarije:
196 weeskinderen
71 sponsoren

Sponsors Sri Lanka:
14 gezinnen
14 sponsoren

We blijven op zoek naar nieuwe sponsoren

Kerstactie:
Evenals voorgaande jaren willen we de kinderen
in het weeshuis en bij de pleeggezinnen in
Mátészalka verrassen met een kerstpakket.
Ook de gezinnen op Sri Lanka zouden we graag
hierbij betrekken.
Voor u is het misschien nog te vroeg om aan
Kerstmis te denken, maar wij vragen nu reeds een
financiële bijdrage, omdat we rekening willen
houden met de wensen van de kinderen en
gezinnen.
In overleg met de verzorgers en de begeleiders
worden de pakketten in Hongarije en Sri Lanka
samengesteld. Wij sturen zelf geen goederen om
onnodige transportkosten te voorkomen. Wij
hopen dat u ons helpt een onvergetelijk kerstfeest
mogelijk te maken.
Uw kerstbijdrage kan overgemaakt worden op giro
8566 of bankrekeningnummer 384833284
t.n.v. Stichting ZOM met vermelding Kerstactie
2006.
Tentoonstelling:
Van 19 december tot 5 januari is er in de
Burgerstraat van het Gemeentehuis in Zevenaar
een tentoonstelling met foto’s van de projecten die
de ZOM heeft uitgevoerd in Sri Lanka. Het geld
hiervoor is bijeen gebracht door de inwoners van
de Gemeente Zevenaar, begin 2005, tijdens de
actie voor de slachtoffers van de tsunami.
Volgende nieuwsbrief:
In de volgende nieuwsbrief zullen we over de
Kerstactie en de voorbereidingen voor de
projecten van volgend jaar berichten.
Graag willen wij u namens alle kinderen en
sponsorgezinnen 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

