
Nieuwsbrief
Geachte sponsoren,

Het is gelukt. Het project in Kandana op Sri Lanka kan van start gaan. Omdat we dit nieuws nog graag 
aan u wilden doorgeven gaat de nieuwsbrief later de deur uit dan gewenst. Het was een hele klus om 
de papieren rompslomp af te handelen, maar het resultaat is dan ook heel bevredigend. Voorzitter Wil 
de Raden:” Het gaat om de bouw van een verzorgingshuis voor zo’n dertig ouderen die geen kinderen 
hebben die voor hen kunnen zorgen. Zij lopen nu langs de straten om hun voedsel uit de vuilnisbakken 
te halen, er zijn bijna geen voorzieningen voor ouderen op Sri Lanka en er is niemand die voor hen 
zorgt. Wij hopen hierin verbetering te brengen. De toestemming is er en wanneer alles volgens 
planning verloopt kunnen in het voorjaar aan de slag.”
Trots is De Raden ook met de afsluiting van het 
project in Sedawatta. 
Het gaat hierbij om de realisatie van een 
multifunctioneel dorpshuis waarin onder meer een 
dokterspost, kinderdagverblijf, opleidingscentrum 
voor jongeren en ruimte voor feesten, vieringen en 
andere dorpsactiviteiten zijn ondergebracht. 
Sedawatta is een sloppenwijk aan de rand van 
Colombo. Hier wonen 25 duizend mensen, waarvan 
de meesten onder de armoedegrens leven. Met de 
realisatie van het dorpshuis gaat een lang gekoesterde 
wens in vervulling. 

Hongaars Sponsorplan
Natuurlijk bent u benieuwd hoe het met ons sponsorplan in Hongarije loopt. Het aantal weeskinderen 
dat we helpen groeit nog steeds, terwijl het aantal sponsoren ongeveer gelijk blijft.  Misschien zijn in 
uw familie en vriendenkring nog mensen die 5 euro per maand over hebben voor dit sponsorplan. 
Nog steeds hebben al deze kinderen onze hulp nodig, die wij zonder uw bijdrage niet kunnen geven. 
Want zonder het sponsorplan kunnen de extra onkosten niet gedekt worden die nodig zijn om hun 
leven iets dragelijker te maken. Omdat er geen overheadkosten zijn kunnen we nog steeds veel doen 
met uw vijf euro per maand.
Maar niet alleen de financiële bijdrage is belangrijk. De kinderen en ook de gezinnen zijn trots op de 
hulp uit Nederland, want nu staan zij er niet alleen voor. Zij vertellen het aan vrienden en familie. De 
kinderen doen extra goed hun best op school en de pleeggezinnen zijn dolgelukkig met de extra steun. 

Kerstactie
We zijn een beetje aan de late kant, maar ook dit jaar willen we wees- en pleegkinderen evenals de 
verstandelijke gehandicapten uit ons sponsorplan weer verrassen met een kerstpakket. In 
samenwerking met medewerkers in Hongarije worden de pakketten samengesteld. Wij sturen zelf 
geen goederen om onnodige transportkosten te voorkomen.
Wij hopen dat we ook dit jaar weer op u kunnen rekenen. Giften zijn welkom op giro of op 
banknummer 8566 t.n.v. stichting ZOM onder vermelding Kerstactie 2008.
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Projecten die door de ZOM worden gesteund
 Sponsorplan voor pleegkinderen, 

weeskinderen en verstandelijk gehandicapten.
 Het opknappen van een aantal scholen in 

Gambia, West Afrika, evenals de aanleg van 
waterputten en sanitaire voorzieningen.

 De ondersteuning van de verstandelijk 
gehandicapten in Mátészalka, de aanschaf van 
materiaal en kleding voor het kleinschalige 
winkelproject.

 Scholenuitwisseling tussen school in 
Mátészalka en Zevenaar.

 De inrichting van het dorpshuis in Sedawatta.
 De bouw van het verzorgingshuis in Kandana.

Kritiek
Terecht is de kritiek van enkele sponsoren die vinden dat er het afgelopen jaar te weinig informatie is 
verstrekt. Wij willen hierin verandering brengen en zijn daarom op zoek naar iemand die onze website 
wil vernieuwen en verbeteren. Ook zal de nieuwsbrief weer vaker worden verstuurd.
Toch is er achter de schermen hard gewerkt en vergaderd.
Een greep uit de werkzaamheden die door de bestuursleden zijn verricht:

Voorzitter: 
Het schrijven van projectplannen voor de diverse hulporganisaties zoals de Wilde Ganzen, NCDO, 
genereren van bijdragen bij diverse bedrijven en instellingen. Het onderhouden van contacten met de 
diverse organisaties en Gemeenten Zevenaar en Mátészalka. Contact, telefonisch, per e-mail en 
schriftelijk  met de organisaties en hulpverleners in het buitenland. Het bezoeken van projecten op 
(eigen kosten) in Sri Lanka en Hongarije.               

Secretaris:         
Contacten met scholen in Hongarije. Acties op school ten bate van Hongarije. Coördinatie 
leerlingenuitwisseling Liemers College en leerlingen uit Hongarije. Maken van verslagen.

Penningmeester: 
Regelt de financiële zaken binnen de ZOM. Zorgt voor de financiële afwikkeling van de verschillende 
projecten.

Bestuurslid:          
Heeft in oktober op eigen kosten een bezoek gebracht aan Sri Lanka en verschillende projecten 
bezocht. Regelt kleding voor het gehandicaptenproject in Mátészalka.

Hartverwarmend is de belangstelling van mensen die in het verleden mee hebben geholpen bij onder 
meer goederentransporten en acties. Zij zijn nog steeds betrokken bij onze projecten en staan klaar om 
zo nodig weer de handen uit de mouwen te steken.

Wij willen u graag bedanken voor uw steun.
        Fijne feestdagen en een voorspoedig 2009

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

Op dit moment ligt onze secretaris Gerard van de Heijden in het ziekenhuis in afwachting op een 
operatie. Wij willen hem ook langs deze weg nog veel sterkte toewensen.




