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Geachte sponsoren

U zult zich afvragen waarom u midden in 
de zomer een nieuwsbrief van de ZOM 
krijgt. Meestal toch pas in oktober en dan 
met het verzoek om een bijdrage te 
storten voor een kerstpakket voor de 
kinderen uit het sponsorplan. 
Dat zal ook dit jaar ongetwijfeld weer 
gebeuren, want het kerstpakket is voor de 
kinderen steeds weer een verrassing.
Neen, deze keer hebben wij een aantal 
nieuwtjes die wij u graag mee willen 
delen. 

- Trots zijn wij op de nieuwe site van 
onze stichting die u onder 
www.stichting-zom.nl kunt bekijken.  

- Leerlingen van het Liemers College in 
Zevenaar zijn in mei in Mátészalka 
geweest en hebben tevens een bezoek 
gebracht aan de school in Roemenië, 
die financieel wordt gesteund bij de 
aanleg van onder meer sanitaire 
voorzieningen en de aanschaf van 
schoolmiddelen.

- De ZOM is druk bezig met het 
binnenhalen van sponsorgelden voor 
een project op Sri Lanka om de bouw 
van een verzorgingshuis mogelijk te 
maken.

- Voorzitter Wil de Raden is in maart op 
Sri Lanka geweest en heeft de plek 
bezocht waar het verzorgingscentrum 
gebouwd wordt. Het gaat om ouderen 

- die geen familie hebben  die voor hen 
kunnen zorgen. Deze ouderen leven 
onder schrijnende omstandigheden, 
hebben geen geld en zijn gedwongen op 
straat te leven, nabij vuilnisbelten op 
zoek naar etensresten.
De Raden is niet alleen naar Sri Lanka 
gereisd om de projecten te bekijken maar 
ook voor een vakantie met zijn gezin. 
Dochter Mariëtte en haar man Maurice 
Lieve, die voor de ZOM ook diverse 
projecten in onder meer Hongarije hebben 
begeleid, zijn  tijdens deze vakantie voor 
de kerk getrouwd. 

Niet in een toeristische wijk, maar in de 
sloppenwijk van Sedewatta waar pastor 
Dinesh werkzaam is en waar zij hem 
enkele jaren geleden voor het eerst hebben 
ontmoet. Hij heeft het huwelijk voltrokken 
in een volle kerk waar alle parochianen 
groot en klein, bij aanwezig waren. Een 
bijzondere gebeurtenis. 
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- Wanneer alle formaliteiten zijn 
afgerond komt pastor Dinesh begin 
september naar Nederland. Hier zal hij 
zowel op school als in de kerk en  in 
verzorgingscentra iets vertellen over 
zijn werk in de sloppenwijk van 
Sedewatta. Ook  zal hij uitleggen 
waarom juist voor ouderen actie 
ondernomen moet worden om hun 
levensomstandigheden te verbeteren.

- Verder wil de ZOM proberen volgend 
jaar de kinderen uit het weeshuis en 
bij de pleeggezinnen in Mátészalka op 
vakantie te laten gaan.
Hierbij wordt gedacht aan een vakantie 
in eigen land. Bijvoorbeeld bij het 
Balatonmeer of de Donauknie. 
Concrete plannen zijn er nog niet,  
omdat er nog geen geld voor 
beschikbaar is en wij ook uw 
suggesties graag willen horen.

Deze nieuwsbrief was een ‘tussendoortje’. 
Wij willen U nogmaals hartelijk danken 
voor uw steun en zullen u via de volgende 
nieuwsbrief 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.

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

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

Maria Verhagen (bestuurslid), 
tel. 0316-34424.

Email adres:
stichtingzom@aol.com


