November 2007

Stichting ZOM

Nieuwsbrief
Geachte sponsor
Hongarije
Nu Hongarije en Roemenië lid zijn van de
Europese Unie betekent het niet automatisch
dat zij ook mogen delen in de welvaart waarin
wij hier in Nederland leven. Erger nog: voor
minderheidsgroepen zoals zigeuners,
gehandicapten, ouderen en weeskinderen is de
situatie alleen maar verslechterd.
In de winkels is alles te koop, mensen kunnen
overal heen op vakantie, kunnen in mooie
auto’s rijden en op elke hoek van de straat staat
wel een fast food zaak. Toch is al deze luxe
slechts weggelegd voor een heel klein groepje
mensen. Ook in Mátészalka, de partnerstad van
Zevenaar leeft het gros nog onder de
armoedegrens.
Daarom blijft het sponsorplan voor wees- en
pleegkinderen in Hongarije nog steeds een
belangrijk onderdeel van onze activiteiten.
Zonder uw gift en belangstelling zou het er
voor hen heel somber uitzien. Want zonder dit
geld kunnen de extra onkosten niet gedekt
worden die nodig zijn om deze kinderen een
opleiding te laten volgen.
Zij hebben hoop op een betere toekomst omdat
ze er niet alleen voor staan maar omdat er zo
ver weg mensen zijn die zich hun lot
aantrekken.
De meeste sponsoren zijn al vanaf het begin
mee van de partij en zullen benieuwd zijn wat
er van ‘hun’ kinderen terecht is gekomen. Een
van hen is Maria. Zij is nu twintig jaar oud,
heeft een opleiding in de bejaardenzorg
gevolgd en werkt nu in de buurt van
Mátészalka: “De tijd in het weeshuis heb ik in
goede herinnering. Maar vooral de hulp uit
Nederland.

Tijdens het kerstfeest werd altijd verteld dat de
cadeautjes van mensen heel ver weg kwamen.
Dat heeft wel indruk gemaakt en ons
gestimuleerd.”
Voor Maria en de andere kinderen die het
weeshuis en de pleeggezinnen inmiddels
hebben verlaten zijn weer nieuwe kinderen
gekomen die ook op hulp zijn aangewezen.
Sri Lanka
Ook op Sri Lanka is de situatie ondanks de
vele acties niet echt verbeterd. De gevolgen
van de tsunami, bijna drie jaar gelden, zijn
overal nog duidelijk zichtbaar. Veel mensen
wonen nog steeds in noodonderkomens. Vorig
jaar heeft de ZOM meegewerkt aan de bouw
van een multifunctioneel gebouw in Kandana,
een stad aan de rand van het rampgebied, die
het daarom buiten de officiële hulpverlening
moest doen.
Inmiddels is het gebouw ingericht en wordt
volop gebruik gemaakt van het adviescentrum,
de computer opleiding, de werkplaats en de
dokterspost.
Sedawatte

De vuilnisbelt, werkomgeving voor veel jongeren.

De komende tijd wordt actie gevoerd voor een
project in Sedawatte, een plaats aan de rand
van Colombo. Ook hier wordt een
multifunctioneel dorpshuis gebouwd voor de
allerarmste mensen.

Opgelet:
Tijdens de Tv-uitzending van de Wilde
Ganzen, op 13 januari 2008, wordt enkele
minuten aandacht besteed aan het project in
Sedawatte.

Enkele artsen hebben al hun medewerking
toegezegd in de medische post. Verder zijn er
onder meer een kinderdagverblijf,
opleidingscentrum, jongerenopvang en ruimtes
voor voorlichting, vieringen en feesten in het
plan opgenomen.
In Sedawatte wonen ruim 25.000 mensen. De
meesten leven onder de armoededrempel en
hebben geen werk.

Kerstactie:
Evenals voorgaande jaren willen we de
kinderen in het weeshuis en bij de
pleeggezinnen in Mátészalka weer verrassen
met een kerstpakket.
In overleg met de verzorgers en de begeleiders
worden de pakketen samengesteld. Wij sturen
zelf geen goederen om onnodige
transportkosten te voorkomen.
Wij hopen dat u ons ook dit jaar weer helpt een
sfeervol kerstfeest mogelijk te maken.

Op de grote vuilnisbelt wordt gescharreld naar
bruikbare voorwerpen. Door de kleinschalige
projecten proberen we juist deze kansloze
groep nieuwe mogelijkheden op een beter en
menswaardiger bestaan te geven.
Om het benodigde geld voor het project bij
elkaar te krijgen is de ZOM op zoek naar
sponsoren. Ook de Wilde Ganzen en de NCDO
hebben hun medewerking al toegezegd.

Uw kerstbijdrage kan overgemaakt worden op
giro 8566 of bankrekeningnummer 384833284
t.n.v. Stichting ZOM met vermelding:
Kerstactie 2007.
Sponsors Hongarije:
200 weeskinderen en 65 sponsoren
We blijven op zoek naar nieuwe sponsoren.
.
Graag willen wij u namens alle kinderen en
sponsorgezinnen bedanken voor uw steun.
Alvast prettige feestdagen en een voorspoedig
2008
Voor verdere informatie en suggesties kunt
u terecht bij het bestuur van de ZOM

De woonwijk in Sedawatte(Sri Lanka)

Gambia
In Brikama (Gambia) wordt de St. Mary’s
School ondersteund. Op deze school worden
lokalen ingericht en leermiddelen gekocht.
De ZOM laat een container met hulpgoederen,
die niet in Gambia zijn te krijgen en hard nodig
zijn voor het onderwijs, verschepen.
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