
Nieuwsbrief
Geachte sponsoren,

Het afgelopen jaar is omgevlogen. Er is veel gebeurd, teveel om op te noemen. Toch wil ik 
enkele actiepunten noemen. 
Het multifunctionele dorpshuis in Sedawatta, een sloppenwijk aan de rand van Colombo op 
Sri Lanka is volop in gebruik. Father Dinesh is trots en belt regelmatig op om te vertellen hoe 
blij de buurtbewoners zijn met deze voorziening. In het dorpshuis is onder meer een 
dokterspost, kinderdagverblijf, opleidingscentrum voor jongeren, een ruimte voor feesten, 
vieringen en andere dorpsactiviteiten ondergebracht.
Verder is een delegatie van de ZOM naar Mátészalka geweest om deel te nemen aan de 
bijeenkomst van de partnersteden  uit de Oekraïne, Roemenië, Slovenië, Italië en Duitsland. 
Ook oud-burgemeester Ruud Oudenhoven was op eigen gelegenheid naar Mátészalka 
gekomen om aan de festiviteiten deel te nemen. Toch werd niet alleen feestgevierd. De 
meeste tijd werd besteed aan het bezoeken van projecten. Hartverwarmend was het bezoek  
aan de boerderij voor verstandelijk gehandicapten. De delegatie werd verrast door de cliënten 
die druk aan het werk waren en trots hun werkstukken lieten zien. Het gaat goed op de 
boerderij. 
Omdat het zo goed gaat heeft de leiding kunstschilder Károly Szabó de gelegenheid gegeven 

op de boerderij in een speciale ruimte te schilderen en tekenen. De 
45-jarige Szabó is al vanaf zijn geboorte lichamelijk gehandicapt. 
Het is alweer een poosje geleden dat de kunstenaar op de boerderij 
heeft gewerkt. Momenteel geeft hij les op de kunstacademie in 
Mátészalka. 
Verder neemt hij regelmatig deel aan tentoonstellingen in de hele 
regio. Ondanks het drukke programma heeft de kunstenaar meteen 
positief gereageerd op de uitnodiging van de ZOM om eind 
oktober in Zevenaar een tentoonstelling van zijn werken te 
houden. Tevens is het mogelijk de schilderijen te kopen, een deel 
van de opbrengst gaat naar het gehandicapten project in 
Mátészalka.

                                                    Uitnodiging
Graag willen wij u dan ook uitnodigen voor de officiële opening van de tentoonstelling, op 
woensdag 28 oktober om 18.00 uur in de Burgerstraat van het gemeentehuis in Zevenaar. 
Loco burgemeester Nico Wiendels zal de openingshandeling verrichten.
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Hongaars sponsorplan.

Terecht bent u benieuwd hoe het met het 
sponsorplan loopt. Tijdens het bezoek in 
Mátészalka is onder meer de familie Laszlo 
bezocht, het pleeggezin heeft vijf pleegkinderen 
van zigeunerafkomst opgenomen en bestaat 
momenteel uit vader, moeder en 6 kinderen, 
Bahint (15),  Klaudia (13), Barbara (12), David 
(8), Daniel (5) en Ilona (18). Het is een gastvrij, 
warm gezin waar de kinderen goed worden 
opgevangen. Ook is er nog ruimte voor 
huisdieren en wordt er gelachen en gespeeld. 
Met de vijf euro per maand per kind kunnen de 
extra onkosten gedekt worden en wordt het leven dragelijker.
Zonder uw bijdrage zou dit niet mogelijk zijn. Omdat er geen overheadkosten zijn kunnen we 
nog steeds veel doen met uw vijf euro per maand. 
Daarnaast zijn de gezinnen trots dat er mensen zover weg in Nederland hun helpen.

Kerstactie 2009
Misschien voor u nog  een beetje vroeg, maar wij willen ook dit jaar weer een kerstpakket 
samen stellen voor de wees- en pleegkinderen evenals de verstandelijk gehandicapten uit ons 
sponsorpan. De pakketten worden samengesteld in Hongarije door mensen die ons al jaren 
helpen bij de projecten en die precies die spullen kunnen kopen die de kinderen op hun 
wenslijstje hebben staan. Het werkt heel goed en bovendien worden transportkosten bespaard. 
Giften zijn welkom op giro of op banknummer 8566 t.n.v. stichting ZOM onder vermelding 
Kerstactie 2009.

Projecten die door de ZOM worden gesteund

 Schoolrenovatie project in Roemenië.
 Kledingtransporten voor de 2e hands kledingwinkel, die gerund wordt door de 

gehandicapten in Mátészalka.
 Habitat woningproject, het 5e en 6e huis zijn in voorbereiding.
 Acties voor een “Schoon drinkwater” project in Brikama, Gambia.
 Voorbereiding van de bouw van een opvang- en verzorgingshuis in Kandana 

(Sri Lanka). 

Wij willen u graag bedanken voor uw steun.
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