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Ontmoet Nepal en Mali
Woensdag 16 november

20.00 uur, Stadscafé Gieling Muiden 

Maak kennis met deze projecten;
Praat mee over mogelijkheden om te helpen; Komt allen!

Trudi van Dorssen
(VOMM projectcoördinator Nepal)

Berend Jan Kroessen
 (Namasté Projects)

Mali
Jan Maat

(VOMM projectcoördinator Mali)

Ingrid Janszen
(bestuurslid Stichting Rondom Baba Mali)

Nepal

Toegang gratis, consumpties voor eigen rekening (een extra bijdrage voor de projecten is welkom)
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De VOMM 
35 jaar jong

projecten. Muidenaar Ab van Galen, die in het 
Dooma-hospitaal in Ghana werkzaam was en 
Zuster Truus, die een kindertehuis runde voor 
gehandicapte kinderen in Karachi, Pakistan, ont-
vingen toen een eerste bijdrage van de VOMM. 

En daar is het niet bij gebleven. Talloze projecten 
kwamen voorbij. Steeds weer nieuwe doelen en 
af en toe ook noodhulp. En steeds konden wij 
gedurende al die jaren een beroep doen op onze 
dorps en stadsgenoten. 
De tijd staat niet stil. De projecten blijven en af en 
toe wisselen de poppetjes maar als steeds is onze
werkwijze om geheel belangeloos en op basis van
volstrekte neutraliteit jegens de bevolkingsgroe-
pen humane en praktische hulp te bieden. Klein-
schalig en langs korte, directe lijnen. We kunnen 
het niet genoeg herhalen.
Ook om ons heen gebeurde er natuurlijk heel wat. 
Inmiddels maakt Muiden deel uit van de Gemeen-
te Gooise Meren. Ook hierover denken we na. 
Zoeken we uitbreiding en/of samenwerking met 

andere initiatieven binnen de Gemeente of houden
we het met onze activiteiten op Muiden en Mui-
derberg, waar men ons werk natuurlijk al kent? 
Ik bezocht begin oktober een bijeenkomst in de 
Grote Kerk in Naarden waar maatschappelijke 
organisaties en bedrijven elkaar aan tafel ont-
moetten. Ik heb daar kennis kunnen maken 
met gelijksoortige organisaties uit Naarden en 
Bussum. We hebben de intentie uitgesproken 
om met elkaar in contact te treden. Mogelijk 
kunnen we gezamenlijk optreden naar de het 
gemeentebestuur. Voorlopig is de focus gericht 
op de komende 35 jaar. We hopen dat u ons op 
dezelfde enthousiaste wijze wilt steunen want 
zonder uw support is ons werk niets waard.

Luuk Donders, voorzitter

De VOMM is dit jaar 35 
jaar jong! Een mijlpaal 
om even bij stil te staan. 
Tegen het einde van dit 
jaar verjaren we. In 1981 
werd voor de eerste keer 
steun verleend aan twee 

Nieuwe 
promotiematerialen 
dankzij Rabobank
“Een aandeel in elkaar” is de titel voor de nieuwe 
landelijke reclamecampagne van de Rabobank. 
Media-uitingen in een poging om de verbinding 
met de menselijke maat terug te krijgen, die in de 
bankenmalaise bij alle Nederlandse grootbanken 
verloren is gegaan. De slogan sluit naadloos aan 
op het genereuze gebaar van de Rabobank om 
ons ten behoeve van onze interne organisatie te 
verrassen met een donatie waardoor we nu iets 
hebben kunnen doen aan onze zichtbaarheid als 
vereniging. Al heel lang was het onze wens om 
bij evenementen zoals Wandelen voor Water en 
tijdens de braderie etc. beter herkenbaar te zijn. 
Ons logo prijkt nu op banners, op vlaggen en sinds
kort ook op de t-shirts en de hesjes van VOMM-
medewerkers. Bovendien kunnen we ons nu een 
eigen folder permitteren die u over enige tijd in 
Muiden en Muiderberg op verschillende plekken 
zult aantreffen. Omdat ALLE bijdragen aan de 
VOMM ten behoeve van de projecten besteed 
worden en er dus GEEN geld aan de strijkstok 
blijft hangen, dus ook niet in dit type uitgaven, 
gaat nu een lang gekoesterde wens in vervulling. 
Hartelijk dank Rabo!

Braderie Muiderberg , 9 juli    
Het was weer ouderwets gezellig op de zomerfair 
in Muiderberg. Onze stand stond in het teken 
van alle projecten die de VOMM ondersteunt. 
We hebben ook weer een aantal dorpsgenoten 
warm kunnen maken voor het werk van onze 
vereniging. Het strijkstokloze karakter en het 
directe contact dat we met de projecten hebben, 
is voor velen doorslaggevend om zich als lid op 
te geven. Ook werden we verrast met een gift 
voor Safe Spaces van twee fanatieke zusjes, die 
dit geld samen hebben verdiend door bloemen te 
verkopen, door kleine klusjes te doen en door een 
optreden voor hun familieleden te verzorgen. We 
zijn erg trots op deze dames, want ze hebben dit 
allemaal echt helemaal op eigen houtje gedaan! 
Op deze prachtige zaterdag konden we ook onze 
splinternieuwe, door het coöperatief fonds van 
de Rabobank gesponsorde, VOMM-polo’s voor 
het eerst showen.

Swing op de Brink, 3 september 
Jaarlijks vormt Swing op de Brink een fantastisch 
dorpsfeest tussen de zomer en het najaar. Ook 
nu kregen we van stichting Swing op de Brink de 
gelegenheid om ons werk aan de bezoekers te 
presenteren. Ons thema was het boerderijproject 
van Pieter van Nistelrooij in Quetzaltenango 
Guatemala. Onder de prachtige klanken van het 
festival mochten we ons verheugen in een goede 
belangstelling. In de stand konden de kinderen 
(en de volwassenen) zorgpoppetjes maken. Vaak 
gaven hun ouders en andere belangstellenden 
een bijdrage voor het project en sommigen wer-
den meteen lid van onze vereniging.

Onze activiteiten de afgelopen zomer

Volgens de legende vertrouwen kinderen en volwassenen in 
Guatemala hun zorgen toe aan zorgenpoppetjes voordat ze 
gaan slapen. Ze leggen het zorgenpoppetje onder hun kussen 
en het poppetje zorgt ervoor dat de volgende ochtend de 
problemen verdwenen zijn.



Van de Projecten 
Guatemala : Pieter van Nistelrooij 
denkt na over opvolging

Kenia : De contour trenches 
doen hun goede werk
Ieder seizoen zien we meer groen ontstaan als 
gevolg van het werk aan de sleuven die water 
vasthouden. Dit jaar hebben de schoolkinderen 
weer een prachtige bijdrage geleverd tijdens 
Wandelen voor Water. Nog eens bedankt kanjers! 
Uiteraard ook de vrijwilligers die ieder jaar paraat 
staan om het evenement in goede banen te 
leiden en AH, die iedereen van een flesje water 
voorzag voor onderweg.

Nepal : In Namjung breken 
iets betere tijden aan
De regentijd is voorbij en de luchten zijn weer 
helder. Dat biedt een prachtig uitzicht op de 
besneeuwde toppen van de Himalaya. Hopelijk 
heeft de regen de akkers niet weggespoeld en 
groeit de nieuwe aanplant naar wens. Na de 
zware aardbeving waren delen van de bevolking 
verstoken van water. Namasté Projects heeft 

Het zijn moeilijke tijden voor Pieter, onze man op 
de proefboerderij in Quetzaltenago. Het werk gaat
gewoon door, maar het overlijden van zijn vrouw 
Alejandra bracht ook mee dat de dagelijkse zorg 
voor haar kleinkinderen wegviel. Na veel regelen 
en reizen is er inmiddels gelukkig weer meer 
rust voor Pieter gekomen. De cursussen worden 
veelal niet meer op de proefboerderij gehouden 
maar in de dorpjes en gemeenschappen. De kosten
van intern opleiden zijn te hoog. Wat Pieter ook 
ziet is dat de doelgroep vergrijst en dat de jonge-
lui doorleren en naar de stad trekken. Door de 
verbeterde infrastructuur is dat ook eenvoudiger 
geworden. Voordeel voor de boeren is dat ze hun 
producten gemakkelijker op de markten kunnen 
verkopen, maar het bestaan blijft marginaal van-
wege de schaalgrootte van de bedrijfjes. 
Voor de toekomst worden op dit moment twee 
opties onderzocht: Het project omvormen tot een 
consultancygroep of het project transformeren 
naar een micro krediet organisatie, gekoppeld 
aan scholing om zowel het te financieren project 
als de terugbetaling van het krediet te garanderen. 
Wellicht komen er ook nog andere opties maar de 
grote vraag blijft, wie de kar gaat trekken als Pieter
zich op termijn echt gaat terugtrekken. We houden 
u op de hoogte.

geholpen met het aanleggen van een groot reser-
voir om regenwater op te vangen. Daarmee moet 
het vee en de bevolking zich voorlopig bedruipen. 
Nog steeds wonen de meeste bewoners in pro-
visorisch gebouwde hutjes van zinkplaten en 
bamboe. De veerkracht van de Nepalezen is echter
bewonderenswaardig! 

Op de bijeenkomst van 
16 november in Stadscafé Gieling 

volgt meer informatie 
over dit project.



Naam  

Adres

Postcode / Plaats

Handtekening

ik meld mij aan als lid van de Vereniging 
voor Ontwikkelingssamenwerking Muiden en 
Muiderberg!Ja,

Lidmaatschap minimaal € 10,- per jaar, 
meer is uiteraard zeer welkom! Ons rekeningnummer is 
NL66 RABO 0343 1299 65 ten name van de VOMM. 

Inleveren bij: Liesbeth van Diest 
Flevolaan 40, 1399 HG Muiderberg
of liever: mailen naar lvdiest@vomm.nl

AGENDA
Woensdag 16 november Ontmoet Kenia & Mali 20.00 uur Stadscafé Gieling

Zaterdag 10 december Winterfair Muiderberg 16.00 uur Brink Muiderberg

Woensdag 1 maart ALV 20.00 uur Kunstgebouw, Pr. Irenestraat 3, Muiden

Donderdag   23 maart Wandelen voor Water middag Dijkweg / Noordpolderweg

De penningmeester 
a.i. went al aardig
Onze nieuwe penningmeester a.i., Henry 
Deuling, vindt al prima z’n draai in het team
van de VOMM. Tijdens de zomerevenemen-
ten was hij actief en ook heeft hij zich actief 
met de ANBI-regels voor belasting gunstig 
doneren beziggehouden. Achter de scher-
men ontfermde hij zich over het incasseren 
van de ledenbijdragen. De contributienota’s 
zijn vlak voor de vakantie verzonden en 
daardoor misschien over het hoofd gezien. 
Daarom dus de oproep om nog even aan 
ons te denken voor de jaarlijkse bijdrage 
want daar moeten wij het uiteindelijk toch 
ook voor een groot deel van hebben. 
Alvast bedankt voor de moeite. 
Het rekeningnummer van de VOMM is 
NL66 RABO 0343129965.

Kenia : Bericht van Peninah - 
Safe Spaces 
“Ik was in september een weekje in Nederland 
om nieuwe fondsen te werven voor Safe Spaces. 
Dit is ontzettend goed gelukt gelukkig. Ik ben 
ook ontzettend blij met de 2000 euro die we van 
de VOMM hebben mogen ontvangen. We gaan 
dit besteden aan schoolkosten van 20 meisjes 
die naar de middelbare school gaan in het nieuwe 
schooljaar dat na Kerstmis begint.Het afgelopen 
jaar is voor mij persoonlijk erg zwaar geweest 
omdat er darmkanker was geconstateerd eind 

vorig jaar. Ik ben in het voorjaar geopereerd en 
heb een aantal chemokuren en bestralingen 
gehad. Dat heeft veel van mijn energie gekost. 
Maar ik was ontzettend blij om te zien dat Esther
(en andere meiden van Safe Spaces) de organi-
satie geweldig hebben geleid in mijn afwezigheid. 
Het is heel goed om te zien dat Safe Spaces ook 
doordraait als ik niet in de buurt ben. Dat geeft 
mij een gerust gevoel. Ik hoop volgend jaar ook 
weer naar Nederland te komen en u wellicht weer 
te kunnen ontmoeten. Ik wens u het allerbeste 
en u bent altijd in mijn gebeden.”


