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1. Voorwoord
Het mooie aan een nieuwe ploeg mensen is een combinatie van nieuwe inzichten en de energie om
daar iets mee te doen. Met enige trots mogen we terugkijken op het jaar 2017 waarin we plannen
maakten en realiseerden, daarnaast legden we de basis voor netwerken met organisaties als Fair
Trade, Wereldwinkel en Sociom en voor een zeer ambitieus 2018-plan.
Verschrikkelijk was nieuws dat onze oud-voorzitter Harry Derkx op 12 juli 2017 plotseling overleed.
Harry was jarenlang boegbeeld, inspirator en trekker van het SOB.
Kort daarop, op 3 september, moesten we afscheid nemen van onze webdesigner Evert Lourens. Hij
was de creatieve vormgever van de website zoals die eind 2017 is gelanceerd.
Ook in 2017 heeft SOB invulling gegeven aan haar doelstellingen ondersteuning van
ontwikkelingsactiviteiten en bevordering van bewustwording binnen Boxmeer. Een belangrijke grote,
traditionele rol was hierbij weggelegd voor het platform waar de actieve werkgroepen elkaar
tweemaal treffen, waar ze kennis en vaardigheden opdoen en ervaringen uitwisselen.
Eind 2016 en begin 2017 heeft een forse verschuiving plaatsgevonden in de samenstelling van het
bestuur. Vier leden traden af en drie leden traden toe. Besloten werd tot een inwerk- en
kennismakingstraject waarbij het nieuwe bestuur alle groepen interviewde omtrent activiteiten,
ambities en verwachtingen ten aanzien van ons als SOB. Dit waren zonder uitzondering inspirerende
bijeenkomsten waarbij het uitgetrokken uur per werkgroep door het enthousiasme van de
deelnemers nooit voldoende was. Deze interviews vormden de basis voor de plannen van 2018.
In 2018 is SOB initiatiefnemer voor de Werelddag Boxmeer. Een grootse manifestatie die in het teken
staat van ontmoeten: kennismaken met onze “nieuwe buren”, mensen die om wat voor reden dan
ook naar Nederland immigreerden, en waarin tevens de werkgroepen laten zien wat er allemaal
lokaal plaats vindt aan initiatieven in de Derde Wereld. Organisatie vindt plaats in samenwerking met
een groot aantal maatschappelijke partijen (zie par 8.1 Werelddag).

Peter Goes
(Voorzitter SOB)
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2. Doelstelling 1: Ondersteuning van ontwikkelingsactiviteiten.
2.1

Platform

Tweemaal per jaar organiseert het SOB het “halfjaarlijks overleg”, een platform voor uitwisseling van
ervaringen en kennisverdieping.
De eerste bijeenkomst vond plaats op 18 mei 2017 en werd georganiseerd rond het thema “omgang
met verschillen in cultuur”. Deze bijeenkomst werd geleid door intercultureel trainer en adviseur
Nicole Kienhuis. Op 28 oktober volgde een vervolg workshop waarin de deelnemers werden
geoefend in de materie en daarnaast inkijk kregen in hun persoonlijke competentieprofiel.
Tijdens de eerste bijeenkomst gaf Jean Claessens een presentatie over zijn project Support Yayème
en over subsidieverwerving. Bij de tweede bijeenkomst werd gebrainstormd over de in 2018 te
organiseren “Werelddag Boxmeer” en werd de wenselijkheid geuit ons te verdiepen in de manier
waarop we jongeren uit Boxmeer meer in contact kunnen brengen met onze projecten zonder risico
op weeshuis toerisme.

2.2

Projectsubsidies

Met financiële ondersteuning van de projecten levert het SOB een directe bijdrage aan hun
activiteiten in de Derde Wereld. In 2017 dienden zeven projecten een aanvraag in. De omvang van de
toekenning is afhankelijk van de financiële mogelijkheden van het SOB en een beoordeling langs de
criteria:
1. Een contactpersoon neemt actief deel aan het halfjaarlijks overleg
2. Het project wordt actief gepromoot in de gemeente Boxmeer.
3. Spreiding tussen de projecten ten aanzien van groepen/individuen en structurele / adhoc
initiatieven.
4. Verscheidenheid tussen de projecten in thematiek en doelgroepen ter plaatse.
5. Het project is concreet en afgerond benoemd.
6. Het project wordt begeleid door een sociaal actieve organisatie ter plaatse.
7. Het project is gericht op meer zelfredzaamheid van de doelgroepen.
8. Het project streeft naar duurzaamheid.
9. Het project moet aan het eind overdraagbaar zijn.
Dit jaar hebben we alle aanvragen volledig kunnen honoreren. Voor volgende jaren is dat niet
gegarandeerd. De volgende projecten ontvingen een bijdrage voor hun activiteiten:
 Stichting Hetty Denen voor Zambia:
Een bedrag van € 1.050,- ten behoeve de aanschaf van een geluidsinstallatie op zonneenergie en enige tafels en stoelen t.b.v. een jeugdhonk voor de Youth Friendly Corner, een
groep van 36 jongeren in de leeftijd van 15-19 jaar. (Shimabala, Zambia)
 Stichting KisoBOKa:
Een bedrag van € 500,- als deelfinanciering voor een kleermakers-cursus ten behoeve van 13
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tot 20 school drop-outs in leeftijd variërend tussen 14 en 25 jaar. (Jinja, Oeganda)
 Stichting Mama and Me:
Een bedrag van € 960,- als deelfinanciering voor het gedurende 1 jaar toegang bieden tot
scholing voor 7 kinderen en 1 tienermoeder en de aanstelling gedurende 1 jaar van een preteacher aan het Mama and Me babysitter centre ten behoeve van de kleinsten. (Jinja,
Oeganda)
 Stichting Mirembe:
Een bedrag van € 1.000,- als deelfinanciering voor training van lokale besturen en
voorlichtingscampagnes voor gebruikersgroepen van reeds bestaand
drinkwatervoorzieningen in het kader van het project Veilig Drinkwater Tusaidiane. Dit met
als doel het verbeteren van effectief en hygiënisch drinkwatergebruik. (Kampala, Oeganda)
 Stichting Passing for People:
Een bedrag van € 1.300,- behoeve van een 3-daagse scholing door gynaecologen vanuit de
universiteitsstad Blentyre voor 25 verloskundigen van het Trinity Hospital in het omgaan met
twee doppler- en een CTG apparaat bedoelt voor de nieuw te bouwen verloskliniek.
Daarnaast zal ook een opfriscursus echografie deel uitmaken van deze scholing. (Muona,
Malawi)
 Stichting Peuple du Monde:
Een bedrag van € 1.500,- voor de aanschaf van een oliepers voor het verwerken van de
vruchten van de palmbomen, eerder gepland in het kader van het landbouwproject met
agrarische vakschool in Toffo, ten behoeve van eigen gebruik en verkoop op de markt. (Toffo,
Benin)
 Stichting Support Yayème
Een bedrag van € 600,- als deelfinanciering voor de eerste benodigdheden (o.a. inrichting,
kuikens, voer, medicamenten) voor een kippenfarm in het kader van het project Yayème
biologische moestuin v2.0. (Yayème, Sénégal).
In totaal werd 6.910,- € toegekend.

3.

Doelstelling 2: Bevorderen van bewustwording binnen Boxmeer

3.1

Jongeren.

Stimuleringsbijdragen
Reis Sophie Baltussen naar de Filipijnen

250 euro

Sophie Baltussen kreeg een donatie voor haar stage- reis naar een project met jongeren op de
Filipijnen. Ze heeft van het geld spelmateriaal gekocht om ter plekke te gebruiken. Uit haar
motivatie-brief bleek een grote betrokkenheid. Sophie zal tijdens de komende halfjaarlijkse
bijeenkomst verslag uitbrengen.
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3.2

Film.

Na de film over het werk van Frans Baartmans in India, gedraaid in het kerkzaaltje van de Prot.
Gemeente, kregen we de kans om aan te haken bij de plannen van de actieve filmclub, die in de
Weijer maandelijks een film aanbiedt. Samen met Biblioplus kwam er een documentaire-festival van
de grond. Alle betrokken partijen: de Weijer (Wieke Vrijhoef), filmclub, Biblioplus, en SOB spraken
van een succes dat een vervolg moet krijgen.

3.3

Infopunt in de Wereldwinkel.

Voor rekening van de SOB biedt de Wereldwinkel vijfmaal per jaar de mogelijkheid aan de
werkgroepen, zichzelf gedurende ongeveer twee maanden te presenteren in het infopunt in de
winkel. Iedere expositie wordt gecombineerd met een artikel in het Boxmeers Weekblad. Onze vaste
interviewer en schrijver is Gerard Sonnemans.
In 2017 zagen we de volgende exposities:
. Maartje van Leuven (worldmapping)
. Vastenproject van de parochie
. Beugen doelt (actie voor Beugense projecten)
. Stichting Furaha
. Passion for People

4. Realisatie plannen voor 2017
4.1

SoDocudag

Plan: In 2017 zal samen met de Weijer, de filmclub en Stichting Biblioplus een documentairedag
worden georganiseerd. Uiteraard ook met films die bewustwording over de derde wereld
bevorderen.
Gerealiseerd: Samen met bovengenoemde partijen kwam er een documentaire-festival van de
grond. De docu’s “De kinderen van Juf Kiet” en “Stranger in Paradise” maakten veel indruk.
De samenwerking met de genoemde partijen zal ook in 2018 worden voortgezet.

4.2

Omgang met verschillen in cultuur

Plan: Wie zelf actief is in de Derde Wereld, is de eerste die verschillen in cultuur ervaart. Vanuit de
projecten is de behoefte neergelegd daar een verdiepingsbijeenkomst over te beleggen. Afhankelijk
van de ervaringen in die bijeenkomst volgt mogelijk een workshop op dit onderwerp.
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Gerealiseerd in de vorm van een lezing en een workshop (zie 2.1 Platform).

4.3

Nieuwe inwoners

Plan: We onderzoeken de mogelijkheden om mensen uit de Derde Wereldlanden die nu in Boxmeer
wonen te betrekken bij de activiteiten van de SOB. Gezocht wordt naar migrantenontwikkelingsprojecten, die vaak buiten beeld blijven maar door hun steun aan extended families
een flinke bijdrage aan projecten in hun thuislanden kunnen leveren.
Loopt: Contact met Sociom is gelegd. Mogelijkheden worden actief gezocht hierbij gaan gedachten in
eerste instantie uit naar de Werelddag.

4.5

Fondsenwerving

Plan: Binnen de projecten bestaan ideeën over fondsenwerving, die in een volgende bijeenkomst
gedeeld zullen worden.
Gerealiseerd: Tijdens het eerste platform overleg ingevuld door uitwisseling van ervaringen.
Daarnaast is contact gelegd met een extern adviseur die zonder kosten ondersteunt met ideeën.

6. Bestuurlijke aspecten
Eind 2016 traden vier bestuursleden om uiteenlopende redenen af. Werving van nieuwe
bestuursleden vond met succes plaats. Daarmee ontstond de wens ambities, netwerken en
mogelijkheden intern het bestuur te benoemen maar vooral ook de wederzijdse verwachtingen met
de projecten in kaart te brengen. Gerealiseerd werd een enthousiast en daadkracht bestuur, positief
is de feed back uit de werkgroepen.
Februari 2017 werden drie nieuwe bestuursleden formeel benoemd. Hiermee kreeg het bestuur van
de Stichting de volgende samenstelling:

Naam

Functie

Gerard Everink

Penningmeester

Peter Goes

Voorzitter

Ger Holtermans

Communicatie & Jeugd

Hans Maassen

Secretaris

Hildegard Thijssen

Projecten en Manifestaties

Helaas moest Hildegard Thijssen haar activiteiten als bestuurslid in september beëindigen doordat
een drukke baan en bestuurstaken niet te combineren bleken. De rol van Hildegard wordt
waargenomen door Peter Goes.
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Een bestuurlijke ambitie is het aanhalen van banden met verwante lokale organisaties als
Wereldwinkel Boxmeer en Faire Trade Boxmeer. Het SOB is inmiddels (weer) vertegenwoordigd in
Fair Trade Boxmeer en de voorzitters stemmen tweemaal per jaar de activiteiten van hun
organisaties onderling af.

7. Financieel verslag 2017
Balans
Balansgegevens 2017
Saldo 20170101
Subsidie

€ 5.590,51
€ 7.500,00

Uitgaven

€ 9.473,20

Saldo 20171231

€ 3.617,31
€ 13.090,51

€ 13.090,51

Bijlage 1 bevat de toelichting op het financieel verslag.

8. Voornemens voor 2018
8.1

Werelddag

De wensen meer aanwezig en herkenbaar zijn, meer samen te werken en meer te doen aan de
doelstelling bewustwording leidden ertoe dat SOB het initiatief nam tot de organisatie van de
Werelddag Boxmeer. In samenwerking met onder meer Fair Trade, Wereldwinkel, gemeente,
Sociom, Weijer, Biblioplus en Centrumondernemers zal een grote manifestatie worden
georganiseerd die in het teken staat van contact met andere culturen en kennismaken van de
inwoners van Boxmeer met eigen werkgroepen.
Voor de organisatie wordt een structuur neer gelegd met een kernteam, een raad van advies en
werkgroepen die deelaspecten uitwerken en inregelen.
Nu al wordt overwogen om deze manifestatie (jaarlijks?) te herhalen.

8.2

Jongeren

Jongeren betrekken bij ontwikkelingssamenwerking is een wens van werkgroepen en een doelstelling
van SOB. Een vorm is jongeren de mogelijkheid bieden tot kennismaken met projecten op locatie in
de Derde Wereld. Projecten werken graag mee mits het risico op “weeshuistoerisme” op goede wijze
beheerst wordt. Daartoe wordt een tijdens een platform een deskundige uitgenodigd die zich, naast
benoemen van risico’s vooral zal richten op het “hoe wel”.
Bezien wordt in hoeverre integratie hiervan met de Werelddag mogelijk is
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8.3

Website (www.so-boxmeer.nl)

De website is in 2017 gelanceerd. Naast informatie over het SOB en zijn activiteiten bevat de site
informatie over de projecten. Wens is om naast statische informatie ook dynamische informatie aan
te bieden

8.4

Kennismakers

Kennismakers is een initiatief van Biblioplus waarin een deskundige een presentatie geeft over een
onderwerp uit zijn/haar vakgebied. In het kader van zichtbaar zijn voor de bevolking en een bijdrage
leveren aan achtergrondkennis bij de werkgroepen verzorgt SOB een voordracht van
beleidsmedewerker van het Ministerie van Buitenlandse Zaken rond het thema
ontwikkelingssamenwerking door de jaren.

8.5

Bestuur

Het bestuur van het SOB is door vertrek van enkele leden onder bemenst. Actief wordt gezocht naar
nieuwe leden.
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Bijlage 1. Toelichting bij financieel jaarverslag

Bijl 1.1

Inkomsten en Uitgaven

Inkomsten
Subsidie gemeente

€ 7.500,00

Bankrente

€ 14,14

Totaal inkomsten

€ 7.514,14

Uitgaven

1. Stimuleringsbijdrage
Jongeren uitzending

€ 250,00

Totaal stimuleringsbijdrage

€ 250,00

2. Projectfinancieringen
Hetty Denen

€ 1.050,00

Kisoboka

€ 500,00

Yayeme

€ 600,00

Mama and Me

€ 960,00

Mirembe

€ 1.000,00

Peuple du Monde

€ 1.500,00

Passion for People

€ 1.300,00

Totaal projectfinanciering

€ 6.910,00

3. PR en bewustwording
Weekblad artikelen

€ 400,00

Workshop Nicole Kienhuis

€ 547,55
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Website

€ 58,08

SoDocudag

€ 75,00

Totaal PR en bewustwording

€ 1.080,63

4. Facilitair
Huren incl. wereldwinkel

€ 995,00

Koffie enz.

€ 24,20

Representatie: bloemenkrans

€ 60,00

Totaal facilitair

€ 1.079,20

5. Administratiekosten
Bankkosten

€ 153,37

Totaal administratiekosten

€ 153,37

Bijl 1.2

Financiële Samenvatting

Inkomsten

€ 7.514,14

Uitgaven
1. Stimuleringsbijdrage

€ 250,00

2. Projectfinanciering

€ 6.910,00

3. PR en bewustwording

€ 1.080,63

4. Facilitair

€ 1.079,20

5. Administratiekosten

€ 153,37

Totaal uitgaven

€ 9.473,20
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Bijlage 2. Actieve werkgroepen binnen de gemeente Boxmeer
naam

contactpersoon

doel

Support Yayème

Jean Claessens

Mirembe
KisoBoka
Lalibela

Guus Verzellenberg
Willem van Beek
Gerard Sonnemans

Actiegroep Papua NG

M. Brienen-Janssen

Passion for People

Hans Baltussen

Hetty Denen Zambia

M. Denen-Kuijpers

Benares Fonds
Peuple du Monde

Geert Verdijk
Karen Olesen

Ontwikkelings projecten in Yayème –
Senegal;
Duurzame projecten in Uganda
Straatkinderen, bisdom Jinja -Uganda
Sociale projecten in Lalibela –
Ethiopië.
HIV/AIDS projecten, bisdom Lae Papua NG
Ondersteuning Trinity Hospital in
Limbe - Malawi
Ontwikkelingsprojecten in twee
dorpen in Zambia
Sociale projecten in Chennai - India
Ondersteuning weeshuis, Benin

Missiecomité Vierlingsbeek
Furaha Orphans Kenia
Vècina Colombia
Mama and Me
Prot. Gemeente Boxmeer

M. Hubers-Versleijen
Wilhelmien Roelofs
Henk Gerrits
Diede Martens
Wim Simmelink

Vastenactie / geldinzamelingsacties
Onderkomen bouwen voor wezen
Inrichting en lesmateriaal scholen
Kinderopvang en scholing
Projecten van vrouwengroep,
Kigoogwa- Uganda

Stand per 31 december 2017
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