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1.1.1.1. VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
 

Ook in 2018 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. 

In 2018 is SOB initiatiefnemer voor Hallo Wereld. 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 4.1 Werelddag). 

 

Peter Goes 

(Voorzitter SOB) 
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2.2.2.2. Doelstelling 1Doelstelling 1Doelstelling 1Doelstelling 1: : : : Ondersteuning van ontwikkelingsactiviteiten.Ondersteuning van ontwikkelingsactiviteiten.Ondersteuning van ontwikkelingsactiviteiten.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 19 april en werd georganiseerd rond het thema positief 

kennismaken met ontwikkelingssamenwerking door jongeren. Dit thema als reactie op enerzijds 

groeiende vraagtekens bij weeshuistoerisme en anderzijds onze wens om jongeren actief te 

betrekken bij ontwikkelingssamenwerking door kennismaken op locatie. De bijeenkomst werd geleid 

Patricia Nieuwenhuizen van Better Care Network Netherlands. 

Op 10 oktober gaf Gerda van Galen, coauteur van Vloggen voor Dummies, een workshop vloggen. 

Doel van de workshop was de PI’s te trainen in het vervaardigen van eigentijds promotiemateriaal 

dat bruikbaar is in contacten met jongeren alsmede geschikt voor presentaties in de Wereldwinkel. 

De platforms werden daarnaast gebruikt voor ervaringsuitwisseling tussen de projecten en als forum 

voor verkrijgen en verstrekken van informatie over het evenement Hallo Wereld.                                                                                                   

2.2 Projectsubsidies 

Met financiële ondersteuning van de projecten levert het SOB een directe bijdrage aan hun 

activiteiten in de Derde Wereld. In 2018 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 konden alle aanvragen worden gehonoreerd voor gemiddeld 60% van de gevraagde 

ondersteuning. De volgende projecten ontvingen een bijdrage voor hun activiteiten: 

 

 Stichting Hetty Denen voor Zambia: 

Een bedrag ten behoeve van de inrichting van een het lokaal voor het vak home economics 

(huishoudkunde). 

 

 Stichting KisoBOKa: 

Een bedrag voor schoolbenodigdheden, medische zorg en zakgeld voor ex-jongeren. 
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 Stichting Mama and Me: 

Een bedrag ten behoeve van scholing van kinderen. 

  

 Stichting Mirembe: 

Een bedrag als deelfinanciering voor vernieuwing en uitbreiding van de boekenvoorraad van 

studiezaal en mobiele school in een buurtcentrum dat in een achterstandswijk is gesitueerd. 

 

 Stichting Passing for People: 

Een bedrag als bijdrage aan twee van de drie waterputten bij een ziekenhuis dusdanig 

rendabel te maken dat ze het gehele ziekenhuis kunnen voorzien van fris en schoon water. 

 

 Benares  

Een bedrag om mensen met een beperking te leren koken en boodschappen doen: 

bevorderen van inclusie. Mensen betrekken bij de Indiase samenleving en zo zelfstandig 

mogelijk leren functioneren. 

 

 Lalibela 

Een bedrag als bijdrage aan het in samenwerking met de lokale mensen (stichting Beza) 

faciliteren en opzetten van een bedrijfsverzamelgebouw in Lalibela. De door de Stichting 

Lalibela ondersteunde inwoners de mogelijkheid bieden in hun eigen onderhoud te voorzien.  

 

In totaal werd € 4.650,- toegekend aan projectbijdragen. 
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3....    Doelstelling 2: Bevorderen van bewustwording binnen BoxmeerDoelstelling 2: Bevorderen van bewustwording binnen BoxmeerDoelstelling 2: Bevorderen van bewustwording binnen BoxmeerDoelstelling 2: Bevorderen van bewustwording binnen Boxmeer 
 

3.1 Jongeren. 

In 2018 zijn geen verzoeken ingediend voor een bijdrage aan activiteiten op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking door jongeren. 

3.2  Film. 

Op zondag 25 februari is de jaarlijkse SoDocu-dag gehouden in de Weijer. Op deze dag is een aantal 

internationale documentaires vertoond. De SOB heeft zitting in de programmacommissie van deze 

dag en de film “The Long Season” geselecteerd. 

3.3 Lezing over voedselveiligheid 

In het kader van “Kennismakers” is op 14 maart in samenwerking met de Bibliotheek en met 

ondersteuning van de Wereldwinkel en de Gemeentelijke Fairtrade Werkgroep de lezing 

“Nederlandse bijdrage aan Voedselzekerheid: tussen Hulp en Handel” georganiseerd. De lezing is 

verzorgd door dhr. Jeroen Rijniers, senior beleidsmedewerker bij de Directie Inclusieve Groene Groei 

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en daar betrokken bij de Nederlandse inzet op het thema 

Voedselzekerheid. 

Met deze aanpak is tevens invulling gegeven aan de doelstelling meer naar buiten te treden. 

Alle betrokkenen zijn positief over deze aanpak. In 2019 zal hieraan een vervolg worden gegeven in 

het kader van Hallo Wereld. 

3.3 Infopunt in de Wereldwinkel. 

Van oudsher biedt SOB de werkgroepen zich te presenteren in de Wereldwinkel. 

In 2019 is de Wereldwinkel volledig opnieuw ingericht. Hierdoor is slechts beperkt gebruik gemaakt 

van deze mogelijkheid. Verder is een nieuwe, digitale, invulling nodig wat nieuwe afspraken vergt. 
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4.4.4.4. Realisatie plannen voor 201Realisatie plannen voor 201Realisatie plannen voor 201Realisatie plannen voor 2018888        

 

4.1 Werelddag 

Plan:  

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. 

Realisatie:  

Het evenement kreeg als naam Hallo Wereld en vindt plaats op 30 mei 2019. De beoogde 

samenwerking heeft vorm gekregen. Het evenement wordt actief gesteund door verschillende 

partijen in Boxmeer. Het beleidsplan 2019-2020 bevat nadere informatie. 

 

4.2 Jongeren  

Plan:  

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 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. 

Realisatie: 

Op 19 april stond dit onderwerp centraal in het platformoverleg. Het evenement Hallo Wereld biedt 

ruimte voor het onderwerp en vindt plaats in 2019. 

Jongeren betrekken blijft ook in 2019 een aandachtspunt (zie plannen). 

 

4.3 Website  

Plan:  

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. 
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Realisatie 

Website www.so-boxmeer.nl biedt de gevraagde dynamische informatie. 

 

4.5 Kennismakers  

Plan:  

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. 

Realisatie 

Op 14 maart gerealiseerd (zie 1.3 lezing over voedselveiligheid) 

 

4.6 Bestuur  

Plan: 

Het bestuur van het SOB is door vertrek van enkele leden onder bemenst. Actief wordt gezocht naar 

nieuwe leden. 

Realisatie 

Het bestuur is in 2018 uitgebreid met Marisa Nijkamp. Ger Holtermans is afgetreden als bestuurslid 

maar blijft nog wel betrokken bij filmhuis-activiteiten. Twee dames hebben één of meer 

bestuursvergaderingen bijgewoond en zich om privé redenen teruggetrokken. 

In 2019 zal opnieuw volop aandacht worden geschonken aan het vinden van nieuwe bestuursleden, 

temeer omdat Gerard Everink en Peter Goes aankondigden zich terug te trekken in oktober 2019. 
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5.5.5.5. FFFFinancieel verslag 201inancieel verslag 201inancieel verslag 201inancieel verslag 2018888    
 

Samenvatting exploitatie 2018 SOB  

Inkomsten € 8.500,00  
Uitgaven   

Administratiekosten  € 178,77 

Projectfinanciering  € 4.650,00 

PR en bewustwording  € 528,93 

Facilitair  € 414,14 

Bestuurskosten  € 50,05 

ANBI-aanvraag  € 452,59 

Huur  € 750,00 

Saldo  € 1.475,52 

Totaal  € 8.500,00 € 8.500,00 

 

6.6.6.6. Plannen 2019Plannen 2019Plannen 2019Plannen 2019    
 

Wat betreft de plannen 2019 verwijzen we naar het beleidsplan 2019-2020 op onze site: 

 www. so-boxmeer.nl 
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Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 1111....        Actieve Actieve Actieve Actieve Particuliere IParticuliere IParticuliere IParticuliere Innnnitiatieven itiatieven itiatieven itiatieven     binnen de gemeente binnen de gemeente binnen de gemeente binnen de gemeente 

BoxmeerBoxmeerBoxmeerBoxmeer        
 

naam contactpersoon doel 

   

Support Yayème Jean Claessens Ontwikkelingsprojecten in Yayème – 

Senegal;  

Mirembe Guus Verzellenberg Duurzame projecten in Uganda  

KisoBoka Willem van Beek Straatkinderen, bisdom Jinja -Uganda 

Lalibela Gerard Sonnemans Sociale projecten in Lalibela – 

Ethiopië. 

Actiegroep Papua NG M. Brienen-Janssen HIV/AIDS projecten, bisdom Lae - 

Papua NG 

Passion for People Hans Baltussen Ondersteuning Trinity Hospital in 

Limbe - Malawi 

Hetty Denen Zambia M. Denen-Kuijpers Ontwikkelingsprojecten in twee 

dorpen in Zambia 

Benares Fonds Geert Verdijk Sociale projecten in Chennai - India 

Peuple du Monde Karen Olesen Ondersteuning weeshuis, Benin 

   

Missiecomité Vierlingsbeek M. Hubers-Versleijen Vastenactie/ geldinzamelingsacties 

Furaha Orphans Kenia Wilhelmien Roelofs Onderkomen bouwen voor wezen 

Vècina Colombia Henk Gerrits Inrichting en lesmateriaal scholen 

Mama and Me Diede Martens Kinderopvang en scholing 

Prot. Gemeente Boxmeer  Wim Simmelink  Projecten van vrouwengroep, 

Kigoogwa- Uganda 

 

Stand per 31 december 2018 

 


