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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
Voor de hele wereld was 2020 een bijzonder jaar. corona heeft op veel aspecten van de 

wereldsamenleving zijn invloed gehad en ook bij het schrijven van dit verslag, begin 2021, is de 

situatie nog niet genormaliseerd. 

Ook voor SOB was 2020 een jaar met beperkingen en het niet kunnen realiseren van gemaakte 

plannen vanwege de pandemie. Wel hebben veel aangesloten projecten hun uiterste best gedaan 

om de gevolgen van corona in minder bedeelde landen te verzachten. 

 

Een van de doelstellingen van SOB is het ondersteunen van ontwikkelingsactiviteiten vanuit de 

Boxmeerse gemeenschap. Een belangrijke grote, traditionele, rol is hierbij altijd weggelegd voor het 

platform waar de actieve Particuliere Initiatieven elkaar tweemaal per jaar treffen en waar ze kennis 

en ervaringen uitwisselen en naar behoefte externe deskundigen thema’s uitdiepen.  

Helaas kon in 2020 slechts 1 platformbijeenkomst in oktober worden georganiseerd.  

 

Wel ontvingen we ook dit jaar weer de jaarlijkse financiële gemeentelijke ondersteuning van de 

gemeente Boxmeer, waarvoor we zeer erkentelijk zijn. Hiermee werden de Particuliere Initiatieven 

binnen de Gemeente Boxmeer ondersteund.  

Ook de R.K. Caritasinstelling “St. Petrus” heeft deze Particuliere Initiatieven in 2020 financieel 

ondersteund. Met deze instelling zijn in 2020 verdere contacten aangehaald. 

 

Een tweede SOB-doelstelling is het bevorderen van bewustwording binnen de gemeente Boxmeer. In 

2020 zijn, ter ondersteuning hiervan, 3 artikelen in de plaatselijke bladen gepubliceerd over de 

coronahulp die Particuliere Initiatieven binnen de gemeente Boxmeer verlenen aan projecten elders. 

Verder is de website over de in 2019 gehouden manifestatie Hallo Wereld (zie  

www.hallowereldboxmeer.nl ) in 2020 operationeel gebleven. De presentaties op het informatie-

beeldscherm in de Wereldwinkel hebben, o.a. vanwege de sluiting van deze winkel, dit jaar helaas 

niet veel effect kunnen sorteren. 

 

De gemeente Boxmeer gaat per 1 januari 2022 op in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Vandaar 

dat in 2020 gesprekken zijn aangegaan met gelijkgestemde initiatieven in de gemeenten St. Anthonis, 

Mill en St. Hubert en Cuijk. 

 

Tot slot hebben we eind dit jaar een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen. Een verdere versterking 

van het bestuur is op de lange baan geschoven vanwege de verwachte verdere samenwerking binnen 

de nieuwe gemeente Land van Cuijk.  

 

Marisa Nijkamp, Hans Maassen, Wim de Louw  

Bestuur SOB 
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1.1.1.1. SOBSOBSOBSOB::::    OOOOntstaan ntstaan ntstaan ntstaan eeeen n n n doelstellingendoelstellingendoelstellingendoelstellingen    
De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer (SOB) is in 2002 opgericht als vervolg op een 

gemeentelijke werkgroep. Deze werkgroep heeft het VN initiatief “Lokale Agenda 21” in 

doelstellingen en uitvoering voor de gemeente Boxmeer uitgewerkt.  Dit resulteerde in een 

gemeentelijke bijdrage aan de SOB van fl. 1,- per inwoner voor doelstellingen op het gebied van 

bewustwording en bijdragen aan ontwikkelingsprojecten met wortels in Boxmeer. 

De gemeentelijke bijdrage bedraagt nu € 7.500,- (ongeveer € 0,25 /inwoner) in de vorm van een 

Waarderingssubsidie en wordt ieder jaar opnieuw aangevraagd. 

Als doelstellingen zijn statutair vastgelegd: 

 Het leveren van een structurele bijdrage aan armoedebestrijding door het steunen van 

projecten die onafhankelijk en zelfstandig handelen van de projectuitvoerders kunnen 

bevorderen. 

 Bevorderen van bewustwording en inzicht in de onrechtvaardige verdeling van rijkdom en 

armoede in de wereld. 

 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

2222 DoDoDoDoelstelling 1elstelling 1elstelling 1elstelling 1: : : : Ondersteuning van ontwikkelingsactiviteitenOndersteuning van ontwikkelingsactiviteitenOndersteuning van ontwikkelingsactiviteitenOndersteuning van ontwikkelingsactiviteiten    
In 2020 zijn in de gemeente Boxmeer in totaal 12 Particuliere Initiatieven (PI’s) actief die zich bezig 

houden met ontwikkelingssamenwerking. Deze 12 initiatieven zijn aangesloten bij SOB en voeren 

projecten uit in de Derde Wereld; meestal in samenwerking met lokale groeperingen ter plaatse. In 

het algemeen gaat het hier over kleinschalige ondersteuning die, zonder bureaucratie of kleefstok, 

direct bij de mensen terecht komt. De mensen uit onze gemeente die zich hiermee bezig houden 

doen dat op vrijwillige basis, zijn actief met eigen fondswerving en betalen de te maken eigen 

onkosten, b.v. voor bezoeken en verblijf, uit eigen zak. 

De focus van de inspanningen van de PI’s liggen in het algemeen op armoede bestrijding door het 

creëren van kansen en mogelijkheden voor de lokale mensen ter plaatse. 

Voor een overzicht van deze Particuliere Initiatieven (PI’s) en meer informatie verwijzen we naar 

onze website: www.so-boxmeer.nl. 

Het ondersteunen door SOB van ontwikkelingsactiviteiten uitgevoerd door de PI’s krijgt op 2 

manieren gestalte: 

 Organiseren van Platformbijeenkomsten voor Particuliere Initiatieven (PI’s), met wortels in 

de gemeente Boxmeer, die zich bezig houden met projecten in de derde wereld teneinde 

kennisuitwisseling te bevorderen. Deze Platformbijeenkomsten vinden 2x per jaar plaats. 

 Verdelen van de gemeentelijke subsidie over de projecten van de Particuliere Initiatieven. 

     SOB SOB SOB SOB PlatPlatPlatPlatformformformform    

Vanwege de coronabeperkingen heeft dit jaar alleen de bijeenkomst op 26 oktober, met 

inachtneming van de coronaregels, doorgang kunnen vinden.  



 
 

SOB Jaarverslag 2020   Blad 5 van 19 

Deze bijeenkomst stond in het teken van kennismaking met 2 andere organisaties en de 

afstemming hoe te anticiperen op de vorming van nieuwe gemeente Land van Cuijk per 1-1-

2022.  

Een bestuursdelegatie van de R.K. Caritasinstelling “St. Petrus” vertelde over het ontstaan, de 

achtergronden en werkwijze van deze instelling, die verbonden is aan de Onze Lieve 

Vrouwenparochie Boxmeer. De doelstelling van Caritas, ontstaan in 1100 na Chr., is 

liefdadigheid bieden vanuit Christelijke en humane overtuiging. Ook het ondersteunen van 

ontwikkelingswerk valt hieronder, vandaar dat het bestuur van Caritas het initiatief had 

genomen om contact met SOB te zoeken. 

 

Verder presenteerde het bestuur van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking St Anthonis 

(OSSA) zich en konden de bij SOB aangesloten Particuliere Initiatieven hiermee kennismaken. 

OSSA, waar 5 Particuliere Initiatieven bij zijn aangesloten, kent een zelfde opzet en werkwijze als 

SOB. De OSSA EN SOB besturen hadden reeds eerder kennisgemaakt. 

Een ander belangrijk onderwerp van deze bijeenkomst was de vraag op welke wijze SOB zou 

moeten anticiperen 

op de vorming van 

de toekomstige 

gemeente Land van 

Cuijk.  

OSSA en SOB 

hadden eerder 

besloten om in deze 

gezamenlijk op te 

trekken en 

Particuliere 

Initiatieven in Mill 

en St. Hubert en 

Cuijk te benaderen. 

Uit een levendige discussie kwamen de volgende naar voren: 

 Kom zo snel mogelijk in contact met het politieke veld in de huidige gemeentes 

 Organiseer een gezamenlijke bijeenkomst met alle PI’s van de nieuwe gemeente LVC 

 Breng vervolgstappen in beeld; opheffing huidige SOB en OSSA organisatie heeft geen 

prioriteit 

 Alle aanwezige PI’s willen deelgenoot worden van een gezamenlijk platform 
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Daarnaast werden 2 korte video-

boodschappen van Fred en Harid 

getoond. Beiden voormalige 

straatjongeren waren in 2019 door 

het Particuliere Initiatief Kisoboka 

voor een bezoek naar Nederland 

uitgenodigd en vertelden over hun 

huidige activiteiten in Oeganda. 

 

Ook werd op deze avond de verdeling van de gemeentelijke subsidie besproken.  

 

     ProjectProjectProjectProjectbijdragenbijdragenbijdragenbijdragen    2020202020202020    

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

activiteiten van de PI’s in de Derde Wereld. Deze bijdragen worden gefinancierd vanuit de 

gemeentelijke Waarderingssubsidie die we ook dit jaar weer hebben mogen ontvangen en 

waarvoor we zeer erkentelijk zijn..  

In 2020 dienden 10 Particuliere Initiatieven een aanvraag in voor projectactiviteiten. De omvang 

van de toekenning is afhankelijk van de financiële mogelijkheden van het SOB en de beoordeling 

langs de volgende criteria: 

1. Voldoen aan de doelstellingen van de gemeente Boxmeer 
2. Actief binnen SOB de afgelopen 2 jaren (niet van toepassing voor nieuwe PI’s). 
3. Promotie binnen de gemeente Boxmeer afgelopen 2 jaar inclusief terugkoppeling aan SOB 

van eerder verkregen subsidies. 
4. De aanvraag betreft een concreet, afgerond, deelproject met inbreng van lokale organisatie 

en is gericht op zelfredzaamheid. 
 
Naast aanvragen die voldoen aan deze criteria zijn in 2020 ook bijdragen aan noodhulp, 
noodzakelijk geworden vanwege de coronapandemie, verstrekt. 
 
 
De volgende Particuliere Initiatieven ontvingen een bijdrage voor hun projectactiviteiten: 
 

 Actiegroep Papoea Nieuw Guinea ( website PNG ):  
Actiegroep Papoea Nieuw Guinea ontving een bijdrage voor de aanschaf van een watertank 
voor de St Francis Vocation School te Lae, PNG. De school biedt 250 kansarme jongeren de 
mogelijkheid biedt een vak te leren. Deze leerlingen zullen zelf de plaatsing en installatie 
van de tank ter hand nemen. De school financiert het transport en de aanleg. 
 

 Stichting Benaresfonds ( www.benaresfonds.nl ): 

De Stichting Benaresfonds is actief inde wijk Nagwa van Varanasi in India. Aan het 

Benaresfonds is een bijdrage beschikbaar gesteld voor het continueren van hulp aan de 

armste 25 gezinnen van een groep van 137, die eerder hulp hebben ontvangen aan het 

begin van de coronacrisis. Deze hulp is noodzakelijk vanwege het wegvallen van inkomsten. 

Het betreft hier voedselhulp en voorlichting over preventie en hygiëne. 
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 Diaconie Protestantse kerk ( www.pgboxmeer.nl/index.php/uganda) : 
Een bedrag is beschikbaar gesteld als financiering voor de hereniging van 2 zwerfkinderen 
in Kampala met hun geboortedorp Karamoja door de stichting Kayda te Kampala, Oeganda. 
Deze stichting vangt zwerfkinderen op, biedt scholing aan, zoekt naar de familie van deze 
kinderen en begeleidt ze bij de terugreis naar het geboortedorp 
 

 Stichting Hetty Denen Zambia ( www.hettydenenzambia.com ): 
De Hetty Denen Stichting ondersteunt o.a. de Hetty Denen School in Shimabala in Zambia, 
waar meer dan 1000 leerlingen onderwijs ontvangen. De stichting ontving een bijdrage 
voor de financiering van een waterpomp op zonnepanelen voor de Mount Makulu 
Secondary School, een middelbare school voor jongens en meisje van 14-18 jaar in het 
Chilanga District van Lusaka, Zambia. De watervoorziening van deze school, waarvoor enige 
jaren geleden een eigen put is geslagen, stagneert vanwege een versleten pomp. Dit zet 
juist in deze tijd van corona grote druk op goede hygiëne in de school. 
 

 Stichting KisiBOKa ( www.ngo.kisoboka.nl ): 
De stichting KisoBOKa ontving een bedrag voor de aanschaf van gereedschap voor de 
Tusobora Organisation geleid door Halid Magala en voor een compressor voor Schoon 
Garage organisatie geleid door Fred Mugasi. De leiders van beide organisaties zijn ex-
straatjongeren, eerder ondersteund door KisoBOKa projecten, die nu zelf gerichte 
workshops opzetten om dropouts in Ninja, Oeganda, kansen op een nieuw bestaan te 
bieden. 
 

 Stichting Mama and Me ( www.mamaandmeuganda.com ): 

De stichting Mama and Me zet zich in voor het Mama and Me Babysitter Centre in de 

sloppenwijk Masese (Jinja, Oeganda). Dit jaar ontvingen ze een bijdrage voor de aanschaf 

van benodigdheden (o.a. zaden, potten, meststoffen) en training ten behoeve van het 

Urban Farming Project van de Mama and Me Vegetable Club te Jinja, Oeganda. Deze club 

bestaat uit 50 vrouwen, waarvan er 30 lid zijn van het Mama and Me babysitter centre met 

daarnaast een 20-tal behoeftige moeders. Het project is lokaal bedacht als reactie op de 

lockdown maatregelen ten gevolgen van de coronacrisis, waardoor mensen geen 

inkomsten meer hebben. 

 Stichting Mirembe ( www.stichtingmirembe.nl ): 

De stichting Mirembe werkt samen met lokale initiatieven in Oeganda en ontving een 

bijdrage voor het herstel van het CHIDFA Mikrokrediet Fonds. De, tot voor kort, succesvolle, 

45 leden tellende, CHIDFA vrouwengroep heeft door hoogwater van het Victoriameer en de 

coronacrisis de bron van hun de inkomsten verloren. Daarnaast het merendeel van de 

vrouwengroep ook nog de bedrijfjes zelf en sommige zelfs hun woning. Met het 

mikrokrediet fonds kunnen de vrouwen hun bedrijfjes weer opbouwen met ondersteuning 

van jullie lokale trustee Tusaidiane Uganda. 

 Stichting Passion for People (www.passionforpeople.eu): 

De stichting Passion for People ondersteunt sinds 2010 het Trinity Hospital in Muona, 

Malawi. Voor 2020 is een bijdrage toegekend voor het geven van voorlichting aan de 

inwoners van de regio Nsanje, Malawi over corona. De onwetendheid hierover is groot. Het 

door Passion for People ondersteunde Trinity ziekenhuis, dat in deze regio ligt, verzorgt 
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deze lokale voorlichting aan stammen in hun dorpen en daarvoor zijn o.a. scholing, 

transport en materialen als mondkapjes, alcohol, handschoenen. etc. voor nodig. 

 Stichting Peuple du Monde ( www.peupledumonde.nl ): 

De stichting Peuple du Monde zet zich in voor Maison de l’Espoir in Abomeny (Benin). Dit 

tehuis vangt kwetsbare kinderen op en verzorgt o.a. scholing en vakonderwijs voor deze 

kinderen. Daarnaast is een landbouwproject in Toffo in gestart. De bijdrage dit jaar is 

bestemd voor onderwijs, lesmateriaal en kost en inwoning elders voor HTS-studenten die in 

Maison de l’Espoir verblijven en nu een vervolg opleiding elders moeten krijgen om een 

zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen en mogelijk zelfs in de toekomst een deel van de 

leiding van het tehuis te kunnen overnemen.  

 Stichting Support Yayème ( www.supportyayeme.nl ): 

De stichting Support Yayème is actief voor de ontwikkeling van Yayème, een plaats in 

Sénégal. De bijdrage voor 2020  is toegekend voor de inrichting van een computerlokaal 

van de École des Handicaps in Thiadiaye, Sénégal ten behoeve van leerlingen met fysieke, 

visuele en auditieve beperkingen. Op de school zitten nu 54 leerlingen, maar met betere 

hulpmiddelen voor visueel gehandicapten kunnen 9, nu nog thuis zittende leerlingen met 

een handicap, op deze school onderwijs krijgen. 

 
Dit jaar konden alle aanvragen worden gehonoreerd voor gemiddeld 82% van de gevraagde 
ondersteuning. In totaal werd € 7.200,-toegekend aan projectbijdragen.  
Zie ook www.so-boxmeer.nl voor meer informatie over de verschillende Particuliere Initiatieven 
of op eigen sites van deze Particuliere Initiatieven. 
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3333 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    
Doelstelling 2 van de SOB betreft het bevorderen van bewustwording en inzicht in de 

onrechtvaardige verdeling van rijkdom en armoede in de wereld. Deze doelstelling wordt op een 

aantal manieren ingevuld. In 2019 waren de meeste inspanningen gericht op het realiseren van 

“Hallo Wereld”. Helaas kon in 2020 hier geen vervolg aan gegeven worden. Ook andere activiteiten 

op dit vlak zijn vanwege corona niet mogelijke geweest. Een overzicht: 

 Betrekken jBetrekken jBetrekken jBetrekken jongerenongerenongerenongeren    

Jongeren de mogelijkheid bieden tot kennismaken met projecten op locatie in de Derde Wereld 

is een van de vormen die de SOB ondersteunt. Projecten werken hieraan graag mee mits het 

risico op “weeshuistoerisme” op goede wijze beheerst wordt. In 2020 zijn echter geen 

verzoeken hiervoor ingediend.  

 LezingenLezingenLezingenLezingen,,,,    presentpresentpresentpresentatiesatiesatiesaties    en filmen filmen filmen film    

Er zijn in 2020 geen lezingen georganiseerd en ook presentaties hebben niet plaatsgevonden. 

Ook de jaarlijkse SoDocu-dag in de Weijer heeft in 2020 geen doorgang kunnen vinden. 

 SSSSOB OB OB OB wwwwebsiteebsiteebsiteebsite    

Website www.so-boxmeer.nl is in 2020 alleen inhoudelijk beheerd. Verdere uitbreidingen of 

aanpassingen zijn niet gerealiseerd. 

     Infopunt in de WereldwinkelInfopunt in de WereldwinkelInfopunt in de WereldwinkelInfopunt in de Wereldwinkel    

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

2018 is de Wereldwinkel volledig opnieuw ingericht en in overleg gekozen voor een digitale 

presentatie in plaats van een fysieke tentoonstellingspresentatie. De beschikbaarheid van 

geschikt digitaal materiaal blijft lastig, maar hiermee is in eind 2020, met hulp van Gerard 

Sonnemans, een begin gemaakt. Vanwege de winkelsluiting is in 2020 slechts beperkt gebruik 

gemaakt van deze mogelijkheid, maar begin 2021 zal aangepast materiaal beschikbaar komen. 

 PublicatiesPublicatiesPublicatiesPublicaties    

In het kader van de gegeven coronahulp door de verschillende Particuliere Initiatieven zijn 3 
artikelen, aan de hand van Gerard Sonnemans, in de plaatselijke weekbladen verschenen: 

 19-05-2020:  “Overleven-letterlijk” in Boxmeers Weekblad 

 22-05-2020:  “Stichtingen draaien overuren voor vrienden” in DeBok 

 09-10-2020: “Boxmeerse coronahulp gaat over de grens” in DeBok 

 04-12-2020: “Stichting Mirembe: Oegandezen tonen veerkracht” in DeBok 

Zie ook www.so-boxmeer.nl/actueel/ 

     Website Hallo WereldWebsite Hallo WereldWebsite Hallo WereldWebsite Hallo Wereld    

De website voor het in 2019 georganiseerde 

evenement is ook in 2020 beschikbaar gebleven.  

Zie: www.hallowereldboxmeer.nl. 
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4444 RealisatieRealisatieRealisatieRealisaties van in 2019 toegekende s van in 2019 toegekende s van in 2019 toegekende s van in 2019 toegekende projectprojectprojectprojectbijdragenbijdragenbijdragenbijdragen    
De in 2020 toegekende projectsubsidies zijn bij het verschijnen van dit jaarverslag nog niet te 

evalueren; immers de tijdspanne voor het realiseren van de activiteiten waarvoor een bijdrage is 

gevraagd is te kort. Vandaar dat we hier de resultaten van de in 2019 verleende projectsubsidies 

opnemen om inzicht te geven welke resultaten mogelijk zijn. 

Een overzicht van wat met de projectsubsidies in 2019 is bereikt: 

 Stichting Benaresfonds ( www.benaresfonds.nl ): 

De Stichting Benaresfonds is actief in de wijk Nagwa van Varanasi in India en ondersteunt 

met name de kasteloze, allerarmste, bewoners (Dalits geheten) door hulp te bieden bij de 

voortzetting van het 

werk van pater Frans 

Baartmans. In 2019 

ontving de stichting een 

bijdrage voor het 

renoveren van 2 huisjes.  

Deze renovatie was nodig 

i.v.m. hygiëne, veiligheid 

en het voorkomen van 

verder verval. 

Links voor en rechts na 

de renovatie. 

In totaal zijn meer dan 

160 huisjes gerenoveerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 Diaconie Protestantse Kerk ( www.pgboxmeer.nl/index.php/uganda ): 

De Diaconie van de Protestantse Kerk steunt enige jaren de 

organisatie Kayda die straatkinderen in Kampala (Oeganda) 

opvangt, scholing biedt en begeleidt bij de terugkeer naar 

geboorteplaats Karamoja.  

Foto rechts: een beeld van de opvang door Kayda in de wijk 

Katwe. 
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De oprichter en directeur van Kayda, Faisal Nsubuga, (zie foto rechts) 

is zelf in de wijk opgegroeid.  

 

  

 

 Stichting Furaha Orphans ( www.furaha.nl ): 

De stichting Furaka Orphans ondersteunt het Furaha 

Centre in Homa Bay, te Kenia, waar kinderen worden 

opgevangen en scholing krijgen. In 2019 ontving de 

stichting een bijdrage voor schoolgeld van kinderen die 

naar het voortgezet onderwijs gaan. 

 

 

 Stichting Hetty Denen ( www.hettydenenzambia.com ): 
De stichting Hetty Denen Foundation ondersteunt o.a. de Hetty Denen School in Shimabala , 
Zambia. Hier krijgen inmiddels meer dan 1.000 leerlingen onderwijs. 

In oktober 2019 ontving de 
stichting een bijdrage voor 
de inrichting van de nieuwe 
leslokalen voor onderwijs op 
Grade 10-12 niveau van de 
Hetty Denen School.  
 
Hiervoor zijn 3 tafels, 50 
stoelen, 1 white board met 
standaard en 5 bureautjes 
met stoelen aangeschaft. 
  

Rechts een Grade 11 klas die les 
krijgt in coronatijd. Helaas mochten 
in 2020 de leerlingen van de 
eindexamenklassen niet naar 
school i.v.m. corona. 
Links heeft voorzitter Joost plaats genomen op een van de nieuwe 
bureautjes 
 

Ook de bouw van de nieuwe lokalen heeft i.v.m. corona vertraging opgelopen. De bouw 
hiervan wordt ook mede mogelijke gemaakt door Wilde Ganzen. 
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 Stichting KisoBOKa ( www.ngo.kisoboka.nl ):    
De stichting KisoBOKa ontving een bijdrage voor 
het organiseren van een bezoek aan Nederland van 
2 voormalige straatjongeren uit Jinja die door 
KisoBOKa zijn ondersteund.  
Beide jongeren zijn inmiddels zelf actief  bij hulp 
aan straatjongeren. 
 
Het verslag “KisoBOKa verslag uitwisseling 2019”  is 
te vinden op:  
www.so-boxmeer.nl/10-2020-verslag-uitwisseling-
kisoboka/ 

 

 Stichting Lalibela ( www.stichtinglalibela.nl ): 
De Stichting Lalibela ondersteunt 
projecten voor de allerarmsten  in 
Lalibela, Ethiopië. In 2019 ontving 
Stichting Lalibela van de SOB een 
bijdrage ten behoeve van het 
onderwijs aan blinde studenten.  
In 2019 stapten twee blinde 
studenten over van het middelbaar 
onderwijs naar de universiteit. Met 
de steun van de SOB waren wij in 
staat hen te voorzien van een laptop, 
een voicerecorder en een set nieuwe 
kleding. Zonder de technische 
hulpmiddelen is het voor een blinde 
student ondoenlijk om een studie succesvol af te ronden. 
Op de foto: tijdens het bestuursbezoek in augustus 2019 troffen we de nieuwe student 
Zelalem op straat en konden we hem ter plekke zijn laptop en voicerecorder overhandigen.  
 

 Stichting Mirembe ( www.stichtingmirembe.nl ): 
Het nieuwe jaar 2020 startte hoopvol voor 
SEECHILD, een organisatie voor scholing en  
beperkte thuiszorg en van gehandicapte 
jongeren in Kampala, Oeganda. 
Mede dankzij de bijdrage van de SOB kon de 
stichting Mirembe in oktober 2019 geld 
overmaken om het SEECHILD BISTC 
Scholarship Fund te helpen opzetten. 
Door dit fonds kunnen nu meer pupillen en 
hun ouders deelnemen aan training- en 
begeleidingsprogramma’s. 
Sommige ouders krijgen daaruit 50% subsidie om het nodige schoolgeld te betalen. Vaak 
kunnen zij dan wel op een andere wijze een bijdrage leveren. Bovendien betekent dit fonds 
meer salariszekerheid voor de therapeuten, onderwijzers en trainers. 
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Het nieuwe jaar 2020 startte hoopvol voor 
SEECHILD, een organisatie voor scholing 
en  beperkte thuiszorg en van 
gehandicapte jongeren in Kampala, 
Oeganda. 
Mede dankzij de bijdrage van de SOB kon 
de stichting Mirembe in oktober 2019 geld 
overmaken om het SEECHILD BISTC 
Scholarship Fund te helpen opzetten. 
Door dit fonds kunnen nu meer pupillen 

en hun ouders deelnemen aan training- en 
begeleidingsprogramma’s. 
Sommige ouders krijgen daaruit 50% subsidie 
om het nodige schoolgeld te betalen. Vaak 
kunnen zij dan wel op een andere wijze een 
bijdrage leveren. Bovendien betekent dit fonds 
meer salariszekerheid voor de therapeuten, 
onderwijzers en trainers. 
Eind maart 2020 ging heel Oeganda in de 
corona lockdown. School- en 
thuiszorgactiviteiten werden gestaakt en 
daarmee vielen alle inkomsten voor het 
centrum weg. De stafleden ondernamen 
noodgedwongen allerlei nevenactiviteiten om 
enig inkomen te verwerven. 
Het schoolgeldfonds hielp in maart en april als overbrugging voor de noodzakelijke eerste 
levensbehoeften van de staf, tot via Mirembe noodhulp uit Nederland op gang kwam. 
 

  Stichting Mama and Me ( www.mamaandmeuganda.com ): 

De stichting Mama and Me ondersteunt een Babysit Centre in 

Ninja, Oeganda.  Al sinds 2017 draagt SOB bij aan het 

schoolgeld voor kinderen en één moeder die via Mama and 

Me naar school gaan. 

Afgelopen januari 2020 

waren ze hélemaal klaar voor 

het nieuwe schooljaar. Acht 

van de kinderen op de foto 

én mama Josephine zijn 

hiervoor ondersteund door 

SOB. Bepakt met 

schoolbenodigdheden (van 

pennen tot WC-papier) 

gingen ze er vol goede moed 

tegenaan.  

Helaas hebben ze door de coronacrisis en de lock-down het 

eerste trimester nog niet eens kunnen afmaken en zitten ze 

nu thuis. Ook het Mama and Me babysit Centre is noodgedwongen gesloten en het team 
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bezoekt de families geregeld. Verder worden vanuit het Mama en Me kantoortje 

onderwijspakketjes geprint om de kinderen thuis toch nog wat te bieden, De werkers gaan 

van huis tot huis en nemen de rol van leerkracht op zich. 

 

 Stichting Peuple du Monde ( www.peupledumonde.nl ): 
De stichting Peuple du Monde steunt 
60 kwetsbare kinderen die in het tehuis 
Maison l’Espoir te Abomey, Benin 
worden opgevangen en onderwijs 
krijgen. Daarvoor zijn o.a. vakscholen 
voor horeca en landbouw opgezet en is 
een landbouwproject geïnitieerd. 
 
In oktober 2019 ontving de stichting 
een  

bijdrage voor het realiseren van 2 nieuwe 
douchehokken en het aanbrengen van ventilatie-ramen en luiken voor de slaapzalen. 
 

 Stichting Support Yayème ( www.supportyayeme.nl ): 

De Stichting Yayème ontving een 

bijdrage als deelfinanciering voor een 

pilotproject om de technische 

mogelijkheden uit te zoeken voor 

toiletten en wasgelegenheden voor 21 

scholen in Fimela, Sénégal.  

 

Dit pilot project is inmiddels met positief resultaat 

afgesloten. Zie hiervoor hun eindrapport 

“Eindverslag pilotproject École des Parents 

Yayème” op:  

www.so-boxmeer.nl/02-2019-eindverslag-pilot-

support-yayeme/ 
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5555 Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie additionele additionele additionele additionele beleidsvoornemensbeleidsvoornemensbeleidsvoornemensbeleidsvoornemens    voor 20voor 20voor 20voor 2020202020        
In het Beleidsplan 2019-2020 zijn een aantal additionele beleidsvoornemens en plannen gedefinieerd 

die hier verder worden toegelicht met de status per 31 december 2020 . Niet expliciet hier 

opgenomen zijn de inspanningen voor de realisatie van bestaande, reguliere,  activiteiten. Zie 

hiervoor hoofdstukken 2 en 3.  

 

 Nauwer samenwerken met andere organisatiesNauwer samenwerken met andere organisatiesNauwer samenwerken met andere organisatiesNauwer samenwerken met andere organisaties    

Plan:  

Nauwer samenwerken met andere organisaties die ook de realisatie van het Global Goals 

Initiatief ondersteunen. 

Realisatie:  

In het kader van “Hallo Wereld” in 2019 is zeer intensief samengewerkt met de Fairtrade 

werkgroep gemeente Boxmeer en de Wereldwinkel. Deze samenwerking is in 2020 voortgezet. 

Zo is een lid van het SOB bestuur, namens SOB, lid van de Fairtrade werkgroep gemeente 

Boxmeer. 

Ook is in het kader van “Hallo Wereld” intensief samengewerkt met BiblioPlus, Centrum 

Ondernemers Boxmeer (COB), de Weijer, Sociom en een aantal scholen. Vanwege corona en 

capaciteitsgebrek is hier in 2020 geen vervolg aan gegeven. Deze kontakten zullen, indien weer 

relevant, in de toekomst weer opgepakt worden. 

Wel zijn in 2020 nauwere contacten gelegd met de R.K. Caritasinstelling “St. Petrus”.  Op 

uitnodiging van Caritas heeft een kennismaking van beide besturen plaatsgevonden wat geleid 

heeft tot de presentatie van Caritas tijdens de Platformbijeenkomst van oktober. 

Bovendien heeft Caritas een aantal Particuliere Initiatieven gesteund bij het verlenen van 

noodhulp in het kader van de coronapandemie. 

Daarnaast is in 2020 samenwerking gezocht met de Stichting Ontwikkelingssamenwerking St. 

Anthonis (OSSA). Dit heeft geresulteerd in de wens om gezamenlijk op te trekken in het kader 

van de gemeentelijke herindeling. Daarvoor is een gezamenlijke reactie op het 

Herindelingsontwerp ingediend en heeft het bestuur van OSSA zich op de Platformbijeenkomst 

van oktober gepresenteerd. Ook zijn er gezamenlijke gesprekken geweest met Particuliere 

Initiatieven in de gemeenten Cuijk en Mill en St. Hubert.  

 Vergroten slagkracht besVergroten slagkracht besVergroten slagkracht besVergroten slagkracht bestuurtuurtuurtuur    

Plan:  

Kwantitatieve en kwalitatieve uitbreiding van het bestuur. 

Realisatie:  

Het streven is een bestuur bestaande uit 5 personen waarvan minimaal 2 vrouwen. Begin 2020 

bestond het bestuur uit 2 personen. Gelukkig trad in 2020 een persoon met zeer veel ervaring 

met ontwikkelingssamenwerking toe tot het bestuur.  

Een verdere uitbreiding is voorlopig op hold gezet. Dit vanwege de nauwere samenwerking met 

OSSA (zie hierboven) en mogelijke consequenties van het opgaan van de gemeente Boxmeer in 

de nieuwe gemeente Land van Cuijk. 
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 BeBeBeBeter geter geter geter gebruik bruik bruik bruik maken vanmaken vanmaken vanmaken van    sociale mediasociale mediasociale mediasociale media    

Plan:  

Jongeren betrekken bij ontwikkelingssamenwerking is een wens van de Particuliere Initiatieven  

en een doelstelling van de SOB. Sociale media en het gebruik daarvan spelen hierbij een 

belangrijke rol. 

Realisatie:  

In het kader van “Hallo Wereld” is ervaring opgedaan met een nieuwe website opzet en een 

social media campagne. In 2020 is hier verder geen vervolg aan gegeven. 

 

6666 BestuurBestuurBestuurBestuurlijke aspectenlijke aspectenlijke aspectenlijke aspecten    
Een aantal zaken die met bestuurlijke aspecten te maken hebben worden hier samengevat: 

 

 Zakelijke gegevensZakelijke gegevensZakelijke gegevensZakelijke gegevens    

Naam:    Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer 

RSIN/fiscaal nummer:  814845939 

Postadres:    Duizendblad 26, 5831 PA Boxmeer   

E-mailadres:   secretariaat@so-boxmeer.nl 

Kamer van Koophandel:  17151409 

Bankrekening:   NL62 RABO 0341 3086 68 

 BestuurssamenstellingBestuurssamenstellingBestuurssamenstellingBestuurssamenstelling    

Tijdens de Platformbijeenkomst van 26 oktober 2020 is Wim de Louw officieel toegetreden tot 

het SOB bestuur. Wim was reeds actief voor SOB, o.a. bij de realisatie van Hallo Wereld in 2019, 

en hij heeft vele jaren ervaring in ontwikkelingslanden opgedaan. 

Per 31 december 2019 bestaat het bestuur dan ook uit: 

Voorzitter a.i. en secretaris: Hans Maassen 

Penningmeester:   Marisa Nijkamp 

Bestuurslid:   Wim de Louw 

 BeloningsbeleidBeloningsbeleidBeloningsbeleidBeloningsbeleid    

De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding van daadwerkelijk 

gemaakte kosten. Verder maakt de stichting uitsluitend gebruik van vrijwilligers die geen 

beloning ontvangen voor hun activiteiten. 

Onkosten worden vergoed op basis van werkelijk gemaakte kosten tegen overhandiging van een 

gespecificeerde factuur. 

De vergoeding van reiskosten met eigen vervoer bedraagt 0,19 €/kilometer. 
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 Handelingsbevoegdheden van bestuursledenHandelingsbevoegdheden van bestuursledenHandelingsbevoegdheden van bestuursledenHandelingsbevoegdheden van bestuursleden    

Statutair is vastgelegd dat het bestuur de stichting vertegenwoordigt in en buiten rechten. 

Daarnaast kunnen 2 gezamenlijk handelende bestuursleden de stichting vertegenwoordigen 

waaronder in elk geval de voorzitter of de secretaris. Verder is vastgelegd dat het bestuur aan 

één bestuurslid een volmacht voor bepaalde handelingen kan verlenen. 

De penningmeester heeft de volmacht om zelfstandig financiële handelingen te verrichten 

overeenkomend met de begroting. Alle door bestuursleden te maken uitgaven behoeven 

voorafgaande toestemming door de penningmeester. Deze toetst uitgaven aan de begroting en 

verrekent deze na goedkeuring. Uitgaven gedaan door de penningmeester, anders dan de  

reguliere in de begroting opgenomen posten, behoeven vooraf goedkeuring door de voorzitter. 

 ANBI statusANBI statusANBI statusANBI status    

In 2019 is aan SOB officieel de ANBI status toegekend. Dit heeft het werven van fondsen voor 

Hallo Wereld positief beïnvloed. Daarnaast maakt het eenvoudiger om in de toekomst extra 

fondsen voor andere speciale activiteiten te werven. SOB is verplicht zich te houden aan de voor 

de ANBI geldende regels. 
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7 FFFFinancieel verslag 20inancieel verslag 20inancieel verslag 20inancieel verslag 2020202020    
 

Inkomsten

Gemeente Boxmeer € 7.500,00

Fairtrade (Hallo Wereld) € 328,50

Rabo Clubsupport € 23,46

Totaal inkomsten € 7.851,96

Uitgaven

1. Admin. kosten € 121,02

2. Projectfinanciering € 7.425,00

3. PR en bewustwording € 465,12

4. Facilitair € 140,50

5. Hallo Wereld 2019 € 2.066,35

Totaal uitgaven € 10.217,99

Saldo 20200101 € 7.258,97

Inkomsten € 7.851,96

Uitgaven € 10.217,99

Saldo 20201231 € 4.892,94

€ 15.110,93 € 15.110,93

Samenvatting 2020

Balansgegevens 2020

 

 

8888 Plannen 202Plannen 202Plannen 202Plannen 2021111    
 

Wat betreft de plannen 2021 zal, gegeven de verwachte coronabeperkingen, het accent liggen op de 

verdere samenwerking met initiatieven uit de plaatsen St. Anthonis, Cuijk, Mill en St. Hubert ter 

voorbereiding van de samengaan in de gemeente Land van Cuijk. Ook de samenwerking met Caritas 

zal, waar mogelijk,  worden geïntensiveerd. 

 

De bij SOB aangesloten Particuliere Initiatieven zijn op dit moment vooral stichtingen en 

werkgroepen met wortels binnen de gemeente Boxmeer. Daarnaast zijn er ook mensen binnen de 

gemeente op persoonlijke basis actief of zijn inwoners van onze gemeente actief bij stichtingen in 

andere gemeenten. Komend jaar willen we ook deze individuele personen meer betrekken bij de 

activiteiten van SOB. 

 

Daarnaast leeft de wens om de contacten met scholen te intensiveren en te onderzoeken in hoeverre 

algemene thema’s als b.v. gevolgen van klimaatverandering voor ontwikkelingslanden als thema voor 

bewustwording een plaats kan krijgen. 

Zie ook www.so-boxmeer.nl.  
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Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 1111....        Actieve Actieve Actieve Actieve Particuliere Particuliere Particuliere Particuliere InitiatievenInitiatievenInitiatievenInitiatieven    binnen de gemeente binnen de gemeente binnen de gemeente binnen de gemeente 

BoxmeerBoxmeerBoxmeerBoxmeer 
 

Naam Contactpersoon Doel 
   
Support Yayème Jean Claessens Ontwikkelingsprojecten in Yayème - 

Sénégal  
 

Mirembe Guus Verzellenberg Duurzame projecten in Oeganda  
 

KisoBOKa Willem van Beek Ondersteuning straatkinderen in  
bisdom Jinja -Oeganda 
 

Lalibela Gerard Sonnemans Sociale projecten in Lalibela – Ethiopië 
 

Actiegroep Papua NG M. Brienen-Janssen Projecten in bisdom Lae - Papua 
Nieuw Guinea 
 

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 en scholing, 
in Abomey - Benin 
 

Furaha Orphans Kenia Wilhelmien Roelofs Onderkomen en scholing voor wezen 
in Rodi Kompany – Kenia 
 

Mama and Me Diede Martens Kinderopvang en scholing in Jinja – 
Oeganda 
 

Prot. Gemeente Boxmeer  Wim Simmelink  Ondersteuning terugkeer 
zwerfkinderen naar hun dorpen 
Kampala - Oeganda 

 

Stand per 31 december 2020



 

 
 

 

    
   
 

 


