
De VOMM gaat de zomer met vertrouwen tegemoet 
 

Beste VOMM-vrienden, 

Zoals wij allen, ontkomen ook onze projecten niet aan de crisis rond het uitbreken van het 

Corona-virus. In deze nieuwsbrief brengen wij u, zoals beloofd op de hoogte van de huidige 

stand van zaken bij de drie projecten waar wij momenteel steun bieden. 

Nepal, Mali en Ghana 

Nepal – Doskilo – kindertehuis en eerstelijns medische hulppost 
Een weergave van een gesprek eind mei met Krishna, de projectleider ter plaatse. 

In Nepal is al een paar maanden een strenge lockdown.  

Rond 600 mensen zijn positief getest en er zijn tot nu 3 

sterfgevallen bekend. Of dit cijfer klopt is onduidelijk, 

omdat in een land als Nepal nu eenmaal minder wordt 

geregistreerd. 

De grens met India is officieel gesloten, maar er zijn allerlei 

manieren om simpel de grens over te komen. 

Niemand mag de deur uit.  

Gelukkig hebben we nu in Doskilo onze moestuin voor 

verse groente en een grote voorraad rijst. Ook komt er af 

en toe een soort groentekar langs, zodat we als dat nodig 

is onze groente kunnen aanvullen. 

In Doskilo gaan de kinderen niet naar school. Ze mogen buiten spelen, maar alleen op het 

eigen erf. 

Sinds de opening van de apotheek en het laboratorium in het kinderhuis zijn er 800 bezoekers 

geweest. Op dit moment mogen ze eigenlijk niet 

komen, maar we bieden ze toch hulp. 

Eerst controleren we op koorts en wordt door ons 

gevraagd naar andere ziekteverschijnselen. 

Het probleem is op dit moment, dat het lastig is om 

aan medicijnen te komen, om onze voorraad aan te 

vullen. 

Ik heb wel toestemming gekregen om met een 

uitgeschreven recept op de scooter naar 

Kathmandu te rijden om medicijnen op te halen. 

In Kathmandu en de andere steden hebben de inwoners het zwaar. Veel mensen verdienen 

hun inkomen met straathandel, nu alles plat ligt hebben ze geen geld en er is sowieso weinig 

voedsel te koop.  Als ze hun huur niet kunnen betalen komen ze op straat te staan. 

Krishna en zijn familie en de kinderen in het tehuis maken er dus het beste van en het 

gezondheidscentrum doet er alles aan om voor haar directe omgeving zoveel mogelijk steun 

te verlenen. 

https://www.namasteprojects.nl/nieuwsbrief-namaste-projects-april-2020.html 

https://www.namasteprojects.nl/nieuwsbrief-namaste-projects-april-2020.html


Mali  - Here Bugu - Yvonne Gerner schrijft in haar blog op 30 juni : 
 Als ik in Nederland ben overleg ik om de paar dagen met Baba via facetime, whatsapp, 

gewone telefoon of welk medium ook maar 

beschikbaar is. “Herinner jij je dat ene meisje, ze kwam 

altijd sla kopen” zegt hij, of “herinner jij je die man die 

hier werkte, herinner jij je de buurvrouw? Hij/zij is 

overleden, we hadden net de begrafenis”. “Waaraan is 

hij/zij overleden?” vraag ik, “aan de corona soms?” 

Domme vraag van mij, niet nagedacht. “Ach” zegt 

Baba rustig, “dat weten we niet, het kan de honger zijn, 

de malaria, de hitte, het stof, het vuil, corona. We lopen 

hier nou eenmaal voortdurend de kans dat je voortijdig 

ergens aan doodgaat.” 

 

Het doet pijn 

Hoe snel vergeet ik dat elke keer weer als ik in Nederland ben. Als ik inslaap in onze welvaart 

waar gezondheidszorg vanzelfsprekend is en eten hebben we ook genoeg. Oorlog is ver 

weg. Naar school kunnen we allemaal. Ik vergeet steeds hoe het voelt als ik hier ben in de 

vanzelfsprekendheid der dingen. Stom van me. Tot ik Baba zie op facetime. We kijken elkaar 

aan en overbruggen de afstand en het verschil. Woorden zijn niet nodig. We voelen de pijn 

en we delen hem. 

 

Black lives matter 

In Mali verschroeit de hitte van de klimaatverandering je huid, blijft op het platteland je bord 

vaak leeg, is veiligheid ver te zoeken, kunnen je kinderen niet naar school, en kenmerkt de 

staat zich door wanbeleid en corruptie met straffeloosheid tot gevolg. En je kunt nergens 

heen, er is geen bescherming. 

Hier hebben wij de aardbevingen in Groningen, de vervuiling, de stikstofproblematiek, de 

plastic soep, uitstervende bijen en insecten, kanker en nu de Corona. 

 

En over die pandemieën die door de wereld gaan komt dan als een komeet de 'Black lives 

matter beweging'. Standbeelden van voormalige slavenhandelaren worden omgetrokken 

en we worden gedwongen in de spiegel van ons koloniale verleden en heden te kijken. 

Klimaatverandering en institutioneel racisme hebben met elkaar te maken blijkt. Beide gaan 

over uitbuiting van mens en aarde. Bij beide trekken zwarte mensen aan het kortste eind. 

 

Maar, we komen dichter bij elkaar want het bewustzijn groeit dat al die dingen wel eens met 

elkaar te maken kunnen hebben.  Is er licht aan het eind van de tunnel? Ja, als het 

bewustzijn groeit, we elkaar ontmoeten en de hand kunnen reiken, ja, dan wel. 

 

De handreiking waar Yvonne het over heeft proberen wij te doen door haar werk op Here 

Bugu te steunen. 

 

Elk dorp een Here Bugu 

Baba heeft natuurlijk al lang een plan voor de toekomst. Het wonder van Here Bugu is dat er 

juist wél een alternatief blijkt te zijn. Namelijk een vrijplaats waar mensen gezien worden, waar 

ze hun talent kunnen ontwikkelen, waar ze veilig zijn, waar geen racisme is, waar ze leren 

samenwerken, waar ze weer in het leven gaan geloven en waar een alternatief voor ze is. 

Baba ziet in het concept van Here Bugu een fantastische mogelijkheid tot ontwikkeling en 

vooruitgang.  

Hoe?  

Door gemeenschapsvorming in de dorpen en ontwikkeling van de individuele deelnemers. 

Niet van bovenaf maar: in samenwerking met de lokale dorps-chefs (dus niet met de 

burgemeesters), door het opzetten van netwerken onder de bevolking (dus niet met de 

Ngo’s die tot de elite behoren en geen contact meer hebben met de bevolking).  



Door te beginnen met het planten van bomen die de dorpsmensen kennen (dus niet met 

onbekende planten die deskundigen uit het buitenland voorschrijven), door onderlinge 

uitwisseling en betrokkenheid te stimuleren. 

Geef de bevolking inhoud, respect, 

aandacht en dan gaan ze als een speer. 

Het benodigde geld hiervoor is het 

noodzakelijke middel dat moet worden 

ingezet om deze lokale beweging in gang 

te zetten. 

 

Elk dorp een eigen Here Bugu, een eco-

gemeenschap. Dat is een alternatief dat 

past in een humane samenleving, een 

alternatief dat de VOMM graag actief wil 

ondersteunen.  

 

Wat is er ondertussen nu broodnodig voor Here Bugu? 

Door de coronacrisis ontvangt het project fors minder geld en onze grote zorg is dat er 

onvoldoende geld zal zijn voor de structurele kosten en de projecten van het lopende jaar 

en voor de toekomstige plannen. Daarom doen wij een beroep op iedereen die het belang 

van Here Bugu kan meevoelen. Open je hart en kies samen met ons voor verandering op het 

gebied van ontwikkelingssamenwerking. 

Open als dat mogelijk is je portemonnee maar bedenk vooral ook dat je persoonlijke steun 

niet alleen een zaak is van geld alleen. 

zie ook: http://rondombaba.blogspot.com/ 

 

Ghana – Atsiekpoe – bouw van een kliniek “the Green Clinic” 
Namens de VOMM is Trudi van Dorssen actief als 

contactpersoon voor dit project. Op 25 mei schreef Trudy onder 

meer aan Cindy Noordermeer in Ghana :  
 

“Wat leven we in een vreemde tijd. Lastig, maar ook mooi om 

alle initiatieven van de mensen te zien om elkaar te helpen. 

Wij zijn benieuwd hoe het gaat in Ghana. 

Is er een strenge lockdown? Ik zag dat de kinderen ook thuis 

aan de laptop zitten? Een hele opgave, hè, ook voor de 

ouders.... 

Kunnen jullie aan voldoende voedsel komen? Mogen mensen 

op de markt hun groenten en fruit verkopen?” 

 

Cindy is ons contact in Ghana en ze antwoordt over de situatie 

ter plaatse als volgt: 

 

“Voor onze reisbureau-activiteiten ligt de business bijna helemaal stil en we zijn flink 

ingekrompen. Waar normaliter zo'n 25 mensen van ons afhankelijk zijn, kunnen we (voorlopig) 

nog maar 4-5 mensen een salaris betalen. De grenzen zijn hier nog dicht tot September. Vorig 

jaar verzorgden we veel reizen. Maar vanaf Maart en de rest van het jaar is alles gecanceld. 

Toch hebben we goede hoop voor de toekomst, want we hebben al aanvragen voor 

volgend jaar. Ik denk dat we met meer focus op efficiëntie en op kleinere schaal met meer 

http://rondombaba.blogspot.com/


diepgang verder gaan.  

Helaas ging ook Wandelen voor Water 

niet door en een ander project, een 

kerkelijke rommelmarkt ging ook niet 

door. Daarmee hadden we een groot 

verschil gemaakt voor de kliniek. 

Gecombineerd met de beloofde 

bijdrage uit onze eigen reizen-omzet 

hadden we denk ik de kliniek kunnen 

afbouwen dit jaar. Helaas is de realiteit 

iets anders.  

 

Afgelopen maand ben ik in Atsiekpoe 

geweest en hebben we een nieuw plan 

getrokken. Vandaag beginnen we ook 

aan een crowdfunding pagina, om te proberen om toch wat donaties te realiseren. Ook 

hebben we nog een klein budget van een Member of Parliament...  

 

Ook gaan we het toerisme anders organiseren, zodat een deel van de inkomsten 

direct ten goede komt aan de kliniek. Dat was eigenlijk al het geval, maar niet zo 

concreet zichtbaar voor de toerist en met teveel bureaucratie in het dorp. 

Covid19 maakt het nu eenmaal noodzakelijk dat we dingen efficiënter aanpakken, 

dus ook in Atsiekpoe.  

Het wordt nu een hele duidelijke link: bezoek en overnacht in Atsiekpoe en help de 

bouw van de kliniek mogelijk te maken.” 
 

Cindy 

 

 

STEUN ONS 
 

De VOMM roept haar leden – donateurs op om, nu onze activiteiten geen doorgang 

hebben kunnen vinden, ons te steunen met een ruimhartige jaarlijkse bijdrage, zodat wij dit 

jaar toch iets kunnen betekenen voor onze projecten in den vreemde. 

 

Bank :  NL66 RABO 0343 1299 65 
 

De Kerken in Muiden en Muiderberg steunen ons 
De diaconie van de protestantse kerken van Muiden en Muiderberg heeft besloten om ons 

te helpen met extra steun voor ons waterproject in Atsiekpoe - Ghana. De collectes tijdens 

de diensten van 2 augustus en 9 augustus zullen ten goede komen aan dit project. De 

VOMM zal het project tijdens de dienst toelichten. 

 

 

 

 

 


