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Muiderberg, 21 maart 2022 

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de jaarlijkse 

Algemene Leden Vergadering op: 

 

Dinsdag 29 maart 2022 om 20:30 uur  

in Ontmoetingscentrum de Steeg, Populierenlaan 2, Muiderberg 

Agenda:  

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Mededelingen / ingekomen stukken 

3. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 29 juni 2021 *) 

4. Jaarverslag 2021 secretaris *) 

5. Financieel Jaarverslag 2021 penningmeester *) 

6. Verslag Kascommissie *) 

7. Samenstelling kascommissie 2022 

8. Begroting 2022 en vaststelling contributie *) 

9. Vernieuwd Huishoudelijk Reglement  

10. Samenstelling bestuur  

11. Verslagen van de projecten in Ghana, Nepal en Mail  

12. Rondvraag en sluiting 
 

Korte Pauze 
  

VOMM-lid en dorpsgenoot Betteke de Gaay Fortmann bespreekt haar 

boek 'MENSEN ONTWIKKELEN ZICHZELF’. Zij is jarenlang actief geweest voor 

de Karuna Foudation te Nepal en werkt nu voor Tunafasi in Congo. 

 

*)  De stukken bij deze vergadering zijn een week voor de vergadering beschikbaar via 

de website www.vomm.nl en zullen op verzoek op papier beschikbaar gesteld 

worden. 

 

VOMM is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  

Hierdoor zijn uw giften aan de VOMM fiscaal aftrekbaar. 

Secretariaat: Fred Kortekaas | Graaf Florislaan 13 |  1399 VL Muiderberg | secretaris@vomm.nl    

www.vomm.nl  

Bankrekeningnummer: NL66 RABO 0343 1299 65 t.n.v. VOMM  

(gaarne postcode en huisnummer vermelden) 

KvK: 40.51.68.81  -  RSIN: 816122027 

http://www.vomm.nl/
http://www.anbi.nl/
mailto:secretaris@vomm.nl
http://www.vomm.nl/
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AD 3 Notulen A.L.V. d.d. 29-06-2021 

Aanwezig:  

 Luuk Donders (voorzitter), Liesbeth van Diest, Henry Deuling, Jan Maat, 

Swantje Tieken (online) Erik Jan de Wit, Nel de Wit en Coosje Riemers.  

Afwezig met bericht  

Trudi van Dorssen, Jan en Bep van Dijk, Fred Kortekaas, Dick Marjot, Jan 

Meindertsma en Yvonne Vriend.  

Locatie: OC de Steeg, Muiderberg 

Notulist: Coosje Riemers 

1. Opening  

Luuk opent de vergadering. In de hoop dat de Coronamaatregelen 

zouden worden opgeheven is de ALV steeds uitgesteld. Volgens de 

statuten moeten de ALV voor 1 juli plaatsvinden. Om hieraan te voldoen is 

ervoor gekozen om, ondanks dat een deel van het bestuur afwezig zou 

zijn, tijdig te vergaderen.  

De agenda wordt goedgekeurd. 

  

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

• Helaas ontvingen de VOMM het bericht dat Leen de Wilde (jarenlang 

penningmeester) en Jos Vossen (vorige voorzitter) zijn overleden.  

• Er zijn geen ingekomen stukken.  

 

3. Vaststellen notulen ALV 11 maart 2020  

De notulen van de ledenvergadering van vorig jaar zijn, met dank aan de 

notulist, goedgekeurd. Er waren nog wel enkele taalkundige 

opmerkingen.  

 

4. Jaarverslag 2020 secretaris  

Erik Jan de Wit merkt op dat er een paar kleine taalfouten zijn gemaakt. 

Vervolgens wordt het jaarverslag van de VOMM goedgekeurd.  

 

5. Financieel jaarverslag 2020 penningmeester  

De inkomsten waren een stuk lager omdat Wandelen voor Water 

afgelopen jaar niet kon worden georganiseerd i.v.m. de Corona 

maatregelen. De VOMM heeft met de vaste en extra donaties van de 

leden, een bijdrage van de stichting Helder, een collecte van de kerken 

Muiden en Muiderberg en een bedrag uit de reserve van VOMM de 3 

vaste projecten en 2 extra projecten toch een mooi bedrag kunnen 

doneren.  

De kosten zijn ook wat lager omdat er dus geen activiteiten zijn 

georganiseerd.  
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6. Verslag Kascommissie  

Ook hier had Corona invloed; het contact moest allemaal per mail 

verlopen. De Kascommissie (Nel de Wit en Dick Marjot) hebben de 

financiën gecontroleerd en goedgekeurd.  

Nel stelt voor om resultaat en begroting afgelopen jaar en begroting 

komend jaar in één tabel te presenteren. Voorstel wordt aangenomen.  

 

7. Samenstelling Kascommissie 2022  

Nel geeft aan dat er jaarlijks een oud en een nieuw lid in de commissie 

zitting moet hebben. Er wordt voorgesteld dat Nel 2 jaar in de commissie 

zit en Dick 3 jaar. Hiermee is vergadering (en Dick -achteraf) akkoord.  

 

8. Begroting 2021 en vaststelling contributie  

De begroting voor dit jaar is voorzichtig gesteld. Het is moeilijk in te 

schatten of het lukt om in 2021 een goede actie te organiseren. In plaats 

van Wandelen voor Water is de Water Balance Challenge bedacht. Met 

het idee dat de lagere scholen van Muiden en Muiderberg deze actie 

doen i.p.v. het wandelen.  

Op dit moment lijkt de druk op de scholen te hoog (o.a. door Corona en 

fusies) om ruimte te maken voor een extra programma. Afwachten hoe in 

2022 gaat. 2 Na enige discussie wordt vastgesteld dat de contributie voor 

de leden van de VOMM ook in 2021 € 10,- is.  

 

9. Samenstelling bestuur  

Luuk geeft aan dat het bestuur op zoek is naar nieuwe leden. Komend 

jaar is de samenstelling onveranderd.  

 

10. Plannen voor volgend jaar en de lopende projecten  

Voor het project in Ghana probeert Cindy Noordermeer een bedrag bij 

elkaar te krijgen voor een waterpomp op zonne-energie. Samen met Luuk 

heeft ze een gesprek gehad met Wilde Ganzen. De eisen van Wilde 

Ganzen (o.a. het vestigen van een stichting in Ghana) zijn op de korte 

termijn niet haalbaar. Behalve VOMM is er een andere partij die wil 

bijdragen.  

Ter sprake komt of Wilde Ganzen een optie is voor Here Bugu. Maar Jan 

geeft aan dat Yvonne Gerner op geen enkele manier geld wil ontvangen 

van organisaties die een politieke of religieuze ‘kleur’ hebben. Here Bugu 

doet heel veel; VOMM kiest ervoor om bij te dragen aan onderwijs en 

hygiëne. Ondanks alle onrust in Mali gaat het goed met het project.  

De donatie aan Nepal is gebruikt voor zonnepanelen en een accu die 

voor 7x24 uur voorziet in de stroom. Dit is heel bijzonder in Nepal. Verder 

ontving de VOMM van Krishna (oprichter van het kindertehuis) het verzoek 
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om een extra donatie i.v.m. de enorme hoeveelheid mensen die geen 

werk en dus geen eten hebben als gevolg van Corona.  

Alle aanwezige leden vinden dat, ondanks dat VOMM geen noodfonds is, 

een extra bijdrage terecht. Het gaat om een project wat al lang gesteund 

wordt door de VOMM.  

Luuk en Coosje zullen nog een keer goed naar de begroting kijken om te 

bepalen of een extra bijdrage mogelijk is.  

Met de nieuwe wijk bij Muiden is er een potentieel voor leden. Jan Maat 

geeft aan dat op dit moment de wijk nog niet af is en door hoe deze is 

aangelegd er nog niet veel samenhang is. De bewoners komen elkaar 

niet tegen op straat. Het is lastiger om dan te zoeken naar mensen die het 

leuk vinden om zich aan te sluiten of in te zetten voor iets. Er zijn allerlei 

ontwikkelingen, er komt een nieuwe school, mogelijk zijn er in een later 

stadium betere opties.  

Er is iemand die foto’s maakt van voordeuren voor een project in Senegal, 

Luuk zal kijken of hij contact kan maken.  

Zoals bij punt 8 als is aangegeven is er een nieuwe actie bedacht. Omdat 

het nog niet loopt zoals gehoopt, wordt er over mogelijkheden 

nagedacht.  

Opties: De Water Balance Challenge een dag op het strand, in september 

misschien langs de scholen om de VOMM opnieuw onder de aandacht te 

brengen. Er zijn veel nieuwe leraren op school en veel leerlingen kennen 

ook Wandelen voor Water niet meer. Liesbeth geeft aan dat altijd ze 

bereid is om te helpen als dit nodig is.  

 

11. Rondvraag en sluiting  

Bij de rondvraag vraag Erik-Jan of de VOMM op de hoogte is van de de 

WBTR. Voor 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen 

aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.  

Luuk geeft aan dat hij op de hoogte is.  

Verder zijn er geen vragen of opmerkingen voor de rondvraag. Luuk 

bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.  
Na afloop wordt een filmpje getoond van Cindy Noordermeer over Atsiekpoe 

en de water balance challenge. 

____________________________________________________________________ 

AD 4 Secretarieel verslag 2021 
Het bestuur en vergaderen 

Het bestuur is in 2021 als volgt samengesteld                                                                    

Voorzitter: Luuk Donders; Penningmeester Coosje Riemers; Secretaris: Fred 

Kortekaas; Leden: Swantje Tieken en Trudi van Dorssen; PR-VOMM: Jan Maat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

In 2021 hebben we a.g.v. de coronamaatregelen slechts enkele malen fysiek 

vergaderd maar toch is er online contact gehouden waardoor we de projecten 

toch verder hebben kunnen volgen.  
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Activiteiten 

Dit jaar zijn we begonnen met de bekendmaking dat onze voorzitter Luuk 

Donders is gekozen als vrijwilliger van het jaar.  

Bij het 40 jarig bestaan van de VOMM hebben we wel stil gestaan maar 

dit is verder niet uitvoerig gevierd. We hebben wel de nodige donaties 

ontvangen t.b.v. ons schoonwaterproject in Atsiekpoe, Ghana. 

Wandelen voor water is dit jaar niet doorgegaan. Hiervoor in plaats is 

bedacht de actie Water Balance Challenge. Dit heeft niet het effect 

gehad zoals bij Wandelen voor Water. 

We hebben de VOMM gepromoot op de uitmarkt in Muiden op 27-08-21. 

Deze markt werd goed bezocht en leverde een paar nieuwe leden op. 

De overeenkomst met de Stichting Helder Gooise Meren is met drie jaar 

verlengd. Een uitgave van de VOMM-krant in 2022 is nu ook mogelijk.  

We zijn lid geworden van Partin, een overkoepelende goede doelen 

organisatie. Zij geven ons advies en beleidsmatige ondersteuning.  

Onze website en digitale nieuwsbrieven blijven we goed verzorgen. Met 

de leden communiceren we zoveel mogelijk per mail. Dit gaat goed. Het 

scheelt een hoop loopwerk doordat er bijna geen brieven meer bezorgd 

hoeven te worden. 

Nieuwe wijk De Krijgsman in Muiden. Hier is de krant voor het eerst 

verspreid.  

Het schema van aftreden werkt al enkele jaren niet, we zijn op zoek naar 

nieuwe bestuurders. 

De projecten 

Hoe het met de projecten gaat en wat er bereikt is  wordt toegelicht door 

de projectleiders. 

Financiën 

De financiële situatie wordt door de penningmeester toegelicht. 

 Fred Kortekaas

AD 5 VOMM Jaarrekening 2021 
VOMM JAARREKENING 2021    

    
OPBRENGSTEN Realisatie 2021 Begroot 2021 Realisatie ‘20 

Contributies/Donaties personen 4.271,50 4.000,00 4.226,50 

Donatie Instanties 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Rabobank clubsupport 581,52  -    494,89 

Braderieën, kerkcollectes  -     -    165 

Wandelen v Water-Atsiekpoe 2.994,51 5.000,00 210 

Rente sparen 0,85  -     -    

Kasverschil  -     -    1,13 

Contributie 2022 61  -     -    

  10.909,38 12.000,00 8.097,52 
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KOSTEN   Realisatie 2021 Begroot 2021 

Realisatie 

2020 

Secretariaatskosten 118,49 50 35,01 

Jaarvergadering  -    50 45 

Bankkosten 123,31 130 119,38 

Website 25 100 21 

Krant en bezorging 722,75 850 1.038,18 

Kosten activiteiten 12,5 450  -    

Ghana - Atsiekpoe 5.270,00 7.000,00 3.275,00 

Nepal - Namjung / Doskilo 2.610,00 2.500,00 3.000,00 

Mali - Here Bugu 2.610,00 2.500,00 3.110,00 

YCF Thailand  -     -    350 

Bijenkasten Nepal/Kenia  -     -    300 

Totaal kosten 11.492,05 13.630,00 11.293,57 
    

Exploitatieverschil -582,67 -1.630,00 -3.196,05 

(- = verlies)    

 31-12-2021 1-1-2021  
Rabo rek courant 2.783,42 2.366,94  
Rabo spaar 4.168,05 5.167,20  

      
Kas 50 50  

 7.001,47 7.584,14  

    

controle -582,67   

    
 

Activa    
Beamer 1   
Scherm 1   
Banieren 1   
Kleding 1   
Boekwaarde: 4    

    
aantal leden 01-01-2021 161   
nieuw bekend 15   
nieuw onbekend 4   
opzeggingen -6   
niet betaald 2020 wel 2021 7   
aantal leden 31-12-2021  181   
     
wel lid en niet betaald 2021 20   
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AD 5  Toelichting op de jaarrekening 2021  zie op pagina 5 en 6 

INKOMSTEN  

De inkomsten zijn dit jaar ongeveer € 1000 lager dan begroot. Maar dat is 

bepaald niet slecht.   

• Als gevolg van de Corona maatregelen kon er voor de 2e keer geen 

‘Wandelen voor water’ georganiseerd worden. De inzet was een 

opbrengst van € 5000; dat is niet gelukt.  

• Maar door, ter ere van 40 jaar VOMM, aan de leden een extra bijdrage 

te vragen, samen met een (eenmalige) zeer welkome donatie van € 

2000, kon het benodigde extra bedrag voor het schoonwater project in 

Atsiekpoe toch worden bijgedragen.   

• De Stichting Helder Gooise Meren heeft het jaarlijkse bedrag van € 3000 

gedoneerd; € 1000 per project.  

• De VOMM begon 2021 met 161 leden en eindigde het jaar met 181 

leden. De totale jaarlijkse contributie is wat hoger dan begroot, totaal € 

4271 (ipv € 4000). Van de 20 leden die eind 2021 nog geen contributie 

hadden betaald, heeft een deel dat alsnog in 2022 gedaan.  

• Een bedrag van € 581 is ontvangen van de Rabobank Clubsupport 

actie; te gebruiken voor het verbeteren van de communicatie.   

 

UITGAVEN  

De uitgaven zijn dit jaar ook wat lager dan begroot.   

• De VOMM-krant is 1 keer uitgebracht, de opmaak- en drukkosten waren 

samen € 722. Iets lager dan begroot.  

• De algemene kosten; secretariaat-, vergader-, bank- en websitekosten 

komen op € 280, ongeveer zoals begroot. Een nieuwe jaarlijks 

terugkerende post is € 60 voor het lidmaatschap van Partin, een 

branchevereniging voor kleine goede doelen in internationale 

samenwerking.   

• Er is besloten om alle 3 de projecten ondanks de lagere inkomsten toch 

het jaarlijkse bedrag van € 2500 te doneren. De buffer die overblijft is 

groot genoeg om in 2022, ook als de inkomsten gelijkwaardig zijn aan 

afgelopen jaar, weer een substantieel bedrag te kunnen bijdragen aan 

alle 3 de projecten.    

• Naast het vaste bedrag heeft het project in Atsiekpoe een extra 

bijdrage van € 2670 ontvangen. En een extra bedrag van € 110 t.b.v. 

van het Rijst- en Gierstproject (Mali) en nogmaals t.b.v. voedselhulp als 

gevolg van de Coronacrisis (Nepal).  

• De VOMM begon het jaar met een saldo van € 7.584 en eindigde op 

31-12-2021 op € 7000. Iets lager dus dan het jaar daarvoor.   

 

Aan alle leden, donateurs en nieuwkomers hartelijk dank voor de 

betrokkenheid bij de activiteiten van de VOMM 
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AD 8   VOMM BEGROTING 2022 
  

 
   

OPBRENGSTEN in € 

Begroting 

2022 

Werkelijk 

2021 

 Begroting 

2021 

Contributie/donaties 

personen 
 4.000,00   4.271,50   4.000,00  

Donatie Instanties  4.000,00   3.000,00   3.000,00  

Rabobank Clubsupport  -     581,52   -    

Bijdrage gem. Gooise 

Meren 
 -     -     -    

Braderieën, kerkcollectes  -     -     -    

Wandelen voor Water  2.000,00   2.994,51   5.000,00  

Rente  -     0,85   -    

Contributie 2022   61,00   

totaal   10.000,00   10.909,38   12.000,00  

 
   

 
   

KOSTEN in € 

Begroting 

2022 

Werkelijk 

2021 

 Begroting 

2021 

Secretariaatskosten  120,00   118,49   50,00  

Jaarvergadering  50,00   -     50,00  

Bankkosten  130,00   123,31   130,00  

Website  75,00   25,00   100,00  

Krant en bezorging  1.000,00   722,75   850,00  

Kosten activiteiten  400,00   12,50   450,00  

Ghana - Atsiekpoe  2.500,00   5.270,00   7.000,00  

Nepal – Namjung / 

Doskilo 
 2.500,00   2.610,00   2.500,00  

Mali - Here Bugu  2.500,00   2.610,00   2.500,00  

YCF Thailand  -     -     -    

Bijenkasten Nepal/Kenia  -     -     -    

Totaal kosten  9.275,00   11.492,05   13.630,00  
    

Exploitatieverschil  725,00   -582,67   -1.630,00  

 (- = verlies)     
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AD 8   TOELICHTING OP DE BEGROTING 2022     zie op pagina 8 

INKOMSTEN  

De verwachting en de hoop is dat de contributie en individuele donaties 

dit jaar iets hoger zullen zijn.    

• Eind 2021 is de VOMM-krant huis aan huis bezorgd in Muiden (ook in de 

nieuwe wijk de Krijgsman) en Muiderberg.  Dit heeft zoals gehoopt 

inderdaad een aantal nieuwe leden opgeleverd en een extra 

donatie.   

• De stichting Helder Gooise Meren heeft de VOMM toegezegd weer 

gedurende 3 jaar (2022, 2023 en 2024) een bijdrage van € 3000 te zullen 

doneren. En eenmalig een extra bedrag van € 1000 zodat er in 2022 

weer een VOMM-krant kan worden uitgebracht.   

• Ook dit jaar zal de VOMM meedoen aan de Rabo Clubsupport actie, 

maar op de begroting is hiervoor geen bedrag opgenomen. De 

aanvraag wordt niet altijd gehonoreerd.  

• Hopelijk kan ‘Wandelen voor Water’ dit jaar gewoon doorgaan. 

Eventueel, als de Corona regels toch weer roet in het eten gooien, kan 

de vervangende actie van afgelopen jaar de ‘Water Balance 

Challenge’ nog eens opnieuw ingezet en uitgedacht worden. Het 

bedrag hiervoor is voorzichtig begroot, gezien de ervaringen van het 

afgelopen jaar.   

  

KOSTEN  

• De secretariaatskosten zijn blijvend wat hoger door het lidmaatschap 

van Partin (advies). De verwachting is dat de rest van deze kosten; huur 

van de zaal voor de ALV, bank- en algemene kosten min of meer 

hetzelfde blijven. Ook de website functioneert voorlopig goed.   

• De kosten voor een papieren krant zijn gedekt.    

• De inschatting voor van de kosten voor activiteiten (in principe 

Wandelen voor Water) zijn, vergelijkbaar met voorgaande jaren, op  

€ 400,- begroot. Als er mogelijkheden zijn, kan VOMM meedoen aan 

een activiteit of er zelf een organiseren.  

• De projecten die VOMM al jaren steunt, Atsiekpoe, Namjung Doskilo en 

Here Bugu, zullen ook dit jaar een donatie van € 2500 ontvangen.   

• Er wordt geen bedrag gereserveerd voor een nieuw project. Als gevolg 

van Corona, is er in 2021 en 2022 een deel van de reserve gebruikt.  

• Inwoners van Muiden en Muiderberg kunnen altijd kleinschalig 

projecten, die aan de doelstelling van onze vereniging voldoet, 

inbrengen bij de voorzitter of secretaris.   

   

Contributie:  

Het bestuur stelt de leden wederom voor €10,00 contributie te heffen; 

iedereen is natuurlijk vrij om een hoger bedrag over te maken.  

  



Pagina 10 ALV VOMM 2022 
 

 

AD 9     WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Als gevolg van de inwerkingtreding van de WBTR en de UBO hebben we 

opnieuw naar het Huishoudelijk Reglement gekeken en aangepast. 

wij leggen het u voor. U kunt het concept vinden op de website  

 

AD 10   BESTUURSSAMENSTELLING 

Er is geen wijziging in het bestuur.  

Yvonne Vriend heeft aangegeven de bestuursvergaderingen niet meer bij 

te wonen. Zij blijft wel beschikbaar voor hand-en-span-diensten.  

 

AD 11   DE PROJECTEN 

NEPAL 

Halverwege 2018 is Krishna Shresta met het kinderhuis van Namaste 

Projects van Sallaghari bij Bhaktapur verhuisd naar Dos Kilo in de buurt van 

Gorkha. Ongeveer 120 km ten westen van Katmandu. 

 

Na korte tijd is Krishna met hulp van familie en de kinderen, begonnen om 

de grond om het huis te bewerken. Afgelopen jaar was er een grote 

overstroming, maar alles is weer opnieuw geplant en gezaaid. 

Er kan grotendeels uit eigen tuin en stallen worden gegeten. 

Voor schooltijd wordt er in de tuin gewerkt en daarna lopen de kinderen in 

5 minuten naar hun nieuwe school. 

 

Namaste Projects: “Graag willen wij jullie hartelijk danken voor de gift die 

wij tijdens onze actie ‘Coronacrisis’ van jou hebben mogen ontvangen. 

Mede dankzij jou hebben we € 5.010 bij elkaar gekregen! 

Daarvan kwam € 2.510 van incidentele donaties van onze vaste 

donateurs. En € 2.500 van een eenmalige bijdrage van Vereniging voor 

Ontwikkelingssamenwerking Muiden en Muiderberg (VOMM), geoormerkt 

voor een specifiek doel: een zuurstofmachine om medische zuurstofflessen 

te kunnen bijvullen in het Peter Healthcare Center.    

  

Het bedrag hebben wij in zijn geheel, kort na onze oproep, aan Krishna en 

Sushila ter beschikking gesteld, aangezien het bieden van hulp al in volle 

gang was. Zij hebben, telkens in overleg met andere lokale organisaties 

(van elke gemeente in de regio) en de vrouwengroepen, gekeken welke 

hulpvragen het meest urgent waren. Een lastige klus, aangezien Krishna 

(nog steeds) overspoeld wordt met aanvragen voor hulp. 

 

Het is fantastisch dat we dankzij deze actie, naast de levensreddende 

zuurstofmachine, meer dan 30 gezinnen hebben bij kunnen bijstaan in 

deze moeilijke tijd en hebben kunnen voorzien van voedselpakketten, 

medicijnen, mondkapjes en/of desinfectiemateriaal. Daarnaast zijn er ook 

meerdere families geholpen met schoolgeld dat voor hen is betaald. 
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Verder zijn er een aantal eenvoudige operaties voor mensen betaald, 

welke anders niet hadden plaats kunnen vinden wegens geldgebrek. 

  

We zijn ontzettend dankbaar voor jullie  betrokkenheid en het resultaat 

van de actie ‘Coronacrisis’”. 

 

GHANA 

Aan de Voltarivier in Ghana ligt Atsiekpoe, een dorp waar de bewoners 

hun eigen cultuur en leefwijze nog voor een groot deel hebben behouden. 

Met kleinschalig toerisme wordt extra inkomen gegenereerd, waardoor de 

leefomstandigheden op het platteland worden verbeterd. 

Er is een klein guesthouse voor toeristen gebouwd en er is elektriciteit 

aangelegd. 

Alle plannen ontstaan vanuit de wensen en ideeën van de plaatselijke 

bevolking. Bij de uitvoering van deze plannen wordt verwacht, dat de 

bevolking meewerkt. Hetzij in arbeid, hetzij met een financiële bijdrage. 

 

Één van die wensen was het bouwen van de Green Clinic. Een kleine 

kliniek voor moeder en kindzorg, vaccinaties, bevallingen en voorlichting.  

Ongeveer 3200 inwoners moeten nu de Voltarivier van 500 meter 

oversteken, voordat ze in een “grote” plaats kilometers verderop kunnen 

komen om een ziekenhuis te bezoeken. 

 

Afgelopen jaar hebben we bijgedragen aan de bouw van een 

waterpomp in het dorp. Hij is 23 januari 2022 feestelijk in gebruik genomen. 

Voor komend jaar dragen we middels ‘wandelen voor water’ bij aan 

sanitaire voorzieningen in en rond het hospitaal.  

 

MALI 

Here Bugu is een ecologische gemeenschap op het platteland van Mali. 

Een land waar de bevolking getekend is door een geschiedenis van 

slavernij, kolonisatie en hulpverslaving en nu verscheurd wordt door 

oorlog. Daar wordt gewerkt met de arme bevolking uit verschillende 

etnische groeperingen aan gemeenschapsvorming en 

vaardigheidstraining. De deelnemers leren creatief te denken, fantasie te 

ontwikkelen, ondernemend te zijn en zelf dingen te maken. Het respect 

voor elkaar is daarbij een sleutelwoord. Oprechtheid in wat je zegt in 

relatie tot wat je doet is essentieel. Ze geven praktisch onderwijs voor 

hoofd, hart en handen om een gezonde leergierigheid wakker te maken. 

Hiermee wordt het gevoel van eigenwaarde hersteld, het 

allerbelangrijkste dat mensen in het verscheurde Mali nodig hebben voor 

het bouwen aan een nieuw, menswaardig bestaan. 

 

VOMM heeft dit jaar bijgedragen aan de scholing van de kinderen van 

de Peulen, een nomadische bevolkingsgroep op de vlucht voor Jihadisten 
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en die in Mali als ‘minderwaardig’ worden beschouwd. Zij zijn opgenomen 

binnen de gemeenschap van Here Bugu maar wonen met ca. 500 

medevluchtelingen in een tentenkamp buiten de poort.  

Kinderen krijgen scholing, de oudere Peulen geven de mannen van Here 

Bugu ‘les’ in het hoeden van dieren. Zie rondom baba - YouTube 

Ook heb we een bedrag overgemaakt voor de jaarlijkse rijst en 

gierstactie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZG0Batb_ehU&t=78s

