Inleiding
Deze nieuwsbrief komt op een moment dat we ons leven anders vorm hebben moeten geven
en ons zorgen maken over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. We hopen dat het
goed met u en uw naasten gaat.
Het is ook een tijd waarin weer eens duidelijk is geworden dat we als mensen met elkaar
verbonden zijn en dat landen niet op zichzelf staan. Iets wat we als SOS Meerlo-Wanssum al
sinds onze oprichting onderschrijven en waar we ons voor in hebben gezet en in blijven
zetten.
In deze nieuwsbrief een aantal updates die laten zien dat we met elkaar een verschil kunnen
maken.
Veel leesplezier gewenst.

Stand van zaken SOS Meerlo-Wanssum
“Bestaat SOS Meerlo-Wanssum nog?”
Jazeker bestaan we nog! Maar ook in het afgelopen jaar bleek het weer lastig te zijn en
tevens een uitdaging, om een antwoord te vinden op de vraag hoe in deze veranderende
tijden SOS Meerlo-Wanssum haar doelstelling vorm kan geven.
In 2019 is verder gewerkt aan twee initiatieven die in 2018 waren gestart. De steun aan de
bouw van een toeristisch opleidingscentrum door Mama Alice en de jubileumactie voor de
basisscholen.
Verder hebben we vorig jaar gesprekken gehad over 2 mogelijke nieuwe projecten.
We hebben nu een aantal vragen uitstaan. Als deze vragen naar tevredenheid worden
beantwoord kunnen we starten met een nieuw project.
In de volgende nieuwsbrief verwachten we hier meer over te kunnen vertellen.

Project Bouw Toeristisch opleidingscentrum
van NGO Mama Alice Peru
In de nieuwsbrief van december 2018 hadden we gemeld dat we het nieuwste initiatief van
Frederique Kallen in Peru gingen steunen. Mede dankzij de financiële steun van SOS
Meerlo-Wanssum heeft zij haar doel afgelopen jaar kunnen halen.
Mama Alice heeft het opleidingsrestaurant van het Toeristisch Training Centrum
gerealiseerd, waar jaarlijks 100 jongeren opgeleid worden tot ober, barman en kok. Het
centrum is, onder begeleiding van een Peruaanse ingenieur, gebouwd door jongeren die
afgestudeerd zijn aan de vakopleidingen van Mama Alice. Er is gekozen voor duurzaam
bouwmateriaal uit de omgeving. In het centrum zijn opleidings- en werkplekken gecreëerd
voor jongeren die nu geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Het restaurant is geopend
voor publiek en hiermee genereert Mama Alice inkomsten. De winst wordt geïnvesteerd in de
onderwijs- en psychosociale programma’s van Mama Alice. Het is van belang dat de
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stichting zelfstandig kan zijn en minder afhankelijk van inkomsten uit Nederland. Maar
het mooiste en belangrijkste resultaat is natuurlijk dat al die jongeren die voorheen geen
kans hadden op een eerlijk inkomen na het volgen van een vakopleiding bij Mama Alice, bij
de beste restaurants van Ayacucho aan de slag kunnen.
Voor meer informatie over het restaurant en de opleiding zie
https://mamitaalice.org/projecten/vakopleidingen/ en https://www.quinuaq.com/
Vast een tip voor diegenen die naar Peru op vakantie willen gaan wanneer dat weer mogelijk
is.

Van website QuingaQ: Het team van QuinqaQ.
Dat het werk van Frederique wordt gewaardeerd blijkt ook uit het volgende. Frederique heeft
vorig jaar de World of Children Education Award 2019 gewonnen. World of children reikt
deze prijs jaarlijks wereldwijd aan iemand uit die zich succesvol inzet voor het verbeteren
van de leefsituatie en toekomstmogelijkheden van kansarme kinderen. Frederique is de
eerste Nederlander die deze prijs wint.
Deze prijs heeft ze donderdag 7 november 2019 in New York City in ontvangst mogen
nemen.
Dit is de link naar haar speech:
https://drive.google.com/file/d/1OqkGkVN3eMktNgp77m5h0omYh_7x3Vii/view
<https://drive.google.com/file/d/1OqkGkVN3eMktNgp77m5h0omYh_7x3Vii/view>
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Samenwerking Wereldpaviljoen Steyl
Mede dankzij de financiële steun van SOS Meerlo-Wanssum heeft het
Wereldpaviljoen het Ghana-paviljoen kunnen realiseren. In dit paviljoen
wordt gebruik gemaakt van virtual reality, om letterlijk een beeld te krijgen
van de leefomstandigheden daar.
Van het 25-jarig jubileumcadeau aan de basisscholen in de gemeenten
Horst aan de Maas en Venray is dankbaar gebruik gemaakt.
In 2019 bezochten 30 schoolklassen uit Horst aan de Maas en Venray het Wereldpaviljoen.
Dat zijn een kleine 900 kinderen van de groepen 1 t/m 8. De reacties van docenten en
kinderen zijn in een woord: geweldig. Het Wereldpaviljoen kreeg diverse reacties van
docenten. Zie hieronder in het persbericht o.a. de reactie van docent Ron van Basisschool
Megelsheim die op facebook staat:
Basisschool Megelsheim Meerlo enthousiast over bezoek aan het Wereldpaviljoen in Steyl.
Negenentwintig kinderen, docent Ron en enkele ouders
bezochten woensdag 13 november het dorpje San Pedro
(Nicaragua) in het Wereldpaviljoen in Steyl. Na een korte vlucht
in een Fokker 50 arriveerden de kinderen op de luchthaven van
San Pedro en kregen de kinderen een Nicaraguaanse naam. Ze
werden hartelijk ontvangen door de ambtenaar van toerisme en
daarna gingen de kinderen aan het werk. Ervaren, beleven en
doen is het motto. De beleving in een casa, werken in een
fabriek, Spaanse les in een schooltje, tortilla’s bakken,
instrumenten maken en voorbereidingen treffen voor een groot
feest met processie door het dorp. Docent Ron schreef na
afloop in het gastenboek: “Wat een prachtig concept. De
leerlingen krijgen op een speelse manier heel veel van een
andere cultuur mee. Complimenten! Enorm bedankt namens
groep 6/7 van Basisschool Megelsheim Meerlo

Hierbij foto’s van scholenbezoeken.

Uit Peel en Maas 21-11-2019
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Privé foto familie Poels
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Nieuwe website
Degenen die in de afgelopen maanden hebben geprobeerd om onze website te bereiken
hebben al gezien dat deze opnieuw wordt gemaakt. Met hulp van Tom Lenders wordt deze
up-to-date gebracht.
Op deze plek een speciaal woord van dank aan Loes Verdellen-Janssen die jarenlang onze
webmaster is geweest. Ondertussen heeft Loes haar handen vol aan haar bedrijf en gezin,
gelukkig konden we nog wel een beroep op haar doen bij de voorbereidingen van de nieuwe
site.
Loes, van harte bedankt voor je inzet voor SOS Meerlo-Wanssum.
En nu nog even geduld hebben tot de onthulling van de nieuwe 2020 site.

Overzicht SOS Meerlo-Wanssum projecten
Om weer even op te frissen:
1993-1995
Hulp voor straatkinderen in Rio de Janeiro, Brazilië
1996-1997
School voor weeskinderen in Addis Abeba, Ethiopië
1998-2001
Boerencoöperatie in Sulawesi, Indonesië
2002-2005
Weeshuis in Chillán, Chili
2006-2009
Bassischool in Kalendu View, Zambia
2009-2012
Mobiele School in Chennai, India
2013-2016
Speciale school voor dove kinderen in Jiboro, Gambia
2017-2017
Generator Massage Trainingscentrum in Labuanbajo, Flores, Indonesië
2018-2019
Toeristische Opleidingscentrum in Ayacucho, Peru
Op het project in Ethiopië na functioneren alle initiatieven nog steeds. Een aantal
organisaties houdt ons regelmatig op de hoogte. We lichten er een paar uit.
Boerencoöperatie in Sulawesi, Indonesië
Van 1998-2001 heeft SOS Meerlo-Wanssum een project op het Indonesische eiland
Sulawesi gesteund. Het project betrof steun bij land- en tuinbouw, visteelt, start van een
kippenbedrijf en de bouw van een revalidatiecentrum voor gehandicapten. Na afloop van het
project vroegen boeren om steun bij het opzetten van een coöperatie. Dit project was
ingediend door de stichting YUMARU. Deze stichting is nog steeds actief en stuurt SOS
nieuwsbrieven. Het laatste nieuws is te vinden op www.yamaru.nl.
Mobiele School in Chennai, India
In India zit Udavum Karangal, zoals was te verwachten, niet stil. Op hun website zijn de
ontwikkelingen te volgen en de nieuwsbrieven te lezen www.helpendehandenindia.nl .
School Jiboro
De familie Goumans is eind vorig jaar weer op bezoek geweest in Jiboro om te kijken hoe
het nu met de school staat. Informatie over dit bezoek is te vinden op de Facebookpagina
van Anita. Daarnaast zijn de ontwikkelingen in Jiboro te volgen op de website van Care
Foundation The Gambia www.carefoundationthegambia.nl . Ook zij hebben te lijden onder
de coronacrisis en hebben een voedselactie georganiseerd voor de kinderen van de school.
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Mocht u deze willen steunen dan kan dat. Laat het dan ons even weten dan sturen we de
bijbehorende mail door.
Kita Juga – Massage Trainingscentrum Flores
In 2017 hebben we ervoor gezorgd dat het Massage Trainingscentrum over een generator
kon blijven beschikken.
In februari kregen we een mooi bericht:
In de afgelopen maanden hebben wij besloten dat nú de tijd rijp is om de medewerkers van
de Yayasan Ayo Mandiri volledig zelfstandig te laten functioneren.
Na maandenlang wikken en wegen, voor en nadelen goed afwegen en vooral ook kijken wat
de medewerkers nodig hebben, zijn we samen met de medewerkers van het
massagecentrum tot de conclusie gekomen dat zij de uitdaging aan durven én willen gaan.
Wij helpen de masseurs om hun eigen bedrijfje op te zetten in Labuanbajo. Kleinschalig,
maar met hun jarenlange werkervaring en eigen klantenkring zeer goed haalbaar. Masseren
in hotels, op boten, groepen, trainingen geven, alles blijft mogelijk.

.

Uit nieuwsbrief Kita Juga

Nog steeds gezocht nieuw bestuurslid / nieuwe bestuursleden
Versterking is nog steeds van harte welkom, we heten je graag welkom in ons bestuur om
samen verder richting te geven aan SOS Meerlo-Wanssum.

Afsluiting
Mochten er naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen en/of opmerkingen zijn kunt u
deze mailen aan nieuwsbrief@sos-meerlowanssum.nl .
We wensen u in deze bijzondere tijd sterkte, hoop en een goede gezondheid.
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