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Het jaar 2014 is als u dit leest alweer in de
laatste dagen.
We vieren kerst en dan oud en nieuw.
Dit jaar was een succesvol jaar.
Plannen door Wilde Ganzen goedgekeurd
Zoals wij u in de vorige nieuwsbrief meldden is de nieuwe directeur van het CFP
Sindian van start gegaan. Contacten met
de mensen die in de nieuwe regionale politieke structuur rollen hebben werden gelegd.
Wilde Ganzen is, via de contacten met
Dendron College, altijd een belangrijke
partner in onze projecten.
Inmiddels heeft Wilde Ganzen de projecten
m.b.t. het inrichten van restaurant met keuken voor het horeca onderwijs en de verbouwing t.b.v de medische post goedgekeurd. Ook de bouw van een kleinveestal
voor het agro technisch onderwijs is goedgekeurd. De bouw van deze projecten zal
vrijwel geheel met de leerlingen van CFP
Sindian worden uitgevoerd. De school kan
nu met eigen leerlingen werkervaring opdoen en het plan realiseren. Het mes snijdt
zo aan twee kanten. Het totale project is
een investering van ruim € 13.000,--.
Deze middelen zijn inmiddels bij elkaar gebracht.
Wilde Ganzen
Ook voor onze donateurs is het goed te weten dat waar mogelijk hun bijdragen via de
door Wilde Ganzen goedgekeurde projecten met 50% verhoogd worden.
Daarom geven wij hieronder graag informatie over deze voor onze kleinschalige projecten belangrijke organisatie.

Missie
Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. We geven financiële steun, kennis
en expertise bij projecten die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van mensen die in armoede leven, hun gemeenschap én bevlogen Nederlanders. De
projecten zijn kleinschalig en leiden tot
zichtbare resultaten. Ook versterken we
de kracht van mensen die in armoede
leven om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren. Voor een directe én
een structurele verbetering van hun situatie en voor een kansrijke toekomst.
Propositie
Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. We steunen kleinschalige projecten, opgezet door mensen ter plaatse
samen met bevlogen Nederlanders. We
helpen met kennis, ervaring en financiele steun. Zo maken we samen echt een
verschil in de levens van mensen. Met
zichtbare en blijvende resultaten.
Zie ook de website www.wildeganzen.nl

Visie van Wilde Ganzen
Een wereld waarin mensen die in armoede leven op eigen kracht hun situatie en hun toekomst verbeteren.
Zo zag het noodlokaal van CEM er uit in 2011
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Samen met de partners in Sindian worden
deze plannen opgesteld en als aanvraag bij
Wilde Ganzen ingediend.

En zo van binnen

Uitwisselingsprojecten
Op het Dendron College is onze bestuurder
Claudia Wetzels bezig om een uitwisselingsproject met CEM Sindian te maken. De
thema’s waarover zij met leerlingen van
beide scholen projecten wil maken zijn ‘milieu’ en ‘samenleving’.
Doel is dat leerlingen vanuit beide werelden
kennis nemen en delen over deze onderwerpen. Dat zij verschillen en overeenkomsten zien, en vooral de goede dingen en
kansen in beide werelden ontdekken.

Bestuurswisselingen
Continuïteit is voor elke organisatie van
belang, dus ook voor SOTOS. Er dient
daarom een doorstroom binnen het bestuur te zijn van mensen uit de organisaties die SOTOS ‘maken’.
Begin 2015 zullen er enkele wisselingen in
het bestuur plaatsvinden.
Geert van Eck, Hans Scheres, Pieter Bijvoets en Claudia Wetzels blijven aan. Raoul Dusch is afgelopen jaar met pré pensioen gegaan bij Dendron College. Hij wordt
opgevolgd door Martijn Janssen namens
de schoolleiding. Wij bedanken Raoul voor
zijn inzet in de afgelopen jaren.
Dik Ottevanger (accountant) zal het bestuur verlaten. Hij blijft adviseur. Op deze
wijze kan hij, zonder formeel als bestuurder betrokken te zijn, objectiever onze
jaarstukken beoordelen en SOTOS financieel adviseren.
Vorig jaar ging Haegens Bouw, één van
de organisaties die SOTOS oprichtte, failliet. Harrie van Eck, voorheen directeur
van Haegens Bouw blijft aan tot er een ander bedrijf gevonden is die in de SOTOS
stichting wil meedoen.
Dank aan onze donateurs:
Alle ambities van SOTOS kunnen slechts
worden gerealiseerd door de betrokkenheid van de groep van donateurs. Wij willen
u dan ook via deze nieuwsbrief allen bedanken voor de bijdragen die u gaf. Wij hopen ook het komende jaar weer op u te mogen rekenen.

En dit realiseerden we in 2012. Met nog zo’n
gebouw en muren is CEM ‘compleet’.

Vervolgprojecten
Er staan nog meer projecten op stapel.
Zo heeft het CEM Sindian nog behoefte
aan uitbreiding met drie leslokalen, maar
ook aan ommuring van het terrein.
Bij het CFP Sindian ligt het accent op de
ontwikkeling van de ondernemende school.
In het kader hiervan zullen workshops ingericht moeten worden, ook buiten de school.

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gezond en succesvol 2015.

Bestuur SOTOS

www.sotos.nl
Bankrekening: NL97 RABO 0147 2855 34
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