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een middagslaapje op de kleuterschool hoera! Nieuw speelgoed voor de kleuterschool 

 

 
 

 

feestelijke opening van het Geert Postma 
taal- en trainingscentrum 

 
uitzicht op het afgelegen Sogog tandarts Joost aan het werk; dat was hoognodig! 

 
de mensen leven in een uitgestrekt gebied 
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Project ondersteuning 
In 2016 hebben we in totaal € 8.500,00 overgemaakt aan Stichting Source of Steppe Nomads in 
Mongolië. Daarvan is: 

-  € 4.000,00 besteed aan onderwijsprojecten als de afronding van het Geert Postma taal & 
trainingscentrum in Ulaankhus, en de aanschaf van (educatief) speelgoed voor 125 kleuters van de 
kleuterschool in Tsengel.  

- € 2.000,00 besteed aan de aanschaf van medicijnen en vitamines om de griepepidemie in de 
lange, strenge winter onder controle te krijgen en te houden. Deze ondersteuning is jaarlijks 
terugkerend en wordt begeleid door de mobiele dokter in een uitgestrekt gebied waarin weinig 
medische zorg voor herders en nomaden toegankelijk is. 

-   € 1.500,00 overgemaakt aan het ‘Green Project’ voor de aanschaf van zaden voor de land- en 
tuinbouw. Dit draagt enorm bij aan een gezond en gevarieerd voedingspatroon. 

-   €  400,00 aan giften ter ere van het 10-jarig bestaan van de kleuterschool in Sogog en de opening 
van het Geert Postma taal- en trainingscentrum in Ulaankhus 

- €  600,00 aan preventieve tandheelkundige zorg. Deze ondersteuning is tot stand gekomen dankzij 
een financiële injectie van Stichting Dhampus.  

 
 
Bezoek aan Mongolië  
In september hebben bestuurslid Astrid en haar partner Haaije Postma op eigen kosten een bezoek 
aan de projecten in Mongolië gebracht. Zij namen tandarts Joost van Vlijmen van Stichting Dhampus 
mee om tandheelkundige hulp te verlenen. In de hoofdstad Ulaanbaatar maakten zij eerst kennis met 
contactpersoon Lena op het kantoor van stichting Source of Steppe Nomads. De dag daarop vlogen 
zij naar West-Mongolië en bezochten ze in vier dagen tijd alle projecten. Kijk voor foto’s en een 
verslag op onze website www.vriendenssn.nl 
 
 
Feestelijke viering en opening 
Tijdens het bezoek werd het 10-jarig bestaan van de kleuterschool in Sogog gevierd en het Geert 
Postma taal- en trainingscentrum geopend, Het waren feestelijke dagen met veel genodigden, en 
typisch Mongoolse activiteiten als paardenrennen en worstelen. Astrid overhandigde uit naam van het 
bestuur waardechecques van 200 Euro als gift. Haaije (zoon van Geert Postma), Lena en de 
gouverneur van Ulaankhus openden het Geert Postma taal- en trainingscentrum in Ulaankhus en de 
eerste studenten in de Engelse en Mongoolse taal kregen hun certificaat uitgereikt.  
 
 
Tandarts Joost aan het werk 
Op de kleuterschool in Ulaankhus en lagere school in Sogog heeft Joost samen met kindertandarts 
Davga uit Ulgii tweehonderd kleuters, kinderen en volwassenen behandeld. De gebitten zijn 
dramatisch slecht! Er wordt weinig gepoetst en veel gesnoept. Joost was heel tevreden over de goede 
organisatie en samenwerking op de scholen. Op www.dhampus.nl kunt u zijn eigen verslag lezen. We 
zetten de samenwerking voort; Stichting Dhampus financiert het komende jaar het salaris van Davga 
en haar assistente inclusief materialen, vervoer en het salaris van de chauffeur. Elke 3 maanden zal 
Davga de scholen bezoeken en de tanden van de kinderen controleren en behandelen. Wat een 
fantastisch mooi resultaat! 
 
 
Op reis in een campervan 
Eerder dit jaar berichtten we over Wietse en Iris, een jong stel uit het westen van Nederland, die in de 
zomermaanden met hun camper naar Mongolië reisden. Hun bedoeling was om de camper te 
doneren aan de projecten van Source of Steppe Nomads, maar dat is helaas niet gelukt. De 
invoerrechten bleken te hoog voor gebruikte auto’s. Heel jammer, maar gelukkig zijn Wietse en Iris 
gastvrij ontvangen door Lena en de bevolking in Sogog. 
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Bestuurswisseling 
Vanaf 1 januari 2017 voeren we een bestuurlijke verandering door. Epi Postma gaat ons als voorzitter 
verlaten en zijn broer Haaije zal het stokje van hem overnemen. Prachtig dat hiermee de naam 
Postma verbonden blijft aan de stichting en het mooie werk dat vader Geert als basis heeft gelegd.  
Daarnaast kregen wij de na de oprichting van de stichting eind 2013 enorm veel steun van adviseur 
Henk Folkers uit Wageningen. Hij stelde zijn kennis en ervaring op het gebied van organisatiekunde 
belangeloos beschikbaar. Ook voor Henk zit het er na 3 jaar op, waarbij hij heeft aangegeven, dat hij 
ons als zittend bestuur zal ondersteunen waar nodig. Zowel Epi als Henk zijn wij veel dank 
verschuldigd voor hun tijd, energie en inzet voor onze stichting 
 
 
Ambassadeurs, vrienden en sponsors 
Veel energie heeft het bestuur besteed aan het breder bekend maken van de stichting en het doel dat 
we voor ogen hebben. Naast donateurs willen we graag ambassadeurs die onze stichting bij een 
breder publiek onder de aandacht brengen en sponsoren die zich voor langere tijd financieel of 
materiaal aan onze stichting verbinden. Bekende ‘Friese fado’ zangeres Nynke Laverman is 
enthousiast over ons werk en vermeldt ons op social media. En we zien een voorzichtige toename 
van organisaties als de Vierdaagse Sponsorloop en scholen die sponsor activiteiten organiseren of 
faciliteren. Dat is goed nieuws en volgend jaar gaan we hier zeker mee verder, we willen zoveel 
mogelijk vrienden aan ons verbinden!  
 
 
 
Bestuur van Stichting Vrienden van SSN 
 
 
Epi Postma, Dick Smith en Astrid van der Looij 
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