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Eindejaarbericht, december 2014  
 
Dankzij de vele bijdragen hebben wij dit jaar maar liefst € 7.500 kunnen 
overmaken naar SSN in Mongolië. Met dit aanzienlijke bedrag zijn projecten van 
herders en steppenomaden in het verre Mongolië ondersteund. Deze projecten 
worden door hen zelf opgestart en uitgevoerd, en zijn gericht op onderwijs, 
gezondheid, voeding, landbouw en milieu.  
 
In deze nieuwsbrief informeren wij u over de projecten waaraan SSN in Mongolië 
het geld in 2014 heeft besteed en voor welke projecten in 2015 wij fondsen 
willen werven. Tevens geven wij in dit eindejaarbericht een samenvatting van de 
activiteiten van de stichting in het afgelopen jaar. 
 
Uw steun, iedere bijdrage betekent veel voor deze gemeenschap en helpt hen 
verder te bouwen aan de toekomst van hun kinderen.  
 
Als u dit jaar een kerstgroet naar Mongolië overweegt: wij zijn inmiddels door de 
belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Uw gift aan Vrienden van SSN op IBAN NL68 RBRB 0851 404669 is nu dus ook 
fiscaal interessant, voor details zie de laatste pagina van dit eindejaarbericht. 
 
Hebt u onze website www.vriendenssn.nl al eens bekeken? Hier vindt u meer 
informatie over de projecten en tevens het laatste nieuws. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Stichting Vrienden van SSN  
 

 
 
Epi Postma, voorzitter 
 
PS: 
Wij houden vrienden en donateurs graag op de hoogte van de ontwikkelingen, bij 
voorkeur per email. Als u een email adres heeft en u wilt op de hoogte blijven, 
zou u ons dit dan willen toesturen op mail@vriendenssn.nl? Adreswijzigingen of 
correcties in de adressering ontvangen wij ook graag van u (mag ook per post 
natuurlijk).  
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de kleuterschool geeft hen een goede start mede dankzij de goede start 

  
er passen wel 15(!) kinderen in de jeep de kleuterschool in Sogog 

  
groenten voor de kleuters uit eigen kas ook volle grondteelt, de woestijn bloeit! 

  
de mensen leven in een uitgestrekt gebied hun vee is zeer belangrijk, het is als familie 
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In 2014 was onze focus vooral gericht op onderwijs. SSN in Mongolië 
heeft onze bijdrage in 2014 ingezet voor de volgende projecten. 

1. Campagne ‘ontwikkeling pedagogische-didactische vaardigheden van 
leerkrachten’ 
Doel is verbetering van de kwaliteit van het onderwijs zodat kleuters in 
gedrag en kennis goed voorbereid zijn voor het basisonderwijs. 
Mede dankzij onze bijdrage is in de kleuterschool in Ulaankhus een 
trainingscenter ingericht met computer- en presentatiematerialen. 
Leerkrachten uit de 8 deelgemeenten ontmoeten elkaar hier regelmatig om 
van elkaar te leren. Kleuters maken ook gebruik van deze ruimte doordat ze 
hier programma’s specifiek voor hun leeftijd kunnen bekijken. 

2. Opening kleuterschool in Dayan 
Mede met onze bijdrage is een kleuterschool geopend in Dayan, wij hebben 
bijgedragen in de inrichting en aanschaf van leer- en lesmateriaal. 
De kleuterschool bestaat uit twee gedeelten: een keuken en een gedeelte 
waar de kinderen kunnen spelen en slapen. Veertig kinderen kunnen nu naar 
school en ontvangen daarmee meteen een goede en gezonde maaltijd! 

3. Engelse en Mongoolse les in trainingscentrum 
In het trainingscentrum nemen 40 kinderen uit Ulaankhus, Sogog en Dayan 
deel aan Engelse lessen die worden verzorgd door buitenlandse(!) jongeren. 
Het is een prachtig voorbeeld van uitwisseling van (talen)kennis en cultuur. 

4. Winter 2013-2014: campagne ‘Health Care and Vitamines’ 
Een strenge winter met veel sneeuwval, gecombineerd met quarantaine 
maatregelen i.v.m. een ernstige griep hadden de samenleving geïsoleerd. 
Met bijdrage van SSN konden ca. 300 kinderen en 150 volwassenen worden 
bereikt voor gratis gezondheidsadvies en -voorlichting, vitaminen en - indien 
nodig - medicijnen.  
In deze strenge winter was het ook nodig om aanvullende hulpgoederen te 
verstrekken. 

5. Bijdrage in poot- en zaaigoed 
Net als voorgaande jaren is het de bedoeling dat er weer vele soorten 
groenten van het veld en uit de kas komen: aardappels, uien, komkommers, 
tomaten, etc. Wat een verschil met 5 jaar geleden! Toen aten de nomadische 
herdersfamilies nauwelijks groenten en zag hun maaltijd er veel eenzijdiger 
uit. Ook gedurende de winter gaat de verbouw van groenten door in de 
winterkassen. SSN heeft een bijdrage geleverd in de aanschaf van zaai- en 
pootgoederen. 

6. Bijdrage aan vervanging jeep (vervoer kinderen kleuterschool in Sogog) 
De kleuters worden met een jeep opgehaald en weer thuisgebracht. Op de 
kleuterschool krijgen zij goede voeding, regelmatige gezondheidschecks, 
komen zij in contact met andere kinderen en leren zij de Mongoolse taal. 
Hierdoor maken zij een goede start in het latere onderwijs. De huidige jeep is 
aan vervanging toe, reparatiemogelijkheden zijn aan het einde. Als het 
jeepvervoer uitvalt kunnen deze kinderen niet naar school. 
Samen met SSN sparen wij voor een vervangende gebruikte jeep. Wij hopen 
in 2015 voldoende bij elkaar te hebben om de jeep te kunnen vervangen. 

7. Eindejaaractie 2014 ‘help de nomaden de winter door’ 
De strenge winter is de moeilijkste periode voor de nomadenherders, hun 
families en dieren. Onze eindejaaractie stelt SSN in staat om de grootste 
noden ter plaatse te kunnen verlichten. 
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In overleg met SSN in Mongolië willen wij ons in 2015 richten op de 
volgende projecten 

1. ‘Green Projects’: voortzetting en uitbreiding in diverse regio’s 
Het ‘green project’ in Sogog was een groot succes. Dit project bestaat o.a. 
uit een kas voor groenteteelt t.b.v. de kleuterschool en vollegrondteelt voor 
de herders en nomadenbevolking. De samenleving in Sogog heeft duidelijk 
profijt van deze beter gebalanceerde voeding vol vitaminen en andere 
bouwstoffen. 
In 2015 willen wij bijdragen aan het opstarten en verder uitbreiden van 
‘green projects´ in de regio´s Dayan, Ulaankhus, Sogog en Zastap en mede 
bijdragen in de aanschaf van zaai- en pootgoederen. 

2. Onderwijs: bijdrage aan kleuterscholen en dormitories 
Een belangrijke rol van de kleuterschool is ervoor te zorgen dat de kinderen 
dagelijks een gezonde maaltijd krijgen. In Sogog is behoefte aan nieuwe 
keukenapparatuur, Sogog en Ulaankhus hebben (educatief) speelgoed voor 
de kinderen nodig. 
De grotere kinderen die de basisschool bezoeken komen vaak van heinde en 
ver en verblijven doordeweeks in een slaapgelegenheid (dormitory) nabij de 
school. Deze dormitories zijn ook zeer geschikt om de kinderen extra te 
helpen bij rekenen en taal, alsook te voorzien van gezonde voeding, 
lichaamsbeweging en vrije tijd/ontspanning. 
In 2015 willen wij bijdragen aan deze kleuterscholen en meehelpen de 
dormitories te laten werken. 

3. Gezondheid: bijdrage aan behandeling en preventie 
Het door SSN in 2014 uitgevoerde programma van voorlichting, preventie en 
behandeling van griep is zeer succesvol geweest (campagne ‘health care and 
vitamines’). Er zijn vitaminepillen nodig voor de zwakkere kinderen en 
ouderen, alsook medicijnen om griep te voorkomen.  
In 2015 willen wij bijdragen in deze programma’s van SSN. 

4. Veeteelt en landbouw: bijdrage voor aanschaf graszaden 
Hun dieren betekenen alles voor deze herder en nomadenbevolking. Weiden 
moete regelmatig opnieuw worden ingezaaid, niet alleen voor de 
zomerweidegang en een goede oogst voor de winter, ook draagt dit bij aan 
de bestrijding van woestijnvorming. 
In 2015 willen wij bijdragen in het programma van SSN om graszaden voor 
de nomaden en herders aan te schaffen. 
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In 2014 heeft de stichting intern het volgende gerealiseerd 
Even over onszelf: 2014 was ons eerste jaar als stichting, een jaar waarin veel 
zaken parallel werden opgestart en hebben gelopen  

1. Transitie van Geert Postma’s privéinitiatief naar Stichting Vrienden van SSN 
Het eerste jaar was spannend voor ons. Konden wij het contact met Geert’s 
vrienden en donateurs vasthouden, misschien zelfs uitbreiden? 
Wij hopen dat Geert’s ‘vrienden van het eerste uur’ zich ook nog thuis voelen 
bij onze Stichting. Wij zijn ons er van bewust dat veel van deze vrienden niet 
computervaardig zijn, wij blijven daarom twee keer per jaar via de normale 
post met vrienden zonder email communiceren. 

2. Mijlpaal ANBI gerealiseerd 
Ook dit was spannend: zou de belastingdienst onze stichting als Algemeen 
Nut Beogende Instelling aanmerken? Het eerste bericht in mei van de 
belastingdienst was afwijzend. Gelukkig konden wij dit misverstand 
rechtzetten en in november bereikte ons het bericht dat de belastingdienst 
ons als ANBI heeft aangemerkt! 
Dit betekent dat onze stichting geen schenk- of erfbelasting hoeft te betalen 
over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Het bedrag dat u schenkt 
komt dus volledig ten goede aan de stichting. Bovendien mogen donateurs 
van ANBI’s hun giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting 
aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. 
Deze ANBI- aanmerking biedt ons nu ook de mogelijkheid bedrijven en 
andere instanties te benaderen voor eventuele (sponsor)bijdragen. 
Ook menen wij dat ANBI een zeker ‘keurmerk’ geeft aan onze stichting. 
Voorwaar een echte mijlpaal! 

3. Beleidsplan 2015 - 2017 
In 2014 hebben wij het beleidsplan voor 2015 – 2017 geschreven. Dit zal 
binnenkort op onze website verschijnen. Op verzoek zenden wij uiteraard 
graag een kopie van dit beleidsplan aan de minder computervaardige 
vrienden. 

4. Website in de lucht 
De website www.vriendenssn.nl is inmiddels opgezet. Hier vindt u meer 
informatie over de projecten, de laatste nieuwsberichten, foto’s van de 
projecten en sfeerfoto’s van deze bijzondere omgeving. 

5. Financiële verantwoording 2014 
In de eerste helft van 2015 zullen wij de financiële verantwoording van onze 
stichting afronden en plaatsen op onze website. 
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