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Een nieuw jasje voor onze nieuwsbrief! We hopen dat u het  

mooi vindt. In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de 

projecten waar we met uw hulp aan hebben kunnen bijdragen. 

Zo helpen we verder te bouwen aan de toekomst van de  

steppekinderen. Heel hartelijk bedankt voor uw  bijdrage en 

belangstelling voor de steppenomaden en herders in Mongolië! 

Wij wensen u hartverwarmende feestdagen en een gezond en 

liefdevol nieuw jaar toe ❤ 

 

 

 

Project ondersteuning in 2017 

Tot december hebben we € 7350,-  gedoneerd aan onderwijs-, 

gezondheids- en landbouw & veehouderij projecten: 

- € 1500,- aan keukenmateriaal voor de kleuterschool in Sogog 

- € 1200,- aan de aanschaf van medicijnen en vitamines om de 

griepepidemie onder controle te krijgen en te houden  

- € 1310,- overgemaakt aan het ‘Green Project’ voor de aan-

schaf van zaden voor de land- en tuinbouw 

- € 2280,- aan preventieve tandheelkundige zorg; tot stand 

gekomen dankzij een financiële injectie van Stichting 

Dhampus 

-  €  1060,- voor de bouw van een dierenstal in Dayan 
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Bezoek aan Mongolië  

In september hebben bestuursleden Haaije en Astrid op eigen kosten  een bezoek aan de steppenomaden 

in Mongolië gebracht. Stichting Dhampus ging weer mee; tandarts Joost van Vlijmen, assistente Patty 

Voorsmit en medebestuurs-lid Paul Ketelaar. Tevens 

vergezelden ons twee wetenschappelijk medewerkers van de 

Radboud Universiteit om mogelijke samenwerking te 

onderzoeken. Twee vrienden reisden ook mee, heel gezellig! 

We waren dus met een groep van 9 personen. Dat betekende 

behoorlijk wat logistieke en inhoudelijke voorbereiding en 

uitvoering samen met Lena, onze contactpersoon en 

medebestuurslid van Stichting Source of Steppe Nomads in 

Mongolië. De reis is prima verlopen en we hebben alles kunnen 

zien waar we de afgelopen 10 jaar aan hebben bijgedragen. 

Wat zijn er veel mooie en hoopvolle projecten gerealiseerd! Kijk voor foto’s en een verslag van de 

projecten op onze website www.vriendenssn.nl 

 

Steppenomaden van Dayan 

Dayan is een uitgestrekt gebied in het Altai gebergte. Hier 

leven steppenomaden, hun kinderen en dieren in een 

onherbergzaam gebied  dicht aan de Chinese grens. Vorig 

jaar hebben we een project financieringsaanvraag voor 

stallen voor hun dieren ontvangen. Tijd dus voor een 

bezoek!  Slechte en hobbelige wegen brachten ons bij 

gastvrije families en we waanden ons aan het einde van de 

wereld. Met een vertegenwoordiger van de gemeenschap 

en met een bestuurslid van Stichting Source of Steppe 

Nomads hebben we uitgebreid kunnen praten over de 

hoge nood aan basisvoorzieningen als onderwijs, gezondheidszorg, voedselzekerheid en natuurlijk de 

dierenstallen voor de strenge winters. Nomadenfamilies hebben paarden, schapen, geiten, yaks en 

kamelen. Inmiddels hebben we de aangevraagde dierenstal voor vijf arme families met in totaal 

vijfhonderd dieren kunnen financieren. Hopelijk kunnen zij deze afbouwen voordat de sneeuw het gebied 

voor een lange periode in de winter ontoegankelijk maakt. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vriendenssn.nl/
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Evaluatie van het ‘Dental Health Care Project’ 

Tijdens ons bezoek aan Mongolië heeft tandarts 

Joost van Vlijmen samen met kindertandarts 

Davgaa het ‘Dental Health Care Project’ 

geëvalueerd dat we vorig jaar hebben opgestart. 

Stichting Dhampus heeft het afgelopen jaar het 

salaris van Davgaa en haar assistente inclusief 

materialen, vervoer en het salaris van de 

chauffeur gefinancierd. Elke kwartaal heeft 

Davgaa de (kleuter)scholen  

in Ulaankhus en Sogog bezocht. De gebitten 

waren vorig jaar tijdens ons bezoek dramatisch 

slecht door weinig poetsen en veel snoepen. Hoe 

is de stand van zaken een jaar later? Tijdens de 

evaluatie controleerde en – waar nodig - 

behandelde tandarts Joost 400 kindergebitten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast hebben we tekeningen en optredens 

van de kinderen gezien over de effecten van een 

goede en slechte mond- en tandverzorging. Dat 

was geweldig!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerkrachten, kinderen en ouders zijn zich nu 

beter bewust dat goed en regelmatig poetsen en 

minder snoepen belangrijk is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een positieve ontwikkeling die Stichting 

Dhampus (www.stichtingdhampus.nl) de komende 

jaren (financieel) blijft ondersteunen met 

uitbreiding van een tweede lokale tandarts. Heel 

mooi! 

 

Samenwerking met Stichting Global 

Exploration 

In juni gaven we een presentatie over 

Mongolië aan twee middelbare schoolklassen en 

hun ouders. De scholieren gingen in juli 

met Stichting Global Exploration naar Mongolië. 

Deze stichting organiseert projecten in 

ontwikkelingslanden voor middelbare scholen met 

het doel jongeren intercultureel bewust te maken 

en een gedragsverandering tot stand te brengen. 

De jongeren waar wij de presentatie aan gaven 

gingen naar de hoofdstad Ulaanbaatar en 

omgeving en verbleven een aantal dagen bij 

steppenomaden. Een fantastische ervaring! 

Het is de eerste keer dat  

Stichting Global Exploration 

met scholieren naar Mongolië  

gaat. Met onze ervaring en  

kennis over het land en de mensen denken we 

graag met ze mee in het doen van zinvolle 

activiteiten door de scholieren. We onderzoeken 

momenteel met ze of het mogelijk is de scholieren 

in de toekomst naar onze projecten in West-

Mongolië te brengen.  

  

http://www.stichtingdhampus.nl/
http://www.vriendenssn.nl/Presentatie-Mongolie-Global-Exploration-16-juni-2017.pdf
http://www.vriendenssn.nl/Presentatie-Mongolie-Global-Exploration-16-juni-2017.pdf
http://www.global-exploration.nl/
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Nieuwe projecten en 

geplande activiteiten in 2018 

Volgend jaar willen we voor meer 

steppenomaden in Dayan gemeenschappelijke 

dierstallen realiseren. Door de klimaat-

verandering en steeds vroeger invallende winters 

met ijsafzetting op de grassen gaat het vee 

onvoldoende aangesterkt de winter in. Er is 

behoefte aan meer stallen en een betere voedsel 

voorziening voor het vee. Hiermee kan de 

diersterfte, en als gevolg daarvan armoede en 

sociale achterstand, verminderd worden.  

Ook is ondersteuning gevraagd om zuivel te 

conserveren en lokaal te verkopen. Deze 

economische activiteiten hebben aan aantal 

belangrijke functies; het terugdringen van de 

armoede, een betere inkomstenverdeling, een 

betere toegang tot goed voedsel voor de herder 

families en voer voor hun kuddes, verkleining 

van de veestapel en als gevolg daarvan het 

terugdringen van overbegrazing.  

 

 

 

 

 

In 2018 gaan we met veehouderij deskundigen 

onderzoeken of en hoe we de Dayan 

steppenomaden hierbij kunnen ondersteunen. 

Regelmatig horen we van mensen dat ze het 

geweldig zouden vinden om ook een keer naar 

Mongolië te gaan. Met de recente ervaring nog op 

ons netvlies beraden we ons momenteel op het 

jaarlijks aanbieden van een groepsreis naar het 

projectgebied waarbij een gedeelte van de 

reiskosten ten goede komt aan projecten van de 

stichting. Hebt u interesse of wilt u meer hier over 

weten? Bel 06-30008096 of mail naar 

mail@vriendenssn.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jagen met de steenarenden  
Wist u dat het jagen met steenarenden door de steppenomaden in West-Mongolië een eeuwenoude 
traditie is? Er wordt gejaagd op vossen, marmotten en zelfs wolven; in de winter zijn hun vachten 
essentieel voor de rondtrekkende nomadische bevolking. De jagers (‘eagle hunters’) houden deze manier 
van dagelijks leven in stand door de traditie van generatie op generatie over te dragen. Sinds 1999 strijden 
de jagers in het jaarlijkse ‘Golden Eagle Festival’ om de eer wie de krachtigste en meest behendige jager is.  
Dit prachtige en kleurrijke festival is door de UNESCO erkend als een World Heritage Cultural Event. Ook 
BN-ers Eva Jinek en Merel Westerik zijn onder de indruk van het leven en de cultuur van de 
steppenomaden en hun steenarenden. Bij Johnny de Mol waren ze te gast in zijn uitzending, dicht bij onze 
projectgebieden! Zie uitzending gemist via:ddd     ddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/404454/Johnny_Into_The_Wild.html 

mailto:mail@vriendenssn.nl
http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/404454/Johnny_Into_The_Wild.html
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Twee vacatures (vrijwilligerswerk) 

We zijn actief met het breder bekend maken van de stichting en het doel dat we voor ogen hebben. Onze 

trouwe donateurs blijven ons werk steunen en er komen nieuwe donateurs bij. Dat is een mooie solide 

basis. De website is vernieuwd – en inmiddels ook in het Engels - en we hebben een Facebook pagina en 

een Instagram account.  We breiden uit door te werken met andere stichtingen: Samen staan we sterk(er)! 

We willen zoveel mogelijk vrienden aan ons verbinden. Dat kan natuurlijk als sponsor, maar ook als 

ambassadeur of vrijwilliger. 

 

Momenteel hebben we twee onbetaalde vacatures voor een PR en Communicatie medewerker en een 

Fondsenwerver. Kijk op onze website voor meer informatie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u (blijven) meedoen in de strijd tegen armoede en het opbouwen van een beter bestaan voor de 

nomadenfamilies? En kent u anderen of bedrijven en stichtingen die geïnteresseerd zijn om mee te doen? 

Laat het ons dan graag weten! 

 

Uw steun, en iedere bijdrage op IBAN NL68 RBRB 0851 404669, betekent veel voor de steppenomaden in 

Mongolië en helpt hen verder te bouwen aan een mooie toekomst. En,…u weet dat wij een erkende ANBI 

zijn, waardoor uw gift hier in Nederland mogelijk aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting! 

Wij wensen u hartverwarmende feestdagen en een gezond en liefdevol nieuw jaar toe ❤ 

 

 


