
 
 

De volgende projecten zijn door SSN in 2013 gerealiseerd met uw bijdrage: 

1. Groenteteelt t.b.v. de school en kleuterschool in Sogog 
Gewassen uit vollegrondsteelt (aardappels, wortels, meloenen, etc.) en uit de kas (tomaten, paprika, 
komkommer, etc.) zorgen voor een gezonde en gevarieerde voeding van de kinderen op school. 
Ondanks een uitgevallen waterpomp zijn de opbrengsten tot tevredenheid geweest. Intensiveren en 
verbeteren van de bodemvruchtbaarheid blijven aandacht vragen. 

2. Groenteteelt t.b.v. de families in Sogog 
In Sogog doen al 30 families mee met het groene project onder leiding van SSN. Dit project zorgt 
ervoor dat niet alleen de schoolgaande kinderen, maar de hele familie een gezonde en gevarieerde 
maaltijd kan krijgen. Promotie naar meer families vraagt veel aandacht. 

3. Bomen planten ter bestrijding van woestijnvorming 
Het beleid om bomen te planten heeft succes en krijgt navolging. Mensen die Sogog na lange tijd 
weer terugzien kennen het niet meer terug. Niet alleen vallen de bomen op, het gebied ontwikkelt 
zich zichtbaar.  

4. Bomen en struiken t.b.v. de families 
Ook de families plukken de vruchten van deze aanplant, vooral van de struiken met lekkere bessen! 

5. Steppegrasland 
Nomaden houden van hun dieren als of het hun kinderen zijn. Er is grote zorg of er voldoende te 
eten zal zijn voor het vee. Dank zij uw steun is graszaad voor 16 families aangeschaft zodat zij hun 
dieren (en daarmee hun kinderen) beter kunnen voeden. 

6. Gezondheid 
Er is veel aandacht besteed aan tandgezondheid. SSN heeft samen met Canadese vrijwilligers een 
campagne opgezet hoe het gebit kan worden beschermd en hoe je tanden poetst. Niet alleen voor 
de kinderen op school, ook voor volwassenen in de kliniek. 

7. Materiaal voor preventieve gezondheidszorg 
Een bijdrage aan de voorraad in het gezondheidscentrum (medicijnen, verband, middelen, etc.) blijft 
noodzaak omdat een groot deel van de bevolking dit niet zelf kan betalen. 

8. Medicijnen voor de bevolking 
In Oktober is door SSN een donatie van medicijnen gedaan om een hardnekkige infectie te 
bestrijden. 

9. Kleine ondernemingen/microkrediet 
Een lokale schoenmaker/hersteller heeft een kleine lening gekregen om een bedrijfje te kunnen 
opstarten. Niet alleen kan de lokale bevolking nu veel goedkoper schoeisel kopen en repareren, ook 
onstaat zo lokale werkgelegenheid. 

10. Opleiding 
Enkele kinderen uit de Sogog gemeenschap hebben zeer goede prestaties geleverd bij een 
regionale competitie tussen verschilende scholen. Is dit dankzij het SSN ‘lezen en tellen’ project? 
Dat is moeilijk te beweren, maar de stimulans voor de kinderen om naar school te komen en de 
goede voeding en faciliteiten zal zeker hebben bijgedragen. 

11. De bof 
Er is hard gewerkt om deze uitbraak te stoppen. SSN heeft extra bijgedragen aan zeep, handdoeken 
en andere verbeteringen van de hygiene. De uitbraak van de bof is gelukkig onder controle. 

12. Mond en Klauwzeer 
Inmiddels is de Mond en Klauwzeer uitbraak voorbij. In Sogog zijn er gelukkig geen gevallen 
geconstateerd, maar de quarantine en onzekerheid heeft veel praktische problemen met zich 
meegebracht. In de omgeving van Sogog heeft SSN-NGO de getroffen families waarvan alle vee 
gedood moest worden geholpen met voedsel, medicamenten en warme kleding. De aankoop van 
vee wordt dit voorjaar een speerpunt; dat lijkt erg moeilijk te worden. Hier kunnen wij een bijdrage in 
leveren. 


