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We zijn alweer aan het einde van het jaar 2018 beland! De 

hoogste tijd om u te informeren over de stand van zaken in 

onze projectgebieden en waar we met uw hulp aan hebben 

kunnen bijdragen. Ook zijn we heel blij met het partnerschap 

met Wilde Ganzen sinds afgelopen zomer. Zo bouwen we nog 

beter aan de toekomst van de  herders en hun steppekinderen 

in Mongolië.  

Wij wensen u hartverwarmende feestdagen en een gezond en  

liefdevol nieuw jaar toe ❤  

 

 

 

 

 

Project ondersteuning in 2018 

We hebben € 9.530,00 gedoneerd aan onderwijs-, gezondheids- 

en landbouw & veehouderij projecten: 

- € 1.150,00 voor de aanschaf van medicijnen en vitamines  

- € 2.460,00 voor de reparatie van groentekassen  

- € 1.620,00 aan zaden voor de land- en tuinbouw 

- € 3.300,00 aan tandheelkundige zorg; tot stand gekomen 

dankzij Stichting Dhampus. 

- € 1.000,00 aan onderwijs en voorlichting 
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Samenwerking Wilde Ganzen  

Onze samenwerking met Wilde Ganzen is een feit! Voor twee projecten zijn we gezamenlijk 

fondsen aan het werven; de inrichting van de nieuw te bouwen kleuterschool in Sogog en stallen, 

veevoeder en groentekassen voor de steppenomaden in Dayan. Zie verder in deze nieuwsbrief 

voor meer details over deze twee projecten. 

In totaal zijn deze twee projecten gebudgetteerd  voor een bedrag van € 33.750,00. We gaan zelf 

2/3e van de dit bedrag financieren, dat is bijna € 22.500,00. Inmiddels hebben we al een groot 

gedeelte van dit bedrag beschikbaar gekregen via vermogensfondsen, een sponsoractie en 

bijdragen van onze vaste donateurs. We zijn goed op weg en gaan verder met het opzetten van 

(sponsor)acties en crowd funding via onze pagina op Pifworld (hieronder meer over daarover).   

Wilt u ook een donatie doen voor een van deze projecten? Ga dan naar onze website 

www.vriendenssn.nl of gebruik het bankrekeningnummer onderaan deze nieuwsbrief. En heeft u 

ideeën of contacten die ons kunnen helpen dan horen we het ook heel graag!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilde Ganzen draagt 1/3e deel van de totale projectbegroting bij (ruim € 11.000,00). Zij doen dat 

o.a. door middel van aandacht en publiciteit op televisie in het ‘Project van de Week’ op 24 

februari 2019 en een interview met ons in het december nummer van hun Wilde Ganzen 

Magazine https://issuu.com/wilde_ganzen/docs/wgm-4-2018-licht-los, zie pagina 14. 

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd en steunt particuliere initiatieven die concrete en 

duurzame projecten uitvoeren gericht op armoedebestrijding. Onze doelstellingen zijn identiek. 

Wij kijken uit naar de samenwerking met Wilde Ganzen en gaan met hen een groter verschil 

maken in goed onderwijs, gezonde voeding en betere (dier)omstandigheden voor de 

steppenomaden en hun kinderen.

http://www.vriendenssn.nl/
https://issuu.com/wilde_ganzen/docs/wgm-4-2018-licht-los
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Nieuwbouw kleuterschool in Sogog 

Samen met Wilde Ganzen financieren wij de 

inrichting van de nieuwe kleuterschool. Dit 

project is begroot op € 21.412,00 waarvan wij 

ruim € 14.000,00 financieren. 

De kleuterschool in Sogog  bestaat sinds 2006 

en in 2016 maakten wij het 10-jarig bestaan 

mee. Toen was het gebouw al afgeschreven, 

indertijd was het met weinig middelen door de 

gemeenschap zelf gebouwd. De Mongoolse 

overheid heeft eind 2017 ingestemd met het 

financieren van de nieuwbouw.  

   

 

 

 

 

 

 

Voor de start van de bouw afgelopen voorjaar 

zegende de gemeenschap de aarde van de 

constructieplek en begroef er een boek ten 

teken van voorspoed en geluk. De buitenkant 

van het gebouw is voor de inval van de winter 

al een goed eind gevorderd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodra het weer het in 2019 toelaat worden de 

werkzaamheden opgepakt en ook met de 

binnenkant gestart. De verwachting is dat de 

nieuwe kleuterschool voor het einde van het 

schooljaar in juni 2019 kan worden geopend. 

 

 

Stallen en groentekassen in Dayan 

Dit is het tweede project dat we samen met Wilde 

Ganzen financieren en is begroot op € 12.320,00. 

Ook hiervan financieren wij weer 2/3e deel en Wilde 

Ganzen 1/3e deel. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze eerdere nieuwsbrieven hebben we over 

Dayan geschreven: het is een volledig nomadische 

en in de winter geïsoleerde gemeenschap in het 

Altai hooggebergte. Vorige winter hebben we 

noodhulp verleend aan de armste families. Met dit 

project kunnen ze vier stallen bouwen voor 2000 

dieren van 20 families en vier groentekassen 

inclusief (gras)zaden voor een voedzaam dieet voor 

mens en dier. De huidige maaltijd bestaat 

hoofdzakelijk uit vlees en melkproducten.  

 

Dit project is begin 2019 ‘Project van de Week’ bij 

Wilde Ganzen en wordt op televisie uitgezonden op 

24 februari 2019. U kijkt  toch ook?! 
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Natuurrampen  

Ook Mongolië wordt beïnvloed door het 

veranderende klimaat en er komt vaker 

extreem weer voor dat veel schade aanricht. 

Natuurrampen komen nu vijf keer vaker voor 

dan veertig jaar geleden. De afgelopen jaren 

zijn onze projectgebieden regelmatig als 

rampgebied verklaard door de enorme 

diersterfte in de lange en zeer koude winters. 

Ook nu weer komen de temperaturen overdag 

niet meer boven het nulpunt uit en daalt het 

kwik ’s nachts al tussen de ca -20 en -30 graden 

Celsius. Dat kunnen wij ons nauwelijks 

voostellen! 

 

Deze winter is er al weer vroeg zeer veel 

sneeuw gevallen. In het hooggelegen Dayan 

komt de sneeuw bij sommigen tot aan het dak! 

En vorige week ontvingen we deze vreselijke 

foto van dieren die uit het ijskoude water 

moesten worden gehaald nadat ze door het ijs 

zijn gezakt. 

 

 

 

 

 

 

 

Vroege sneeuw is desastreus voor de kuddes die 

dan geen toegang meer hebben tot het gras. 

Herders moeten sneller het opgeslagen hooi 

gebruiken waardoor de voorraad eerder op raakt. 

Ze zijn genoodzaakt om hooi en ander veevoer te 

kopen, en daar is te weinig geld voor. We hebben 

nu al het verzoek om noodhulp voor de 

steppenomaden en herders in Dayan binnen 

gekregen. Afgelopen winter hebben we ook 

noodhulp verleend; de pakketten bestonden onder 

andere uit meel, olie, rijst en veevoeder.  

 

Naast de winterse natuurrampen komen er helaas 

gedurende het jaar ook steeds meer (zand)stormen 

en overstromingen voor. In april en vlak voor het 

zaaiseizoen verwoestte  

een hevige zandstorm de  

groentekassen in Sogog.  

Gelukkig kon de gehele 

schade mede dankzij een  

noodhulpactie van onze   

stichting in Nederland, 

gerepareerd worden. 

 

Een maand later zorgde enorme regenval voor een 

ernstige overstroming in het rivierdal en bracht een 

modderstroom grote ravage aan. Veel mensen ver-

loren hun huizen en wegen waren ontoegankelijk. 

 

 

 

 

 

En eind november bracht een hevige storm 

opnieuw veel schade aan in geheel West-

Mongolië. Van veel huizen zijn de daken af 

gewaaid en een omgevallen elektriciteitsmast 

zorgde ervoor dat hele gebieden afgesloten waren 

van elektriciteit en er een week geen 

communicatie mogelijk was.  
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Succesvolle oogst 
 
Ondanks de natuurrampen in de zaaitijd is het de 
bevolking gelukt om de zaden op tijd te planten 
en succesvol te oogsten in  de zomer. In februari 
worden de gras- en groentezaden gekocht voor 
de kassen en de gemeenschappelijke velden. De 
opbrengst is voldoende voor gezonde maaltijden 
voor de schoolgaande kinderen tijdens de 
winter.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorkliks: Online bestellen voor Mongolië?!  
 
Kent u Sponsorkliks al? Met SponsorKliks kunt u een financiële bijdrage leveren aan onze doelstellingen, 
zonder dat het u een cent extra kost! Elke keer als u online uw boodschappen of andere aankopen doet 
kunt u ons GRATIS sponsoren. Voor u een kleine moeite, voor de 
steppenomaden extra inkomsten. Webwinkels als Hema, Albert 
Heijn, Coolblue, Bol.com, Booking.com, Thuisbezorgd, Expedia 
en nog veel meer doen mee met Sponsorkliks. Begin 2019 wordt 
onze aanmelding bij Sponsorkliks bevestigd en zullen wij u 
nogmaals berichten over deze mogelijkheid en hoe u het kunt 
gebruiken. Uiteraard kunt u op www.sponsorkliks.com alvast 
een kijkje nemen om te zien hoe het in het algemeen werkt. 
 
Pifworld; Pay It Forward  
 
Dit online platform verbindt mensen met non-profit organisaties en -initiatieven en maakt het mogelijk 
dat iedereen mee kan werken aan een betere wereld. Onze stichting heeft een pagina en drie acties op 
dit platform; https://www.pifworld.com/nl/nonprofits/Pp4rE1t5sV8/stichting-vrienden-van-steppenom. 
Iedereen kan een (sponsor)actie opstarten om geld in te zamelen voor de steppenomaden in Mongolië. 
Bijvoorbeeld sponsorlopen, verkoop van koekjes of tweedehands spullen, acties op scholen, 
statiegeldacties etc. etc. Dus kom in actie als u wilt! 
 

http://www.sponsorkliks.com/
https://www.pifworld.com/nl/nonprofits/Pp4rE1t5sV8/stichting-vrienden-van-steppenom
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Onze partner in Mongolië 

Even voorstellen….. dit zijn de bestuursleden van Source of Steppe Nomads (SSN) waar wij sinds 2007 mee 

samenwerken. Hard werkende en zeer betrokken mensen waar we een warme band mee hebben 

opgebouwd. Ze werken allen onbezoldigd aan de doelstellingen van hun stichting www.steppenomads.org. 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts:  

Lena Khazidolda is de directeur van de stichting. Zij is geboren en getogen in Ulaankhus, in het hart van 

ons projectgebied, en woont nu met haar man en 3 zonen in Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië. Ze 

studeerde Engels en is de enige van het bestuur waar we zonder tolk mee kunnen communiceren. Lena 

kwam in april voor de eerste keer naar Nederland en wij bezochten met haar diverse partners van ons. 

Tavis Jumakhan is voormalige burgemeester van Sogog en vervult een belangrijke rol in de communicatie 

tussen gemeenschap en het bestuur. Hij is het oudste bestuurslid. Tavis is getrouwd, heeft 4 kinderen en 

een aantal kleinkinderen. 

Kulshash Semei is sinds 2006 de directrice van de kleuterschool in Sogog. Voordat ze directrice werd was 

ze een herder. Vele malen is zij door de Mongoolse overheid onderscheiden voor haar succesvolle 

carrière. Kulshash is getrouwd met Sangai en heeft vijf kinderen. Haar oudste dochter is recent getrouwd. 

Omirgul is directeur van de lagere en middelbare school in Sogog. Ze is gedreven om de twee scholen van 

goed onderwijs te voorzien. Omirgul is getrouwd en heeft 2 kinderen. 

Aigul is de voormalige directrice van de kleuterschool in Ulaankhus. Onder haar leiding is de school 

uitgegroeid tot een prachtige kleuterschool met goed onderhouden groentekassen. Aigul woont met haar 

man en kinderen in Ulaankhus en werkt momenteel als leerkracht van een van de kleuterklassen. 

De heer Tabisbek (helaas geen foto) uit Dayan is verantwoordelijk voor de gezondheidsprojecten. Hij is de 

oudste grootvader in Dayan en zijn vrouw is herder. Samen hebben ze 13 kinderen. Behalve één zoon die 

in Ulaankhus woont, zijn het allen steppenomaden in het uitgestrekte gebied van Dayan. 

De heer Koshkenbai is verantwoordelijk voor het graszaad in Dayan. Zijn vrouw is lang geleden overleden 

en hij heeft 8 getrouwde kinderen. Hij is de tweede oudste grootvader in Dayan en woont met zijn oudste 

zoon, zijn schoondochter en 8 kleinkinderen in Dayan. Zij zijn herders.  

De heer Aman is verantwoordelijk voor de dierenstallen in Dayan. Hij is de derde oudste grootvader en 

heeft 8 kinderen. Zijn vrouw is lang geleden overleden en hij is hertrouwd. Met zijn tweede vrouw heeft 

hij nog 3 kinderen gekregen. Behalve één zoon die in Ulaanbaatar woont leeft iedereen in Dayan. 

http://www.steppenomads.org/
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Vitaminen en medicijnen 

In september konden we opnieuw voorzien in een donatie 
voor het aanschaffen van de jaarlijkse voorraad medicijnen 
en vitaminen. Dat is nodig om met name kinderen en 
ouderen goed de winter door te laten komen. Zieke mensen 
hebben toegang tot gratis medicatie en dat helpt ze sneller 
beter te worden en verspreiding van infectie tegen te gaan. 
Zeker op scholen is het belangrijk om besmetting te 
voorkomen. In Mongolië worden jaarlijks gedurende de 
winter veel scholen gesloten om die reden. 
 
In totaal zijn 300 kinderen en 200 volwassenen hiermee 
geholpen. Op de foto is te zien dat de dokter in Sogog, vitaminen verstrekt aan de kinderen die in de 
slaapzalen van de lagere school verblijven. In Dayan worden herder families voorzien via de mobiele 
dokter.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de slaapzalen verblijven kinderen waarvan de ouders te ver van de school af wonen om hun kind elke 
dag te brengen. Dat is inherent aan het nomadische bestaan: mensen wonen in afgelegen, 
onherbergzame gebieden zonder voorzieningen. Gelukkig is er een aantal jaren geleden een nieuw en 
goed  slaapzalencomplex in Sogog gekomen. De kinderen hebben gelegenheid om op hun kamer huiswerk 
te  
maken en daarna te ontspannen in de gemeenschappelijke ruimte met televisie, tafeltennistafel en 
boeken- en spelletjeskast.  
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Samenwerking Stichting Dhampus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgelopen september zijn tandarts Joost van Vlijmen en assistente Patty Voorsmit voor de derde keer op 

rij naar Mongolië afgereisd. Samen met Lena hebben wij hun bezoek zo goed mogelijk voorbereid en Lena 

heeft hen vergezeld op hun reis. Met de twee lokale tandartsen die elk kwartaal naar de (kleuter)scholen 

in Ulaankhus en Sogog gaan heeft Joost de staat van de tanden bekeken. En dat ziet er steeds beter uit! 

De regelmatige bezoeken, controles en voorlichting aan kinderen, ouders en leerkrachten begint vruchten 

af te werpen. Ook is tandarts Joost ambassadeur van een snoeploze omgeving, een hele uitdaging in de 

Kazakh cultuur! Vorig jaar tijdens ons bezoek aan de nomaden in Dayan beloofde Joost terug te komen 

om ook daar kinderen en mensen te behandelen. Hij hield woord en ging terug dit jaar.  

In 2019 hopen we weer samen met Stichting Dhampus en tandarts Joost onze projecten te bezoeken! 
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Tot slot…  

 

In februari 2019 maken wij weer ons financieel jaarverslag. Dat zal dit maal een projectbegroting bevatten 

van de projecten die we samen met Wilde Ganzen doen. Op onze website www.vriendenssn.nl kunt u 

onder publicaties al onze financiële jaarverslagen vinden en lezen.  Ook ons beleidsplan 2018-2020 is daar 

te downloaden. In dit plan is een verwijzing naar de internationale ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 

Naties opgenomen, doelstellingen waar wij met onze projecten aan bijdragen.  

 

U hebt in deze nieuwsbrief kunnen lezen over twee grote projecten die we samen met Wilde Ganzen doen. 

Wilt u hier een bijdrage aan leveren en kleuters van de steppenomaden een goede start op school geven? 

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

en hun families en dieren in Dayan?  

 

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. 

Heel hartelijk bedankt voor uw  bijdrage en belangstelling voor de steppenomaden in Mongolië! 

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en liefdevol 2019 toe ❤ 

  

http://www.vriendenssn.nl/
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