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Het nieuwe 4

Meedoen !
SODA werkt voor hun projecten altijd samen met
lokale werknemers. Op deze manier leren zij een
vak zoals metselaar, stukadoor of elektricien.
Vanuit SODA krijgen zij een salaris waardoor ze
in staat zijn hun gezin te onderhouden. U kunt de
werknemers voor dit project sponsoren door een
maandbedrag te schenken. Ook is er voor dit
project behoefte aan gereedschap en is er geld
nodig om het transport van bouwmaterialen te
financieren. Het transport bestaat uit: container
per vrachtwagen naar Rotterdam, container per
schip naar Nacala in Mozambique, container per
vrachtwagen naar Mecula. Uw gift is aftrekbaar
voor de belasting (wij hebben een ANBI status).
Voor dit project is een speciale bankrekening geopend:
NL89 RABO 0313 6941 25 t.n.v. Mecula.
Alvast bedankt voor uw gift!
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project Mecula in 2019

SODA werkt momenteel aan een project in Mecula,
dit ligt in het noordelijkste gedeelte van Mozambique tegen de grens van Tanzania. Ter ondersteuning van het lokale ziekenhuis hier, zal er een
tandartsruimte, onderzoekskamer en spreekkamer
worden gebouwd. Ook zal er een vergaderzaaltje
en een ruimte voor een apotheek worden gemaakt. Het bouwteam hiervoor zal uit 8 lokale medewerkers bestaan.

Nieuw project Mecula

Groet uit provincie Niassa Noord Mozambique.

Samen naar beter in 2019
Stichting SODA
Schotakker 34
8162 JE Epe
E-mail: info@stichtingsoda.nl
Iban:NL39 RABO 0129 8220 19
t.n.v. stg. SODA
K.v.K. nr. : 01879287
RSIN : 819747427

Project info: B. Hop
Mobiel nr.: 06 22977532
tel. nr. : 0578 615457
E-mail: bert-hop@hetnet.nl

10 jarig bestaan Stichting SODA 2018

Met zijn gedachtengoed, heeft de stichting
besloten door te gaan.
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Dokter Paul in actie voor DfL.
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Project Zavora

Stichting SODA is een initiatief van enkele
ondernemers uit Oldebroek. Vanuit een
Christelijke levensovertuiging is in 2008 gestart met de ondersteuning van Doctors for
Life in Africa door middel van de bouw van
een kliniek in het dorp Zavora aan de oostkust van Mozambique (Afrika). De kliniek is
als eerste niet overheidskliniek in Mozambique in het voorjaar van 2009 geopend en
biedt op dit moment dagelijks medische hulp
aan de allerarmsten in het gebied.
In 2013 werden wij geïnformeerd dat Paul
Zuidema, de arts waar wij nauw mee samen
werkten bij dit project was overleden. Dit
heeft iedereen die betrokken was bij SODA
diep geraakt.
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Kaart van projecten Mozambique en Malawi

Itepela
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Project Itepela

Door enthousiaste vrijwilligers van SODA wordt
er veel gepraat over de projecten waar ze aan
meewerken. Zo ontstond er een groep met enthousiaste vrijwilligers die een dokterskliniek
wilden bouwen in Niassa ter noorden van Mozambique. Door de bedrijven Dura Vermeer,
Trebbe en Goossen Te Pas Bouw werd al het
nodige bouwmateriaal en geld aangeleverd. Na
een jaar van voorbereiding vertrok in augustus
2015 een groep van 13 mannen en vrouw naar
Itepela en het resultaat mag er zijn. Ook Jeugd
met een Opdracht heeft aan dit project meegewerkt.
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Project Jale in Malawi

In 2016/2017 heeft SODA samen gewerkt met
een Amerikaanse zendelinge genaamd Debbie.
Zij is verpleegkundige en vroeg SODA om een
kleine kliniek voor haar te bouwen om zo meer
mensen te kunnen helpen. In veel gebieden in
Malawi moeten de inwoners namelijk erg ver
lopen om bij een dokter te komen en door deze kliniek kunnen er meer mensen worden geholpen. De bouw van deze kliniek is met de
hulp van SODA door lokale mensen georganiseerd en gebouwd

Op de website www.stichtingsoda.nl
zijn meer foto's te zien van dit project.

Zavora

Jale

