In de kracht van de vriendschap

Verslag van de ZNN activiteiten in 2013
Driekoningenzingen
2013 werd voor de stichting Zod Neere Nederland, ZNN, goed begonnen. Op 6 januari 2013 heeft het
Zangkoor Trouwlaan, ZKT, in het kader van het Driekoningenzingen weer vele adressen bezocht.

Driekoningenzingen in Tilburg.
Aan het einde van de rit, ongeveer 11.00 uur ´s-avonds, kon een leuk bedrag aan het Stichtingsbestuur Zod
Neere Nederland worden overhandigd.
Vastenactie
De jaarlijkse Vastenactie in Tilburg in vier van de kerken van de nieuwe parochie De Goede Herder stond in
het teken van de ondersteuning van de projecten van ZNN.
Waterput Zagtouli
In januari 2013 werd in Zagtouli de waterpomp feestelijk in gebruik genomen. Deze pomp is het begin van
het duurzame ecologische veeteelt, land en tuinbouw project van Zod Neere Nederland.
Afbouw van de vakschool CPAEC
Het spreekt voor zich dat voor het afbouwen en de IT inrichting van de vakschool CPAEC in Ouagadougou
in Burkina Faso, zeker het laatste jaar, de stichting Zod Neere Nederland, ZNN , alles uit de kast heeft
moeten halen. Veel dank gaat uit naar allen die hierbij ZNN fantastisch gesteund hebben.
2013 De afbouw, zie foto´s van augustus 2013, is in zijn laatste fase. Op korte termijn zullen vele jongeren
en volwassenen eindelijk dagelijks de lokalen bevolken. Hiernaar wordt zeer uitgekeken.
10 jarig bestaan.
Op bescheiden wijze hebben we dit jaar met de leden van het bestuur gevierd dat de Stichting Zod Neere
Neerland 10 jaar geleden werd opgericht.

De CPAEC, de vakschool in Ouagadougou in 2013

Werkzaamheden voor het IT project

Voor het installeren en opzetten van het IT onderwijs heeft ZNN vanaf het begin in 2004 haar beste
krachten gegeven. Zonder verschillende zeer waardevolle genereuze Nederlandse steunfondsen zou de
organisatorische voortgang van de toekomstige IT afdeling zeker niet mogelijk zijn. Er zijn dan ook in 2013 ,
door al deze fantastische steun ook van de Broeders en Zusters van de Franciscaanse Familie in Nederland
enorme vorderingen gemaakt.

Vanzelfsprekend heeft het IT vakonderwijs aan de CPAEC in Ouagadougou in Burkina Faso, na de afbouw
van de CPAEC, onze prioriteit.
Gezien de onvoorziene ervaringen en vertragingen die wij hebben gehad met de afbouw van de vakschool,
menen wij dat er met de voortgang van het IT project ook met de grootste zorg moet worden omgegaan.
Met de aanschaf van alles wat met IT onderwijs samenhangt alleen, kan geen garantie afgegeven worden
voor een goede professionele IT opleiding. Hiervoor is meer nodig. Om deze IT opleiding tot een succes te
maken is immers veel meer deskundigheid op het gebied van IT vakgebied vereist dan het ZNN bestuur
voorhanden heeft. Daarom is er door het bestuur van ZNN in een speciale IT projectgroep ingesteld voor de
totale IT inrichting van de van de CPAEC. Deze werkgroep is zeer voortvarend aan de slag gegaan. Hiervoor
waren er regelmatige besprekingen, vele contacten met de projectleider en zijn deskundigen in Burkina
Faso, via mail en talloze telefoongesprekken. Onze projectleider van de CPAEC, Issa Kiemtore, is in de
maand augustus van 2013 op bezoek geweest in Nederland om de aanpak te coördineren en te
stroomlijnen. De projectleider en de IT deskundigen van de CPAEC hebben van de werkgroep tekeningen
ontvangen voor aansluiting van Internet en voor aanleg van de nodige kabels etc. Het voorwerk voor de
´finishing touch´aan dit IT project van onze twee Nederlandse IT specialisten, Theo en Denys, wordt zeer
gewaardeerd door ZNN. In 2014 zullen deze twee kanjers afreizen naar Ouagadougou in Burkina Faso om
alles wat IT betreft, ter plekke, met de lokale deskundigen van de CPAEC te installeren en af te werken.
Hiervoor gaan binnenkort de definitieve bestellingen voor deze totale installatie in de drie IT lokalen op de
eerste verdieping van de CPAEC de deur uit.

Kunst op zondag
Op 14 juli 2013 werd er een groeps expo met onder andere de bronzen beelden van de bronskunstenaar
Issa Kiemtore gehouden in het Everwijnsgoed in Renkum. Issa was zelf ook aanwezig alsook de webmaster
van ZNN Denys .

2013 juli - Tentoonstelling in Renkum
Onderscheidingen
Op 26 april werd de heer Hans Smit, penningmeester van de Stichting Zod Neere Nederland, door de
burgemeester van Tilburg de versierselen opgespeld als lid in de Orde van Oranje Nassau.
Op 30 april werd op de Nederlandse ambassade in Madrid de secretaris van de Stichting Zod Neere
Nederland, Hans Visser, door de Nederlandse ambassadeur benoemd als Ridder in de Orde van Oranje
Nassau.
Beide benoemingen werden onder andere gegeven voor hun belangenloze inzet voor de Stichting Zod
Neere Nederland.

Transport
In augustus 2013 werd in samenwerking met de stichting TeleViedeo uit Burkina Faso
goederen per container verstuurd voor naar Burkina Faso voor het duurzame
ontwikkelingsproject van Zod Neere.

December 2013

