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Het financieel jaarverslag kunt u verderop lezen....  
 
Zoals u zult zien zijn er géén organisatorische kosten en vrijwel geen administratieve kosten 
geweest. Een drukkerij uit Bedum nam in 1999 het drukken van brochures en dankkaarten 
volledig voor haar rekening en een adviesbureau aldaar de telefoonkosten en vrijwel alle 
advertentie- en portokosten e.d. Dit scheelde enorm voor de financiën van de Stichting. 
Daardoor konden donaties vrijwel volledig gebruikt worden voor aanschaf van goederen, 
lesgelden en vervoer.  
Het vervoer van de hulpgoederen bleek wel een grote kostenpost te zijn, ondanks het feit dat 
het transport en de opslag in Nederland volledig zijn gesponsord door vier bedrijven uit de 
regio.  
Alle reis- en verblijfkosten naar en in Benin werden door de vrijwilligers uit eigen middelen 
betaald.  
De opticien, die in december 1999 voor vier maanden naar Benin vertrok om twee 
verpleegkundigen op te leiden tot opticien, heeft ook haar eigen reis betaald. Alleen de 
verzekering en de verblijfkosten aldaar komen voor rekening van de Stichting.  
 
Stukjegeschiedenis  
 
Intitatief  
 
Marjan Kroone heeft altijd het gevoel gehad ooit nog iets te willen gaan doen als vrijwilligster 
voor Afrika. In 1998 las zij het boek "Ervaring als basis", uitgegeven door de Nederlandse Bond 
voor Plattelandsvrouwen. Dit boek sprak haar enorm aan. omdat het was geen een verhaal 
was over hoe zielig de mensen in Afrika wel niet zijn, maar omdat het ook een positief 
verhaal was waarin beschreven werd hoe de mensen daar leven en bezig zijn vanuit een 
ontwikkelingspositie een beter bestaan op te bouwen.  
 
In de zomer van 1998 werd Marjan benaderd of zij belangstelling had om mee te gaan met 
een gezelschap vrouwen om een reis door Benin te maken in het kader van ecotoerisme. Zij 



dacht hierover na, maar besloot dat zij wel naar Benin toe wilde, maar dan niet om als 
toerist te reizen, maar om daadwerkelijk iets te doen voor het land. Met name de 
gezondheidszorg trok haar vanuit haar ziekenhuisverleden.  
Marjan Kroone zocht contact met het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam en 
vroeg of er een Nederlands project m.b.t. gezondheidszorg in Benin was. Zo hoorde zij van 
het ondersteuningsproject vanuit Nederland voor Benin, het ABN-SSP. Dit project loopt in het 
Atacora-gebied en is speciaal opgezet om een aantal Beninse artsen te leren hoe zij 
zelfstandig een ziekenhuis kunnen runnen. Tevens doet het onderzoek naar de 
vrouwensterfte, met name tijdens en na de zwangerschap en bevalling.  
Nadat telefoonnummers en emailadressen waren uitgewisseld ging Marjan van start. Het 
bleek dat er meerdere mensen in haar omgeving waren die allemaal enthousiast mee wilden 
denken en werken en op 28 januari 1999 werd de Stichting Aktie Benin officieel opgericht.  
 
Doelstelling  
 
De doelstelling van de Stichting luidt: het bevorderen van de volksgezondheid in Benin met 
als kernactiviteit het verbeteren van de gezondheidszorg van moeder en kind, met name 
tijdens de bevalling en pre- en postnatale fase.  
 
Voortraject  
 
In februari 1999 reisde de voorzitter voor de eerste keer naar het Atacora-gebied in het 
noorden van Benin voor een oriënterend bezoek. Ze sprak met enkele lokale vroedvrouwen, 
dorpshoofden, artsen en medewerkers van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) over 
de problematiek. De Stichting adopteerde het ziekenhuis "Hopital de Zone" in Natitingou. 
Hieronder vallen tevens 17 Health Centres.  
 
Door de tijdens dit bezoek verkregen informatie werd duidelijk dat er ook behoefte bestond 
aan ondersteuning bij onderwijs. En hoewel er in de doelstelling alleen sprake is van het 
bevorderen van de volksgezondheid werd besloten dat het bevorderen van onderwijs in het 
Atacora-gebied het tweede aandachtsgebied van de Stichting zou worden.  
 
Na het oriënterende bezoek volgde er in april een tweede bezoek aan Benin. Met de staf van 
het "Hopital de Zone" in Natitingou werd besproken op welke wijze de Stichting het 
ziekenhuis en de daarbij behorende ‘health centres’ en omliggende dorpen kan 
ondersteunen.  
 
Het ziekenhuis had, speciaal voor dit vervolgbezoek, een lijst gemaakt met materiaal en 
apparatuur die zij nodig hebben om hun werkzaamheden beter te kunnen verrichten. Deze 
lijst met verzoeken werd het uitgangspunt voor de Stichting.  

Ook volgde een tweede bezoek aan het dorp Sonta. Tijdens de eerste 
ontmoeting in februari had het stamhoofd o.a. gevraagd of er een 
mogelijkheid was dat de Stichting Aktie Benin kon zorgen voor een school 
en een leraar in het dorp. In april kon al worden verteld dat de vertaler uit 
het dorp (N''kolma Thomas Sambieni, een jongeman van 22 jaar) naar school 
mocht gaan om de lerarenopleiding te volgen. Tevens werd toegezegd dat 
er lesmateriaal en tafeltjes en stoeltjes gezonden zouden worden. Als 
voorwaarde voor deze bijdrage vanuit Nederland werd gesteld dat het dorp 
zelf voor de bouw van een (nood)schooltje zou zorgen en het salaris van de 
leraar zou moeten betalen zolang hij nog niet gediplomeerd is en dus nog 
geen salaris vanuit de overheid ontvangt. 

 

 
 
Een SNV-medewerkster uit Boukombé verzocht de Stichting ook om materiaal voor een school 



in Kougnangou. Er was door bemiddeling van het SNV geld beschikbaar gesteld om daar een 
nieuwe school te bouwen, maar lesmateriaal en tafeltjes en stoeltjes ontbraken.  
Ook hier werd ondersteuning beloofd en zo waren er ook twee schooltjes "geadopteerd".  
De bevolking was inmiddels begonnen met stenen "bakken" in de zon, zodat later in het jaar 
met de bouw van het schooltje begonnen kon worden.  

 

  
 
 
Verslag 1999  
 
Activiteiten van de Stichting  
 
Na het tweede bezoek was duidelijk waaraan behoefte bestond in het Atacora-gebied en 
werd alles in het werk gesteld om de benodigde materialen en gelden bijeen te krijgen.  
 
Er werden:  

• twee buffetavonden georganiseerd en een advertentiecampagne opgestart om geld te 
verkrijgen en naamsbekendheid te geven aan de Stichting Aktie Benin. 

• enkele lezingen met dia-avonden georganiseerd voor verenigingen. 
• oude brillen en monturen voor hergebruik ingezameld. 
• kleding ingezameld. 
• veel contacten gelegd en verstevigd met scholen en ziekenhuizen om materialen te 

krijgen. 
• contacten gelegd met bedrijven voor sponsoring en het beschikbaar stellen van opslag- 

en transportfaciliteiten. 

Deze acties leidden ertoe, dat m.n. ziekenhuizen en scholen afgeschreven materiaal 
beschikbaar stelden aan de Stichting.  
Vanuit heel Nederland werden de goederen opgehaald en ingepakt voor vervoer per 
zeecontainer. De container werd eind juni per boot naar Benin werd verzonden.  
Dankzij de hulp en bemiddeling van de Nederlandse Ambassade in Benin, heeft de container 
niet lang in de haven in Cotonou gelegen. Op 30 september arriveerden de hulpgoederen 
reeds in het ziekenhuis in Natitingou (650 km landinwaarts gelegen).  



Op 5 oktober werd het lesmateriaal al in het dorp Sonta 
aan de leraar overhandigd.  
Dit omdat de toekomstige leraar inmiddels het 
theoriegedeelte van de opleiding erop had zitten en 
binnen vier weken moest beginnen aan zijn praktijkjaar. 
Onder supervisie van zijn leraren geeft hij inmiddels les 
aan 107 kinderen.  

 
 

In december vertrok een groep van vier vrouwen als 
afgevaardigden van de Stichting naar Benin om de 
goederen officieel te overhandigen en om tekst en 
uitleg te geven over bepaalde apparatuur, zodat 
deze optimaal gebruikt kan worden.  
Ook richtten zij een optiek in, zodat de opticien 
half december kon beginnen met het opleiden van 
twee verpleegkundigen.  

 
 

Ondertussen zijn de twee verpleegkundigen 
wegwijs gemaakt in de eenvoudige 
aanmetingen van glazen.  
Alleen plus en min dioptrieën, nog geen 
cilinders, prisma’s e.d. Het is de bedoeling 
dat zij beiden ca. 2 dagen per week hun 
kennis beschikbaar stellen voor de bevolking 
van het Atacora-gebied waar tot op heden nog 
geen enkele opticien werkzaam was! De 
kinderen kunnen gratis gebruik maken van 
deze service, volwassenen betalen ca. 30 cent 
voor een consult en ca. f 3,30 voor een 
montuur met glazen. Van dit geld gaat de 
helft naar het ziekenhuis voor salaris e.d. en 
de andere helft wordt op een rekening van de 
Stichting gestort. Van dit geld kunnen de 
opticiens weer glazen bestellen. In de 
ingezamelde brillen zitten nl. veel prisma’s en 
dergelijke en deze glazen kunnen (nog) niet 
gebruikt worden door de opticiens. Dus 
moeten er nieuwe glazen besteld worden. 
Deze kosten, via hulporganisaties, ca. f 2,-- 
per glas (exclusief vervoer naar Benin).  
 
Op 20 december waren de werkzaamheden 
klaar en werd de lijst met goederen officieel 
overhandigd aan Ali Imorou Bah Chabi, de 



 

directeur van het ziekenhuis.  

 
 
Resultaten  
Alle goederen die de Stichting gebracht 
heeft zijn tweedehands, maar nog zeer 
goed bruikbaar.  
Er is in één jaar ontzettend veel bereikt. 
Enkele hoogtepunten noemen wij hier.  
In het ziekenhuis in Natitingou werd(en):  

• de eerste couveuse geleverd. 
(FOTO) 

• het ca. 35 jaar oude 
röntgenapparaat vervangen door 
een moderner apparaat. (FOTO)  

• een complete optiek ingericht 
met apparatuur en een paar 
duizend brillen. 

• twee zuurstofapparaten 
geïnstalleerd. 

• modernere apparatuur voor de 
OK (operatietafel, surgical unit, 
ECG apparatuur) geïnstalleerd. 

• enkele brancards, weegschalen 
en rolstoelen gezonden. 

• een generator gestuurd, zodat 
het ziekenhuis een eigen 
stroomvoorziening kan 
creëren.(FOTO) 

• werkmateriaal (pipetten, 
balansen, microscoop, 
spectrofotometer etc.) voor het 
laboratorium gestuurd. 

• 3500 nieuwe naalden en 
bloedbuizen (jaarvoorraad) 
verzonden. 

• diverse bandages, diverse 



kantoorbenodigdheden etc. etc 
gestuurd. 

De school in Kougnangou ontving:  

• 50 tafeltjes en stoeltjes 
• diverse 

hulpgoederen/lesmateriaal 

Voor de school in Sonta:  

• werd de lerarenopleiding 
betaald. 

• werden hulpgoederen en 
lesmateriaal verzonden. 

 

 
 
Plannen voor 2000  
 
Het is de bedoeling om een container met o.a. de volgende hulpgoederen te vullen te 
versturen:  

• tafeltjes en stoeltjes voor de school in Sonta. 
• lesmateriaal voor Sonta en Kougnangou. 
• bedden en matrassen voor het ziekenhuis en enkele health centres. 
• onderzoekstafel voor het ziekenhuis. 
• bevallingstafel voor het health centre nabij Boukombé. 
• enkele tassen met complete uitrusting voor verloskundigen in diverse health centres (er 

is gevraagd om 8 stuks, het aantal is nog afhankelijk van de financiën). 
• kleding voor de verkoop in Benin, om de financiële positie daar te versterken. 
• een laboratoriumuitrusting voor het ziekenhuis in Kouande (ook onderdeel van het ABN-

SSP). 

Voor het vervoer van de beide containers geld inzamelen d.m.v.:  

• advertenties in de krant met ondersteuning van bedrijven. 
• werven van donateurs o.a. via advertenties. 
• organiseren van een feest (planning 30 sept. 1999, info 050-3016018 ). 
• een collecte in Bedum. 
• auto’s wassen. 
• lezingen geven (informatie via (050) 301 60 18) 



(Vaste) donateurs vinden die:  

• een student onder hun hoede 
willen nemen ( 3 jaar lang ƒ 50 - ƒ 
100/mnd.). 

• de levering van glazen voor de 
optiek willen ondersteunen. 

• een bijdrage willen leveren om 
multi-vitamines te verstrekken aan 
de vrouwen die dit nodig hebben 
na een zware bevalling in het 
ziekenhuis. 

• het onderhoud van een waterput 
willen adopteren (kosten ca. ƒ 300 
per jaar). 
Meerdere families en soms zelfs 
meerdere kleine gemeenschappen, 
zijn van deze putten afhankelijk. 

• een jaarlijkse bijdrage willen 
geven voor het transport van de 
goederen naar Benin. 

 

 

 

Thierry is een jongen van 19 jaar die 
graag de opleiding tot verpleegkundige 
wil volgen. Josephine is een meisje 
van 17 jaar. Het is haar wens om 
verloskunde te gaan studeren. Beiden 
moeten hun opleiding volgen in 
Cotonou (650 km ten zuiden van hun 
woonplaats). De kosten bedragen ca. f 
100 per persoon per maand, inclusief 
de internaatskosten. De studie duurt 
(zonder onderbreking) drie jaar.  

 

 
 
 
Financieel overzicht Stichting "Aktie Benin"  
Periode:  
11 November 1998 t/m 31 December 1998  
1 Januari 1999 t/m 31 December 1999  

Inkomsten 1998 1999 
Donaties particulieren  1100,12 6692,95 
Donaties specifiek voor Optiek   7500,00 
Donaties specifiek voor aggregaat   7000,00 
Donaties dineetje "Afrikaanse avond" 
in april en mei 1999 0,00 8430,00 

Donaties n.a.v. advertenties  250,00 15897,00 



   
Totaal aan inkomsten  1350,12 45819,95 
 

Uitgaven  1998 1999 
Promotiemateriaal Stichting 
(briefpapier, portokosten, etc.) 

0,00 1358,16 

Lesmaterialen (Boekjes, opleiding 
schoolmeester in Benin) 

0,00 1330,53 

Transport container in juli 1999 
(Containervervoer NL en Bedum, 
verzekering) 

0,00 10207,13 

Advertentiekosten Nieuwsblad 0,00 2232,50 
Aanschaf goederen (Aggregaat, accu, 
fietspomp) 

0,00 7521,45 

Kosten etentje april/mei 1999 0,00 2142,00 
Reisverzekering uitzending 0,00 770,00 
Kosten levensonderhoud Opticien 0,00 1359,00 
   
Totaal aan uitgaven 0,00 26921,30 
 

Saldo overzicht 1998 1999 
Inkomsten 1350,12 45819,95 
Uitgaven  0,00 26921,30 
   
Saldo  +1350,12 +20248,77 

 
Een brief uit Natitingou van dr. Alberto Perra.  
 
Zaterdag 4 maart 2000  
 
Beste leden van Aktie Benin, ciao!  
 
Na het bezoek van een delegatie van jullie 
stichting, besloten we jullie een brief te 
schrijven om jullie te laten weten dat we de 
samenwerking waarderen tussen jullie en het 
(jullie) ziekenhuis dat jullie adopteerden in 
Natitingou.   

Alles gaat hier naar wens. Jullie ziekenhuis kreeg een sterke impuls door jullie hulp waardoor 
de prestaties zijn verbeterd. De directeur van het ziekenhuis en de plaatselijke autoriteiten 
vroegen me jullie te bedanken voor de speciale aandacht die jullie geven aan het ziekenhuis 
en aan de vrouwen en kinderen in dit gebied.  
De operatiekamer functioneert veel beter door de nieuwe materialen (een operatietafel, 
monitor, elektrische scalpel, zuurstofsysteem, maar ook een rolstoel, speciale brancard, 
sterilisator, etc.) en zeker ook doordat het röntgenapparaat nu eindelijk voor de andere 
diensten kan worden ingezet. Omdat het laboratorium nu over een spectrophotometer 
beschikt kan het nu veel beter werk leveren.  
Binnenkort beginnen we met de bouw van een nieuw laboratorium dat beter geschikt is voor 
de nieuwe uitrusting.  
Ook al blijven er altijd dingen over die nodig verbeterd moeten worden, werken ook de 



andere services (Verloskunde, Gynaecologie, Pediatrie en Medicijnen) beter. Maar dat is niet 
voldoende. Er sterven nog steeds veel vrouwen in de dorpen als gevolg van complicaties 
tijdens de zwangerschap of de bevalling.  
 
Dit jaar willen we starten met het programma "Vrouw voor vrouw".  
Zelfs al beschikt jullie ziekenhuis over een ambulance en een radiocommunicatiesysteem, 
kunnen de meeste vrouwen die problemen hebben rond de bevalling, er geen gebruik van 
maken omdat ze geen geld hebben voor de ambulance, de medicijnen en eventueel voor de 
chirurgische ingreep in het ziekenhuis. We vragen van iedere zwangere vrouw een bedrag van 
100 Francs Cefa (0,3 gulden) wanneer ze naar de kraamkliniek komt. Daarmee krijgen we een 
fonds waardoor we gratis hulp kunnen bieden aan zwangere vrouwen met complicaties.  
 
De generator zal geïnstalleerd worden. We zijn er wat laat mee omdat de kosten van deze 
operatie zo’n 11.000 gulden bedragen. We proberen het geld bij elkaar te krijgen. Maar voor 
het volgende regenseizoen zullen we geen last meer hebben van de problemen die 
voortkomen uit het uitvallen van het elektriciteitsdistributiesysteem van de stad.  
 
Het werk van Marije wordt erg gewaardeerd. De oogmeetkundige service die ze biedt is erg 
belangrijk, omdat een dergelijke service in het Atacora gebied nog niet aanwezig was. Veel 
mensen en in het bijzonder schoolkinderen "krijgen hun zicht terug". Daarmee vergroten ze 
hun kansen op de ontwikkeling van hun intellectuele potentieel in de scholen. Marije leidt 
een aantal lokale verpleegsters op in het meten van de ogen en het gebruiken van de 
machines voor het maken van de brillen. Maar we zijn bezorgd over de continuïteit van de 
toezending van brillen en glazen. Zo dreigt er op dit moment een tekort aan glazen te 
ontstaan en het is voor de kinderen erg naar om eerst geld bij elkaar te krijgen voor de reis 
naar het ziekenhuis (soms moeten de kinderen 50 of 100 kilometer afleggen) om vervolgens 
zonder bril naar huis terug te moeten keren. We zouden graag zien dat er een duurzame 
oplossing gevonden wordt om problemen met de bevoorrading te voorkomen.  
 
In Sonta gaat alles goed. Meer dan honderd kinderen zijn, zij het met bescheiden middelen, 
begonnen met het ontdekken van de wereld in hun nieuwe school. En ik kan jullie persoonlijk 
garanderen dat ze allemaal gelukkig zijn.  
 
Ik denk dat werken in ontwikkelingslanden en effectief werken niet makkelijk is, maar in 
korte tijd hebben jullie veel bereikt ondanks de problemen die jullie tegenkwamen, zowel 
hier als in Nederland. Ik wil jullie aanmoedigen door te gaan met hetzelfde enthousiasme en 
met de sterke overtuiging die jullie zo gevoelig laten zien in jullie solidariteit.  
 
Met vriendelijk groeten,  
 
Alberto  


