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Scholma Druk uit Bedum heeft zich bereid verklaard om in de toekomst op structurele basis – 
gratis - ons jaarverslag te willen gaan drukken. Dit is werkelijk een geweldige toezegging, 
want dat betekent geen jaarlijkse zoektocht meer naar een sponsor/drukker. Tevens is 
Maxsoft International als sponsor onze Hostingprovider geworden. 
  
Er is iets gewijzigd in dit jaarverslag. Het is extra dik omdat er behoorlijk wat veranderingen 
gaan plaats vinden die allemaal de revue zullen passeren. 
Tevens zullen we in de toekomst niet alleen over het afgesloten boekjaar verantwoording 
afleggen - ook op financieel gebied -, maar qua projectuitvoering verslag gaan doen tot en 
met het moment van samenstelling van het jaarverslag. Onder het kopje werkbezoeken wordt 
in zijn algemeenheid verteld hoe het was, maar de uitgebreidere informatie volgt onder de 
projectinfo zelf. Vandaar dat er vanaf heden twee jaartallen op de jaarverslagen komen te 
staan. 
  
Stichting Aktie Benin onderhoudt projecten die vallen binnen het kader van gezondheidszorg 
en onderwijs. Daarbij staat rechtstreeks contact met de direct betrokkenen voorop. Ook 
wordt van de kant van de ontvangers van de hulp een wezenlijke inspanning en bijdrage 
verwacht. Regelmatige werkbezoeken van delegaties van de Stichting geven een extra steun 
in de rug. Soms gaan dingen niet zoals we dachten, maar de successen zijn voor iedereen een 
inspiratie om door te gaan. 
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ONTSTAANSGESCHIEDENIS: 
Normaliter schrijven we – voor de nieuwe donateurs - hier het stukje over de 
ontstaansgeschiedenis van de stichting, maar gezien het feit dat er steeds meer vaste 
donateurs zijn en vrijwel iedereen een aansluiting op internet heeft tegenwoordig, willen we 
hiervoor verwijzen naar onze site: www.aktiebenin.nl 
  
DOELSTELLING: 
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. 
Het tweede aandachtsgebied is bevordering van het onderwijs in Benin. 
  
Stichting Aktie Benin is geïnspireerd door het Christelijke sociale denken en werkzaam vanuit 
deze visie in woord en daad. Bij de verwezenlijking van de doelstelling wil zij dit in praktijk 
brengen door hulp te bieden aan de minderbedeelden, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, 
afkomst, geloof of politieke overtuiging. 
  
WIJZIGINGEN IN HET BESTUUR EN ANDERE ZAKEN: 
Met ingang van 01-09-2004 zal Marjan uit het bestuur stappen. Jetse zal volgend jaar 
aftreden. Dit omdat zij in Benin gaan werken en wonen en het van belang is dat de stichting 
in Nederland goed vertegenwoordigd wordt door mensen die ook in daadwerkelijk 
in Nederland wonen. 
  
Het vertrek van Marjan betekende ook dat er een groep mensen gezocht moest worden die 
allemaal bereid zijn een deel van het vele werk dat Marjan de afgelopen jaren in Nederland 
heeft gedaan over te nemen. Er zijn dus enkele coördinatoren bij gekomen, die allemaal hun 
specialistische gebied gaan bemannen. We zoeken nog iemand die de scholing op zich wil 
nemen! 
Op www.aktiebenin.nl onder contact kunt u de groep vinden, met foto.  Marjan zal – als 
oprichtster en motor achter Aktie Benin – alle projecten in Benin persoonlijk gaan begeleiden 
en uitbreiden. Zij zal tevens - via de mail en tijdens haar jaarlijkse bezoek aan Nederland -  
de sponsorwerving blijven doen. Want voor een goed verloop en uitbreiding van de projecten 
is natuurlijk meer geld nodig. 
  
Ook zal Aktie Benin in 2005 haar programma wijzigen door kleinschaliger te gaan werken en 
zich vooral gaan richten op de regio Boukombé. Het project Boukombé is in de eerste plaats 
gestart voor het opknappen en herinrichten van het gezondheidscentrum aldaar, inclusief de 
nieuwbouw en de inrichting van een laboratorium. Echter als het gezondheidscentrum klaar is 
dan zal Aktie Benin dit blijven ondersteunen en tevens in de regio alfabetiseringsprojecten 
gaan op zetten en bijscholing en voorlichting gaan geven. Ook zal er gekeken worden of er 
ten behoeve van economische ontwikkeling hulp geboden kan worden. De reeds bestaande 
projecten zullen gewoon doorgaan, alleen op het gebied van gezondheidszorg zal de hulp zich 
gaan concentreren in één regio omdat  



dit de resultaten zal vergroten en deze beter meetbaar zullen zijn. 
  
Jetse zal het laboratorium op gaan zetten in Boukombé, dit gaan runnen, mensen opleiden en 
andere laboratoria bezoeken om  uitleg te gaan geven over de westerse apparatuur die daar 
vaak wordt gedropt zonder dat men weet hoe dit werkt. Ook willen we – in de regio – iets aan 
kwaliteitscontrole gaan doen en een voorbeeldfunctie worden met betrekking tot de 
verwerking van het chemisch afval - dat een groot probleem is in landen als deze. 
  
Op de laatste pagina kunt u het een en ander lezen over deze uitzending en hoe dat 
bekostigd gaat worden. 
Marjan en Jetse zullen namelijk geen salaris gaan ontvangen en al hun privé-bezittingen - 
inclusief de auto - afstaan om in Benin de vrijwilligers en de projecten te ondersteunen. 
  
WERKBEZOEKEN + TRANSPORT VAN HULPGOEDEREN: 
In maart 2003 bracht Marjan, samen met haar moeder een werkbezoek aan Benin. Dit was 
een onvergetelijke gebeurtenis voor hen beiden. Het is natuurlijk heel fijn als je je moeder 
kunt laten zien waar je hart nou toch zo vol van is en voor oma was het belangrijk te zien 
waar haar kinderen nu terecht komen. Oma Kroone heeft werkelijk àlle projecten bezocht en 
is nu ook aangestoken met het “Benin-virus”. 
  
In maart 2003 liepen alle projecten redelijk naar wens. We hadden brillenglazen mee voor de 
optiek en ook nog enkele kraamkoffers. De boekhouding klopte, alle studenten hebben we 
gesproken en hun resultaten kunnen bekijken (behalve Amadou Siloumane) en er is er overleg 
geweest op regeringsniveau over de te bouwen school in Sonta, alleen waren er problemen 
met de optiek.  
Verder werd er – in het kader van het besluit om onze hulpverlening in de toekomst te gaan 
centraliseren – een bezoek gebracht aan de regio’s Kerou en Boukombé om te bekijken in 
welke regio wij onze krachten zouden willen en kunnen gaan bundelen. Uiteindelijk is op 
basis van deze bezoeken en de hogere graad van medewerking en enthousiasme van de locale 
autoriteiten in Boukombé besloten dat de regio onze basis gaat worden. 
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In oktober 2003 konden wij weer een container met hulpgoederen verschepen. Dit is echt 
alleen mogelijk dankzij de hulp van LCW in Groningen en het Belgische Leger!! 
LCW zorgt voor het transport naar Zeebrugge en het Belgische Leger was zo goed om de 
container naar Cotonou te verschepen. Zonder hun hulp was ons budget absoluut niet 
voldoende geweest om dit transport te realiseren. Want de aanschaf van twee zogeheten 
“one-shot containers” en het huren van vrachtauto’s en kranen in Benin zelf is al ongekend 
duur. Haast Westerse prijzen omdat er gewoon weinig tot geen concurrentie is. Ook is dit 
transport mede mogelijk gemaakt door Q-8 uit Bedum. Op verzoek kunnen wij altijd gratis 
een boedelbak lenen om hulpgoederen in het land op te halen en naar onze centrale opslag 
bij LCW in Baflo te vervoeren. 
Evengoed is er voor het transport en de aankoop van een container nog ca. € 6.000 nodig. Het 
geld voor vervoer is heel belangrijk omdat wij zonder deze hulpgoederen – zeker straks bij de 
structurele ondersteuning in Boukombé - weinig kunnen verrichten. Wij zijn dan voor goede 
resultaten enorm afhankelijk van de aangeleverde goederen voor de kraam, het laboratorium 
en de medicijnen en vitaminepreparaten. Wij hopen dat in de toekomst meer donateurs te 
vinden die deze transportkosten structureel willen ondersteunen. 
  
In november en december 2003 bracht Marjan wederom een bezoek aan Benin. Niet alleen 
om de distributie van de container te regelen, maar ook om zelf mee te lopen in het 
gezondheidscentrum in Boukombé en te bekijken waar nu precies de knelpunten zitten. Nou 
en die knelpunten, dat zijn er heel wat, dat moge duidelijk zijn. 



  
Verder waren er problemen ontstaan met de bouw van de school in Sonta en onze 
vertegenwoordiger CARP. Maar daarover volgt later meer. Marjan was dit keer helemaal 
alleen en dat was aan een kant heel prettig, om veel te kunnen doen in de slechts 6,5 week 
die zij er was. Aan de andere kant was het ook vervelend - omdat er veel gebeurde tijdens 
deze reis - en je dan niet even  
met iemand van “je eigen mensen” van gedachten kunt wisselen. Gelukkig is er -  in 
september 2003 -  een internetcafé gekomen in Natitingou, dus dat gaf de mogelijkheid om 
even af te reageren via het bijhouden van een zeer uitgebreid reisverslag. 
  
NATITINGOU - HÔPITAL DE ZONE: 
Generator 
Deze deed het gelukkig alweer meer dan een jaar prima, nadat het eind 2002 het in 
Nigeria gevonden onderdeel was geplaatst. 
  
Laboratorium 
De geschonken spectrofotometer was écht kapot, dat hadden we in 2002 al geconstateerd. 
Echter inmiddels was er een andere spectrofotometer aangekomen in de container. Maar 
Marjan wilde wel dat de cuvetten van de kapotte meter– die bij deze “nieuwe” 
spectrofotometer niet nodig zijn, teruggegeven zouden worden. Hier had zij in maart '03 
melding van gemaakt. Dus men heeft 7 maanden kunnen zoeken. Immers je weet maar nooit 
of we in de toekomst weer zo’n apparaat zouden vinden, maar dan zonder cuvetten. Nou in 
november 03 was er dus nog steeds niets gevonden. Iedereen had overal gezocht – zei men - 
 maar zonder resultaat. 
  
Maatregel heel simpel. Marjan vertelde dat het nieuwe apparaat in de container zou blijven, 
totdat de cuvetten terecht waren. Toen ging de directeur zich er uiteindelijk mee bemoeien 
en vlak voor haar vertrek in december – de dag voor vertrek - werden de cuvetten uiteindelijk 
toch nog gevonden. Marjan ging nog gauw even zoeken, maar omdat de container halverwege 
geblokkeerd was door drie bedden - die er in Nederland precies in pasten en in Benin er dus 
net niet uit te halen waren - liep het allemaal een beetje anders. Tussen de bedden zit 
allerlei apparatuur en het was beter niets te forceren om beschadigingen te voorkomen. 
Jammer maar helaas, de spectrofotometer zal in 2004 overhandigd gaan worden als Marjan in 
Benin woont. 
  
Optiek 
Bij de optiek zijn we in 2003 wederom tegen een aantal problemen aangelopen. 
De regelmatige aanvoer van glazen blijft echt een probleem. Op een gegeven moment moet 
er weer “nee” verkocht worden. Dit is niet bevorderlijk voor de continuïteit. Gelukkig konden 
we in maart al een lading glazen meenemen en met de verscheping van de container 
wederom. Aktie Benin en l’hôpital de Zone hebben de afspraak dat 50% van de 
verkoopopbrengst op de rekening van Aktie Benin wordt gestort als bijdrage voor aankoop en 
vervoer van de glazen naar Benin. Dit gaat niet om spectaculaire bedragen, maar het is voor 
hen wel een “betaling”. 
  
In maart '03 bleek dat Gabriël nog steeds niet in overheidsdienst was gekomen en bovendien 
kreeg hij geen gelegenheid om de dorpen te bezoeken. Dit is de grote wens van Aktie Benin, 
om de gezondheidszorg bij de bevolking te brengen. Marjan heeft een gesprek gehad met de 
directeur van l’hôpital de Zone en hij beloofde om er voor te zorgen dat Gabriël nu echt in 
overheidsdienst zou komen. Dit is uiteindelijk ook gelukt, want in de zomer 03 kregen wij 
bericht dat Gabriël met terugwerkende kracht naar januari een contract heeft gekregen en 
een loonsverhoging. Hij verdient nu ca. € 63 bruto per maand. 
Interessant om te weten is dat ook in Benin de werknemer en de werkgever een bepaald 
percentage afdragen voor o.a. het pensioen (Op 50 jarige leeftijd gaat men met pensioen en 



men spaart hiervoor. Dus niet in loondienst gewerkt betekent geen pensioen.) Tevens is er 
een uitkering als de werknemer ziek wordt door een ongeval. Toch een positieve ontwikkeling 
voor de optiek en Gabriel in het bijzonder. 
  
Minder positief was dat Gabriël in maart 03 nog steeds een grote puinzooi had in zijn optiek. 
In de zomer van 02 was hij daar al op aangesproken. Ongeordend en vies. 
In maart 03 dus weer opnieuw de degens gekruist over dit onderwerp en geregeld dat hij nog 
een extra vitrine kreeg. De afspraak gemaakt dat de brillen schoongemaakt en uitgepakt in 
de vitrine geplaatst zouden worden. Wederom de noodzaak van een tweede opticien 
besproken. Echter Gabriël staat zijn macht en kennis niet graag af – dat moge duidelijk zijn. 
Voor de stichting is het echter van groot belang dat de kennis wel overgedragen wordt. 
(Uiteraard met nascholing en een test uitgevoerd door onze Nederlandse opticien.) 
  
Ondertussen was de directeur van het ziekenhuis (dr. Ali IMOUROU) voor een jaar op stage 
naar Brussel vertrokken. In oktober '03 kwam hij ook naar Bedum. Afspraak gemaakt dat we 
de bezoeken aan de dorpen en de werkwijze van Gabriël gaan doorspreken als we beiden in 
Benin wonen. 
  
November '03: De optiek nog steeds niet opgeruimd en nog steeds geen start gemaakt met het 
inwerken van de tweede opticien. Maar … Gabriël deed wél zijn beklag over het feit dat hij 
de dorpen niet kan bezoeken. Ik heb toen tegen Gabriël gezegd dat hij - nadat hij een andere 
opticien heeft opgeleid – naar de dorpen mag gaan. 
Immers dan is er een opticiën bij het ziekenhuis en komen de patiënten daar niet voor niets. 
Een tweede eis is dat de optiek dan ook helemaal schoon en goed ingericht moet zijn en 
blijven. Afgesproken werd dat Gabriël voor mijn vertrek zou zorgen voor een kandidaat die - 
net als hij - de middelbare school wel hadden afgemaakt. 
  
Begin december was er een jongedame gevonden, Rosalie. De optiek zag er opeens keurig uit. 
Gabriël deed voorkomen alsof hij dat had gedaan, echter bij navraag werd het vermoeden 
bevestigd dat Rosalie de vitrines had ingericht en alles keurig schoon gemaakt. Maar goed, zij 
zou door Gabriël ingewerkt gaan worden. 
Na eerst even te hebben geslikt dat er geen keuze mogelijk was omdat er - zogenaamd - geen 
andere kandidaten gevonden konden waren, ging Marjan akkoord. Hierbij rekening houdend 
met het feit dat het voor Gabriël extra bedreigend is als er een man komt werken. Echter in 
april van dit jaar ontvingen wij bericht dat Rosalie, zonder opgaaf van reden, is vertrokken en 
Gabriël kan niet zeggen waarheen en waarom. Volgens hem was ze gewoon lui… 
  
Er zit niets anders op dan te wachten totdat Marjan in Benin gaat wonen om dan alles goed 
 uit te zoeken en daarna -in overleg met het ziekenhuis en dr. Ali IMOUROU - gezamenlijk op 
zoek te gaan naar een nieuwe kandidaat. Gabriël gaat dan ook onder direct toezicht van 
Marjan komen. 
  
OVERIGEN: 
Kraamkoffers 
In maart 2003 werden er door Aktie Benin drie kraamkoffers meegenomen. De koffers zijn 
persoonlijk aan de health centres overhandigd en tevens is gecontroleerd bij enkele andere 
gezondheidscentra of de eerder afgegeven koffers nog voldeden. In Koronthière en N’Dhonta 
waren de stethoscoop en bloeddrukmeter kapot. Verder werd er geïnventariseerd wat er nog 
meer ontbrak. In november 03 hebben 8 health centers diverse dozen ontvangen met o.a. 
verbanden, jodium, pleisters, verbandtrommels, Unicura-zeep, verplegerschorten, 
handdoeken, paracetamol, Ibuprofin en dergelijke. 
  
Gehandicapte kinderen  



In november 2003 konden wij dit project overdragen aan een Belgische organisatie die een 
tehuis voor geestelijk gehandicapte kinderen gaat bouwen in Natitingou. Tevens gaan zij 
proberen Memouna officieel in dienst te nemen voor een termijn van 2 jaar om te helpen 
deze kinderen te begeleiden. Dit omdat Memouna - dankzij Aktie Benin - de enige vrouw in 
het noorden is met een erkende opleiding voor het werken met gehandicapte kinderen. Hier 
moeten zij dan nog wel een geldschieter voor vinden. 
  
De lichamelijk gehandicapte kinderen zullen wij in het vervolg doorverwijzen naar een tehuis 
voor lichamelijk gehandicapte kinderen in Perma. Dit tehuis staat onder leiding van een 
bewonderingswaardig Frans echtpaar van 79 en  80 jaar oud!! Wat een opsteker was dat, om 
zulke idealisten met daadkracht tegen te komen! 
Aktie Benin zal alleen nog incidenteel financiële  ondersteuning geven voor kinderen die wij 
in een van deze tehuizen (tijdelijk) gaan laten plaatsen. 
  
WEES- EN KINDERTEHUIZEN: 
Aktie Benin ondersteunt ook diverse wees- en kindertehuizen. Mede door het leveren van 
matrassen, kinderkleding, zeep, lakens en dekens en medicijnen. 
Onze voorkeur gaat er naar uit om - met name - de kleding en de zeep lokaal te laten maken 
om de economie in Benin tevens te stimuleren en de kinderen niet te veel te verwesteren 
met hun kleding. In de praktijk is dit moeilijk te verwezenlijken omdat de 
donateurs makkelijker goederen geven dan geld. Maar ook met de goederen zijn en blijven 
wij natuurlijk erg blij. 
  
Dit jaar hebben de volgende tehuizen wederom materiële ondersteuning in de vorm van 
kleding, lakens, medicijnen, verbandmaterialen en dergelijke mogen ontvangen: 
Het meisjesinternaat van de regering in Natitingou, Zusters van Barmhartigheid van de orde 
van moeder Thérèsa, Le Bon Sameritain, Het weeshuis van de Fransiscaner nonnen, Soeurs 
d’Innocent van de orde van de heilige Augustinus. 
  
De laatstgenoemde nonnen vangen weeskinderen op in Natitingou. 5 Nonnen verzorgen samen 
120 kinderen. Veel van deze kinderen zijn van de stam Bariba. 
Als bij de Bariba een kind met de voetjes eerst geboren wordt of als bij een peuter de 
boventandjes voor de ondertandjes doorkomen, dan geloven de Bariba’s dat deze kinderen 
behekst zijn. In de dorpen worden zij soms gedood of in de bossen neergelegd. In de stad 
belanden deze kinderen op de vuilnisbelt om uiteindelijk bij deze nonnen terecht te komen. 
  
FOTO 
  
De zusters van de orde van de heilige Fransiscus 
Deze nonnen verzorgen circa 90 weesjes in Boukombé. De kinderen zijn voornamelijk wees 
geworden doordat de moeder in het kraambed is overleden. Met name in de dorpen gebeurt 
dit erg vaak doordat de vrouwen niet of nauwelijks toegang hebben tot de gezondheidszorg. 
Of omdat zij niet voldoende op de hoogte zijn van de gevaren tijdens de zwangerschap en 
bevalling - dus wanneer zij naar een kraamkliniek moeten komen. Dit geldt met name voor de 
bevallingen waarvan de moeder jonger is dan 15 jaar, als de weeën langer dan 24 uur duren, 
als er bloedverlies optreedt, als de moeder 5 of meer kinderen heeft gehad of als de moeder 
kleiner is dan 1 m 50 en niet weet hoe oud zij is. Maar ook het vervoer naar de kraamkliniek 
toe is een groot probleem. Onverharde wegen, geen vervoer en vaak vele kilometers lopen 
over kleine paadjes door de heuvels onder, de Harmattan en gemiddelden van 40-45 graden 
Celsius. Vandaar dat de bouw van het gezondheidscentrum in Boukombé van zo een grote 
betekenis is. 
  
BLINDENINSTITUUT: 



Blinde kinderen wacht vaak hetzelfde lot als andere gehandicapte kinderen, ze worden in de 
hut of het huisje gehouden, ver weg van iedereen, omdat de familie zich voor hen schaamt. 
Ze worden dan ook slecht verzorgd en zijn eigenlijk voor iedereen een sta in de weg, een 
mond extra te voeden. In de grote steden kunnen ze nog op straat neergezet worden om te 
bedelen en op die manier voor een financiële bijdrage zorgen, maar in de dorpen in dat niet 
mogelijk. In Natitingou is een klein internaat waar ca. 35 kinderen worden opgevangen. Aktie 
Benin zou graag meer structurele ondersteuning gaan bieden. Dankzij geld van een Franse 
organisatie  is er in 2001 een nieuw internaat gebouwd aan de rand van Natitingou. Maar het 
is niet zo dat het project klaar is als het gebouw er staat. Onze ervaring is dat een dergelijk 
project dan pas begint. 
Het instituut is tijdens het schooljaar 2002/2003 bijvoorbeeld 8 maanden noodgedwongen 
gesloten geweest omdat er geen financiële ondersteuning binnen kwam. 
De kinderen hebben op dit moment wel ruime slaapzalen, maar geen bedden, geen 
muskietennetten, minimale voorzieningen wat betreft voedsel en door het ontbreken van een 
structureel inkomen vertrekken de leraren indien zij enkele maanden geen salaris hebben 
ontvangen weer naar elders, waardoor regelmatig onderwijs niet mogelijk is. Aktie Benin zal 
in ieder geval zorgdragen dat de slaapzalen voorzien gaan worden van matrassen, 
muskietennetten, lakens en dergelijke zaken. Dit dankzij de Lions Club De Drentse AA uit 
Assen. 
  
Aktie Benin wil in de toekomst kijken of er mogelijkheden zijn om vanuit Nederland geld in te 
zamelen zodat in de eerste levensbehoefte – eten, drinken, gezondheidszorg en scholing – kan 
worden voorzien. 
Deze hulp zouden wij graag structureel maken, zodat er voldoende tijd is om de kinderen 
uiteindelijk zelfs een beroepsopleiding te laten volgen, waardoor het centrum wat minder 
afhankelijk wordt en de kinderen ook niet langer een last voor hun familie zijn - nadat zij het 
centrum verlaten op 18-jarige leeftijd. 
  
SCHOLING: 
Lagere school: 
Enkele kinderen uit kansarme gezinnen gaan naar de lagere school op kosten van Aktie Benin. 
Dit project is in september 2003 van start gegaan. We zijn begonnen met 4 kinderen. In het 
schooljaar 2004/2005 gaan er nog enkele kinderen op deze wijze geadopteerd worden. De 
kinderen worden zoveel mogelijk op privé scholen geplaatst omdat de staatsscholen vaak in 
staking zijn in verband met het niet of onregelmatig uitbetalen van de salarissen van de 
leraren door de staat. De jaarlijkse bijdrage voor een lagere schooladoptie bedraagt 57,50 
EURO per jaar of € 5,- /maand (Dit is inclusief de wisselkoers en overboekingskosten naar 
Benin.) Wilt u ook meebetalen aan het lesmateriaal en de uniformen? Dan bedragen de totale 
kosten € 75,-- per schooljaar(€ 6,50/maand). 
  
Om de gehele lagere schoolperiode gegarandeerd te kunnen doorlopen hebben wij totaal een 
bedrag van 460 – 600 Euro nodig, over 8 jaar verspreid. Indien dit bedrag in één jaar binnen 
komt leggen wij dit geld ook vast voor slechts één bepaald kind – waarover wij u dan 
eventueel per e-mail willen blijven berichten. Op deze manier hoeven we niet na enkele 
jaren onderwijs opeens “nee” te verkopen. Bij machtigingen voor meerdere jaren, 
betrachten wij voorzichtigheid en zullen wij pas bij 3 adoptie-ouders 2 kinderen adopteren, 
om teleurstelling in de toekomst te voorkomen. Dan is persoonlijke adoptie niet mogelijk. 
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UITHUWELIJKEN EN SCHOLING: 
In Benin is uithuwelijken nog heel gewoon. Echter je merkt een wijziging in de acceptatie 
hiervan zodra meisjes naar school zijn geweest. Zèlfs als zij alléén maar de lagere school 
hebben gedaan. 



  
Hélène is zo’n voorbeeld. In 2003 overleed haar vader en zijn vrouw werd geplaatst bij de 
broer van haar overleden echtgenoot. Dit is in Afrika heel gebruikelijk. Er is geen sociaal 
vangnet, dus de familie hoort dit elkaar op te vangen. Dat gaat vaak goed, maar ook vaak 
niet, zoals in dit voorbeeld. 
  
In eerste instantie ging alles vrij aardig. Hélène haar schoolgeld was al betaald, dus zij mocht 
gewoon naar de lagere school in het dorp. Op dat moment was zij 12 jaar oud. Echter op een 
gegeven moment werden de drie kinderen van de wettige vrouw van haar oom ziek. Er was 
geen geld voor medicijnen. Dus de tante regelde een huwelijk tussen Hélène (12 jaar oud) en 
een oudere man (midden 30) die reeds een vrouw had. De bruidschat was de betaling van de 
medicijnen voor haar kinderen! Haar eigen moeder heeft geen rechten als weduwe, dus geen 
zeggenschap. Hélène werd heel bang en is weggelopen van huis. Op dat moment was Marjan 
net in Benin dus zij werd erbij betrokken om te zien of er een oplossing kon komen voor het 
probleem. 
  
Hélène werd – op kosten van de Stichting en onder begeleiding van  mme N’Tia voor dit 
schooljaar in het internaat geplaatst.  
Mme. N’Tia heeft vroeger dezelfde ervaring gehad en is ook weggelopen van huis toen zij 
werd uitgehuwelijkt. Zij is opgevangen door een aantal nonnen, heeft een goede 
schoolopleiding mogen volgen en is nu een heel  hoge piet bij de PTT in Natitingou! Zij trekt 
zich het lot van deze meisjes aan en heeft er dus ook een aantal in huis, maar vol is op een 
gegeven moment vol. Dan zoekt zij – net als nu voor Hélène – een andere plek om opgevangen 
te worden en een buitenlandse organisatie die de studie- en internaatkosten op zich wil 
nemen, zodat deze meiden, net als zijzelf, een kans krijgen op een beter en bovenal 
zelfstandig leven. Mme. N’Tia is een zeer geeëmancipeerde dame en heeft duidelijk de 
voorbeeldfunctie te laten zien hoe het òòk kan. 
  
Hélène miste haar moeder vreselijk, maar durfde gezien de omstandigheden – terecht – niet 
naar huis tijdens de vakanties. Marjan heeft dit in december 2003 aangekaart met de directie 
van het internaat en het ministerie van onderwijs in het Atacoragebied. Er is een brief 
geschreven voor de tante van Hélène dat Hélène onder bescherming staat van zowel het 
ministerie van onderwijs als de politie en dat – indien Hélène niet terugkeert naar het 
internaat na een vakantie - de tante en de bruidegom in de gevangenis zullen belanden. 
Hélène zal nu tijdens de vakantie haar moeder kunnen zien zonder dat zij bang hoeft te zijn 
uitgehuwelijkt te worden. Mmw. N’Tia zal haar tijdens de korte vakanties in huis opnemen, 
omdat het internaat tijdens de schoolvakanties gesloten is. Nu is voor dit jaar het schoolgeld 
voor Hélène betaald en haar eerste resultaten waren redelijk, wat niet slecht is gezien de 
omstandigheden waaronder zij is binnen gekomen. Voor de komende jaren hebben wij nog 
geen vaste donateurs voor deze dame, dus wie haar een kans wil geven kan zich aanmelden. 
Het geld dient dan overgemaakt te worden o.v.v. scholing/internaat. 
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Lagere school in Sonta (uitgebreide versie): 
In 2001 is de – in 1999  - door Aktie Benin opgezette lagere school in Sonta officieel door de 
staat erkend. Inmiddels gaan er bijna 200 kinderen naar school en drie leraren hebben een 
vaste baan, sinds 2001 betaald door de overheid. In 2002 heeft Aktie Benin toegezegd geld in 
te gaan zamelen voor de bouw van minimaal één stenen leslokaal begonnen. In maart 03 
hebben we een “cheque” overhandigd t.w.v. ca. € 8.000 en de afspraak met de bevolking 
gemaakt dat zij zouden zorgen voor een weg naar hun dorp, zo breed dat de vrachtauto’s er 
overheen kunnen. Afspraak met de regering gemaakt dat zij de 70 tafels en stoeltjes zouden 
aanvullen tot 200 stuks, zodat alle kinderen fatsoenlijk kunnen zitten. CARP kreeg de 



machtiging om de € 8.000 uit te betalen in etappes aan de aannemer die de school zou 
bouwen. 2 lokalen bleken realiseerbaar te zijn. 
  
Nou ja, jullie raden het al. Geen feedback en Marjan maar mailen en anderen langs sturen bij 
CARP, maar geen reactie over de stand van zaken totdat er op een gegeven moment een 
mailtje kwam waarin CARP schreef dat de bouw op 6 september gestart was. Eerst zien en 
dan geloven! Afijn, in november – direct na aankomst – komt de broer van Thomas – onze 
leraar in Sonta -  naar me toe en vraagt op de omslachtige Afrikaanse wijze waarom de 
vrachtauto’s nog niet naar Sonta zijn gekomen. Immers de dorpelingen hebben de weg 
verbreed en verstevigd met boomstammen en stenen en de gaten verder opgevuld met zand. 
De regenperiode is inmiddels weer voorbij, maar er komen maar geen vrachtauto’. Nou, dit 
bevestigde dus het vermoeden dat er iets goed mis was. 
  
Eerst naar de bank. Jawel, het geld was – keurig in gedeeltes – opgenomen door CARP. Nou, 
dan maar naar de boosdoener. Geen zin in de gebruikelijke beleefdheden dus heel direct 
gevraagd hoe de situatie in Sonta is. Tja, een klein probleem Marjan, daar moeten we even 
over praten. Marjan: Geen klein probleem, een groot probleem voor jou! 
  
Gebeld naar de eindverantwoordelijke van de regering op het gebied van onderwijs in het 
Atacoragebied (de DDESP Ange N’KOUE) om hem te vragen direct te komen en als getuige te 
fungeren, wat gelukkig gebeurde. Nou het geld bleek dus – door privé moeilijkheden – 
gebruikt voor salarissen voor het personeel, ziekenhuiskosten en meer van dat soort dingen. 
Op zich nog te begrijpen als je geen verzekering hebt zoals in NL. Het was alleen maar 
geleend en zou terug betaald worden. Ook daar twijfelde Marjan geen moment aan, maar had 
zij ook geen boodschap aan, immers er moest een school komen voor dat geld. Dat is onze 
verantwoording naar de donateurs én naar de kinderen en bevolking van Sonta. 
  
Had CARP om hulp gevraagd dan was het ook nog anders geweest, maar er was 7 keer geld 
opgenomen  zonder toestemming. 
  
Afijn, daarna naar de bank, alles geblokkeerd en officieel melding gedaan bij de 
burgemeester, de prefect, de DDSA, de DDESP, de bisschop en alle hoge pieten die je maar 
kunt bedenken. Bij alle kerken langs geweest om het verhaal te vertellen en daarna ook nog 
 aan 5 heel arme vriendjes in Natitingou (Nou dan gaat het snel de stad door!). Tevens tegen 
iedereen gezegd dat de container – die pas half uitgepakt was – dicht ging en terug naar NL 
als het geld niet binnen 1 week het geld terug zou zijn. Dan moet de dief het geld maar gaan 
lenen van mensen met geld en aan hen gaan terug betalen. Ook weigerde Marjan om naar 
Boukombé te vertrekken, dat was zinloos, want hoe kan zij € 61.500 bij elkaar halen als ze 
eerst moet vertellen te zijn bestolen voor € 8.000 ? Die zondag werd er in 4 kerken gebeden 
of de dief de mogelijkheid zou vinden om het geld terug te geven. Iedereen kwam na de mis 
naar me toe en zei dat ik vertrouwen moest hebben, want God wil niet dat wij weg gaan uit 
Benin…. 
  
In ieder geval, na één week lagen er 3 cheques die samen ¾ van de waarde van het gestolen 
geld vertegenwoordigden. Dus op naar Boukombé! Bij terugkomst in Natitingou was ook het 
resterende bedrag aanwezig. De dief is vergeven, hij is geen dief meer, hij heeft terug 
betaald en Marjan heeft ervoor gezorgd dat de aannemer direct aan de slag kon, zodat er als 
nog  foto’s meegenomen konden worden. Na 12 dagen stonden de muren overeind en was de 
indeling klaar en in april 2004 ontvingen wij foto’s van de school in gebruik, geverfd en al. 
Een prettige bijkomstigheid was dat de regering ook € 8.000 heeft bijgelegd en er nu dus een 
complete school staat. Drie lokalen + opslagruimte + bureau voor de directeur. Eind goed al 
goed. 
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We willen de komende jaren nog wat structurele ondersteuning geven in de vorm van 
schriften, pennen en dergelijke en hopelijk via een beurs voor een of meer kinderen. Dit 
omdat de ouders geen geld hebben voor dergelijke zaken en de kinderen dus nooit leren 
schrijven op papier, alleen op een leitje. Stel dat enkele kinderen een keer een beurs kunnen 
krijgen van Aktie Benin en naar de middelbare school in Natitingou kunnen gaan (internaat) 
en daarna een beroepsopleiding doen, dan horen ze toch te weten hoe ze op papier moeten 
schrijven. Ook wil Marjan graag een klein internaat op het vrijwilligersterrein beginnen. Het 
zou mooi zijn als daar geld genoeg voor komt, dan kunnen er 10 meisjes uit afgelegen dorpen 
in de omgeving van Boukombé de middelbare school daar gaan doen. Dan komt er ook een 
meisje uit Sonta bij hopelijk… 
  
Meisjesinternaat: 
Aktie Benin wil op het terrein waarop hun vrijwilligershuis staat een klein internaat op te 
zetten waarin 10 kansarme meisjes - die op een afstand van meer dan 10 km in dorpen 
rondom Boukombé wonen en de lagere school goed hebben afgerond - in de gelegenheid 
worden gesteld om de middelbare school in Boukombé te volgen. Deze oplossing willen wij 
bieden aan meisjes met goede resultaten, wiens ouders geen geld hebben voor de middelbare 
school en die geen familie in Boukomé hebben wonen waar zij gedurende het schooljaar 
zouden kunnen vertoeven. Op dit moment is er een grote carport op het SNV-terrein/Aktie 
Benin terrein aanwezig, die wij graag dicht zouden willen metselen en afwerken als woning 
voor de 10 meisjes. 
  
Alfabetiseringsproject: 
In april 2001 is in Kouandé een alfabetiseringsproject voor vrouwen van start gegaan. Dit 
gebeurde op verzoek van de vrouwen zelf omdat zij wilden leren lezen en schrijven. Wij 
hadden toegezegd dit project voor drie jaar te ondersteunen. In december 03 heeft Marjan 
de vertegenwoordiger bezocht en meegedeeld dat het project per 01-04-2004 beëindigd gaat 
worden omdat Jetse en Marjan in Boukombé gaan wonen en in deze regio dus een dergelijk 
programma willen beginnen. Dat werd begrepen en men was blij dat deze lessen mogelijk 
waren geweest. 
  
Studenten: 
Josephine Somma en Rachidatou Kassoumou studeren beiden af in juli 2004. Josephine is dan 
verloskundige en Rachidatou verpleegkundige. Rachidatou wil graag een specialisatie volgen 
op het gebied van infectieziektes en Aktie Benin gaat kijken of daar voldoende donateurs 
voor gevonden kunnen worden. 
  
Amadou Soulemane ontvangt jaarlijks een bijdrage tussen de € 500 en € 1.000 voor zijn 
artsen opleiding. Vervelend is dat hij nooit komt opdagen als Marjan in Benin is. Dan heeft hij 
net de mail gemist of wat dan ook. Hij krijgt het geld alleen bij goede resultaten en de 
cheque ontvangt hij dus ook niet eerder dan nadat dit gecontroleerd is, maar vervelend is het 
wel, dat er niet even “bijgekletst” kan worden, zoals met de andere studenten. Echter als 
Marjan in Benin woont zal ook dit probleem zich oplossen. 
  
PROJECTEN IN DE REGIO BOUKOMBÉ: 
Wij hebben de eerste helft van 2004 – mede dankzij het NCDO (de Nationale Commissie voor 
Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) en de Wilde Ganzen –  € 61.500 bij 
elkaar gehaald - via allerlei activiteiten - om het regionale gezondheidscentrum te kunnen 
verbouwen, herinrichten en uitbreiden met een laboratorium. Dit gezondheidscentrum is van 
groot belang in de regio en heeft tevens een belangrijke ondersteunende functie voor 7 
kleinere medische hulpposten verspreidt over de regio. Op 4 oktober gaat de verbouw van 
start. 
  
Maar na verbouw van het gezondheidscentrum gaat het eigenlijke project pas beginnen! 



Stichting Baby Hope gaat de kraamkliniek jaarlijks van kraampakketten voorzien, zodat de 
vrouwen een hygiënische bevalling tegemoet kunnen zien, met voldoende en schoon 
materiaal. Ook heeft Baby Hope geld gedoneerd zodat er een milieuvriendelijke en op de 
tropentemperaturen ingestelde Hb-meter aangeschaft kan worden. 
  
Er gaan - voor het regionale personeel - bijscholingscursussen gegeven worden door 
Nederlandse partnerorganisaties zoals o.a. de Homeopaten zonder Grenzen. 
  
Tevens zullen Nederlandse artsen en verloskundigen gevraagd worden om naar dit gebied te 
komen om een helpende hand te bieden tijdens hun vakanties. Professor W.C.M. Weijmar-
Schulz, is onze beschermheer geworden en werkzaam in het Academisch Ziekenhuis in 
Groningen. Hij zal dit soort wervingsactiviteiten gaan ondersteunen en uitbouwen. 
  
Lloyds Apotheken gaat ons ondersteunen met het inrichten en structurele medicijn 
ondersteuning  en de Farmacie Mondiaal gaat de opleiding verzorgen. LLoyds Apotheken 
sponsoren Jetse en Marjan ook met alle medicijnen die nodig zijn om de kans op ziekte en 
vervelende gevolgen zo veel mogelijk te beperken. 
  
Het Derde Wereldfonds van Atos Origin zorgt dat er begin 2005 een groep van 15 mensen 
komt helpen verven, elektriciteit aanleggen en dat soort dingen. Heel enthousiaste mensen 
die ook van alles wat bruikbaar is - zie onze lijsten op de site – aan het inzamelen zijn. 
  
De regering in Benin zal zorgdragen voor een deel van de running costs van het 
gezondheidscentrum middels betaling van o.a. de salarissen en door het locale systeem van 
elektriciteit en water voor hun rekening nemen. 
  
Aktie Benin gaat zorgdragen voor het laboratorium. Onder andere door het onderhoud van de 
apparatuur en toevoer van nieuwe naalden en dergelijke voor hun rekening te nemen voor in 
ieder geval de eerste vijf jaar. Ook gaat er een aggregaat geplaatst en onderhouden worden 
omdat de apparatuur te zwaar is voor het locale lichtnet – dat overigens alleen werkzaam is 
van 19u tot 07u en meerdere keren per avond uitvalt. 
  
Tevens willen wij – ter bevordering van de gezondheid - voorlichtingsprogramma’s gaan geven 
over family planning, AIDS, hygiëne, het nut van vaccinaties, emancipatie, ongewenste 
zwangerschap, uithuwelijken en dergelijke. Hiervoor zullen wij ook de afgelegen dorpen gaan 
bezoeken. Deze bezoeken zullen dan gelijktijdig gebruikt worden om de (zwangere) vrouwen 
en kinderen in deze dorpen, met een mobiel laboratorium te onderzoeken op en te 
behandelen voor bloedarmoede, malaria, TBC en parasieten. 
  
De kosten voor het mobiele laboratoriumonderzoek en de hiervoor benodigde medicijnen 
proberen wij zoveel mogelijk via andere wegen proberen gesponsord te krijgen. 
Tevens slaan we, met deze dorp bezoeken en onderzoeken, meerdere vliegen in één klap. 
-    Verbetering van de gezondheid van de vrouwen en kinderen. 
-    Daardoor economisch gezien een stabielere positie van het gezin. 
-    Daardoor worden meisjes minder snel thuis gehouden worden van school als moeder ziek 
is. 
-    De voorlichting zal - op termijn – ook positieve gevolgen hebben voor o.a. de verspreiding 
van AIDS. 
-    Uiteindelijk zullen er in de groepen discussies over van alles ontstaan. (Dus 
emanciperende werking hebben.) 
  
Voor deze werkzaamheden is echter structureel geld nodig. 



Er is minimaal € 21.000 op jaarbasis nodig om ons gezondheidscentrum, dat van belang is voor 
61.000 mensen in de regio, goed te laten functioneren. Op de site kunt u een specificatie 
vinden. 
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FINANCIËLE VERANTWOORDING 2003 
  
Inkomsten 
  

2003
  

2002 2001 

Algemeen € 8.031,73 € 2.018,76 € 3.848,19 
Gezondheidszorg € 14.127,92 € 3.026,60 € 2.674,21 
Optiek € 3.553,71 € 5.859,51 € 12.236,18 
Scholing € 12.531,87 € 9.156,32 € 2.216,71 
Zending € 6.915,00 € 0,00 € 0,00 
   
Totale inkomsten € 45.160,23 € 20.061,19 € 20.975,29 
        
Eindsaldo vorig jaar € 16.128,42 € 17.297,77 € 6.326,29 
  
Totaal te besteden  € 61.288,65 € 37.358,96 € 27.301,58 
  
Uitgaven  
  

2003
  

2002 2001 

Overheadkosten (bank etc.) € 1.230,14- € 466,01- € 454,04- 
Gezondheidszorg € 5.334,23- € 2.128,15- € 2.195,81- 
Optiek € 2.814,03- € 10.754,66- € 3.800,29- 
Scholing € 13.891,02- € 7.881,72- € 1.255,12- 
Uitzending € 0,00- € 0,00- € 0,00- 
Transport € 4.430,51- € 0,00- € 2.298,56- 
   
Totale uitgaven € 27.699,93- € 21.230,54- € 10.003,82- 
        
Totaal Saldo 01-01 incl. reserve € 33.588,72 € 16.128,42 € 17.297,76 
  
Begroting volgend jaar € 40.000,00- € 12.000,00- € 15.201,64- 

  scholing + 
gezondheid 

scholing + 
vervoer 

scholing + optiek 

  
 

  
Hallo allemaal, 
  
Nog maar even een voorstel rondje maar dan wat meer op privé gebied. 
  
Ik ben Marjan Kroone, getrouwd met Jetse Postma, moeder van 2 kinderen, Paul (1981) en Hedwig (19833) en oprichtster en 
– dat mag ik toch wel zeggen – motor van Aktie Benin. 
Jetse en ik zijn beiden van 1956 dus hard op weg naar onze 50ste verjaardag. 
  



Nou dat brengt me meteen bij de grote stap. Die 50ste verjaardag hopen we samen te vieren in Benin. 
Gelukkig duurt dat nog 1,5 jaar, maar… uiterlijk september 2004 ga ik vooruit om alles voor te bereiden – onze woning en het 
gezondheidscentrum - en Jetse volgt mij later om in Benin te komen werken en wonen. 
  
Deze beslissing is niet zonder slag of stoot genomen en wij laten onze kinderen – die beiden studeren – hier achter in 
Nederland. Dit heeft heel wat tranen gekost en zal nog heel wat tranen teweeg brengen. Toch staan ze achter onze plannen, 
omdat ze beiden vinden dat we niet straks als we oud zijn moeten zeggen: “ Vroeger toen wilde ik zo graag in Afrika werken, 
maar….” Ook zijn ze – gelukkig – trots op ons dat wij dit gaan doen. 
  
Uiteraard laten we ook nog veel lieve vrienden achter en de luxe, de wetenschap dat je hier altijd eten kunt kopen, benzine 
kunt krijgen bij de pomp, water en elektrisch hebt en als het al uitvalt, dan duurt het niet langer dan een dag voordat het 
gemaakt is. Je kunt in NL vertrouwen op het openbaar vervoer en dat je - als je van A naar B reist - deze afstand toch 
normaliter binnen een bepaalde tijd kunt afleggen. Als het regent dan ben je in NL niet van de buitenwereld afgesloten 
omdat de wegen onbegaanbaar zijn geworden. Als je trek hebt in een ijsje dan kun je dat kopen én het is ook nog vertrouwd 
om het op te eten!! Dat is ook niet onbelangrijk. 
  
Nou over deze problemen, leuke dingen, gevoelens van voldoening, verdriet en heimwee, onzekerheden, maar ook onze 
werkzaamheden en de mensen en kinderen die we daar tegen komen ga ik jullie op de hoogte houden via mijn wekelijkse 
column. Deze wordt geplaatst op www.mamshoekje.nl maar je kunt via een directe link op onze eigen site 

www.aktiebenin.nl ook rechtstreeks in mijn column komen. Er zijn er al een aantal geplaatst, dus schroom niet om het 
archief te raadplegen. Het worden geen verhalen met een roze wolk, soms zal het misschien niet zo gezellig zijn, maar dan 
is het hopelijk wel informatief. En wie weet wat voor leuke dingen daar juist weer uit voortkomen. 
  
Het kan voorkomen dat ik – in de regenperiode bijvoorbeeld – niet in staat ben om bij een telefooncel te komen om mijn 
columns door te sturen. Dan moeten jullie even geduld hebben. 
  
Verder kun je onder gedachten en bezinning mijn motivatie lezen. 
  
Ook is het denk goed om te vermelden dat we géén salaris gaan ontvangen van de Stichting, maar alleen eten en 
drinken gaan krijgen. 
Dit omdat we zélf willen dat het gedoneerde geld optimaal benut wordt voor de projecten van Aktie Benin. 
  
Wel hebben we de afgelopen twee jaar – dankzij de giften van vrienden en familie – het verzekeringsgeld voor 2005 en 2006 
kunnen reserveren om in ieder geval o.a. ziektekosten te betalen en de AOW-verzekering – tegen de minimale premie – te 
kunnen voortzetten, want als we ook geen AOW hebben als we 65 worden, dan is het wel heel ernstig met ons gesteld. 
We vertrouwen erop dat er de komende jaren ook nog  mensen zullen zijn die voor deze uitzending geld willen doneren om 
zo ons werk mogelijk te maken. 
  
Zelf hebben we – uit privé middelen - in het vooruit - voor 2 jaar tandpasta, tandenborstels, maandverband, deo, 
vitaminepreparaten, scheerschuim en scheermesjes, zonnebrandcrême, knackworsten, pindakaas, jam en al dat soort 
spullen gekocht. Omdat we geen geld zullen hebben dit in de supermarkt in Benin te kopen. Als dat op is dan hoop ik dat de 
vrijwilligers en visite die gaan komen, dit soort spullen voor ons mee gaan nemen. 
  
Ook hebben we onze laatste spaarcenten gebruikt om een 4-WD te kopen en deze  nemen we - op eigen kosten - mee naar 
Benin. In Bénin gaat de auto voor de projecten gebruikt worden en de stichting de benzine en het verdere onderhoud 
betalen. 
  
De woning waar we komen te wonen is het gewezen kantoor van het SNV dat al drie jaar leeg staat. 
De bevolking mag het gebruiken voor algemeen belang en de gemeenteraad heeft besloten dat wij met onze projecten 
daadwerkelijk voor het algemeen belang aan het werk zijn. (Dat vond ik eigenlijk ook wel.)  Dus vandaar dat we - gratis - in 
een prachtig huis komen te wonen en de vrijwilligers die komen werken zullen bij ons vertoeven. Onze eigen huisraad gaat 
dus de huisraad van het vrijwilligershuis van Aktie Benin worden. 
  
Dat lijkt me trouwens een van de moeilijkste dingen als ik daar zit, dat we nooit meer echt even privé met elkaar zullen zijn 
behalve op onze slaapkamer. 
  
We willen dan ook instellen dat we die ruimte dan ook optimaal zullen benutten voor onszelf en dat er nooit!! iemand in mag 
komen. De woonkamer is een ruimte voor iedereen, onze zit/slaapkamer wordt ons privé woonkamertje. 
  
Oja……. En onze Mechelaar Djodi, die gaat ook mee op avontuur.  
  
  
Het Groninger burgemeesterdiner van de Stichting Aktie Benin uit Bedum, heeft vrijdagavond 14 mei 2004 maar liefst in 
totaal € 11.676,15 opgebracht. Een geweldig resultaat! 



  
Onder de gasten bevond zich de uit Brussel afkomstige cultureel attaché voor Benin, dhr. Thomas Ahohuendo. Een zeer 
vriendelijke grote man met een oogverblindend mooie ‘boubou’ aan, gemaakt van batikdoek, 'made in Helmond'……… 
  
Diezelfde avond nog had ik het genoegen met hem – bij mij thuis - aan de keukentafel een pilsje te drinken. Hij vertelde mij 
over de problemen in zijn land. Alles draait om een tekort aan middelen en de ongelijke strijd die Afrika moet leveren met 
de ontwikkelde wereld. 
  
In die zogenaamde 'ontwikkelde wereld' worden op mondiaal niveau de economische spelregels bepaald en het is een illusie 
om te denken dat in de grote politiek onbaatzuchtigheid hoogtij viert. Integendeel, het hemd is nader dan de rok, zie de 
kranten van de afgelopen week (!), en dat geldt ook ten opzichte van Benin. De mensen in Benin zullen zichzelf uit het 
moeras moeten trekken. 
  
U kunt zich misschien voorstellen hoe moeilijk dat is, bijkans onmogelijk. Moeten wij hen dan maar aan hun (politieke) lot 
overlaten en daarin berusten of moeten we doen als  
Marjan en Jetse die de woorden van Mahatma Ghandi letterlijk nemen: Wees de verandering die je in de wereld wil zien. 
(Gandhi). Niet iedereen kan dat, wil dat of is daartoe in staat. 
Hoeft ook niet. Maar iedereen kan Marjan en Jetse wel helpen, zowel in woord als in daad. Lees het volgende Afrikaanse 
gedichtje: 
  
Wanneer je alleen onderweg bent, 
kun je snel reizen. 
Maar wanneer je samen bent, 
zul je je bestemming bereiken. 
  
Die bestemming ligt voor Marjan en Jetse in Benin en wij van de Stichting Aktie Benin, gaan met hen mee om - via hen - een 
bijdrage te leveren aan een betere gezondheidszorg ter plekke. Een uitgesproken kans die u absoluut niet moet laten lopen: 
rechtstreekse hulp zonder strijkstok en/of wervingskosten. 
  
En via de Website www.aktiebenin.nl blijft u nauwkeurig op de hoogte van hetgeen er met uw inbreng gebeurd is. U zit dan 
als het ware bij hen aan de keukentafel net zoals  
de cultureel attaché van Benin Thomas Ahohuendo die vrijdagavond bij mij aan de keukentafel zat. 
  
Dat geeft hen kracht en ik verzeker u, het gezondheidscentrum in Boukombé komt er. En ook de alfabetiseringsprojecten in 
de regio komen er. Mede met uw hulp en misschien wel het allerbelangrijkste 'made in Benin'. 
  
Prof. dr. W.C.M. Weijmar Schultz 
Beschermheer Aktie Benin   
Bedum 02-08-2004 
  


