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Site: www.aktiebenin.nl
Email: info@aktiebenin.nl

Het doel van de Stichting Aktie Benin (SAB) is het bevorderen van de volksgezondheid in Benin met als kernactiviteit het
verbeteren van de gezondheidszorg voor moeder en kind, met name tijdens de bevalling en pre- en postnatale fase. Het
tweede aandachtsgebied is bevordering van het onderwijs in Benin.
Bij onze projecten staat rechtstreeks contact met de direct betrokkenen voorop. Ook wordt van de kant van de ontvangers
van de hulp een inspanning en bijdrage verwacht.
SAB is geïnspireerd door het christelijk sociale denken en werkt vanuit deze visie in woord en daad. Bij de verwezenlijking
van de doelstelling willen we dit in praktijk brengen door hulp te bieden aan de minderbedeelden, ongeacht leeftijd, sekse,
geaardheid, afkomst, geloof of politieke overtuiging.
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Sterspelers
In september hadden mijn vrouw en ik het genoegen aan te mogen zitten bij het benefiet diner
dat de Stichting Aktie Benin had georganiseerd in samenwerking met FC Groningen, Arjen
Robben en zijn vriendin Bernadien Eillert. Het diner werd bezocht door een grote schare mensen
die enthousiast participeerden aan de veiling onder leiding van cabaretier Najib Amhali samen
met de acteur Mimoun Ouled.
Gaandeweg het diner moest ik opeens denken aan een cartoon die ik vele jaren geleden ooit in
de krant was tegengekomen. De cartoon bestond uit twee tekeningen. Op de eerste tekening
stond een vliegtuig dat zojuist geland was. Er stond een grote groep mensen te wachten, sommigen met spandoeken. De vliegtuigdeur ging open en een popster daalde, onder groot gejuich
van de menigte, met opvallende trots van de vliegtuigtrap met in zijn kielzog een uiterst attracProf. Dr. W.C.M.
tieve dame. Camera’s flitsten en microfoons zwaaiden door de lucht. Op de tweede tekening
Weijmar Schultz
stond de achteruitgang van datzelfde vliegtuig getekend, vlakbij de staart. In de verte kon je vanwege de menigte de popster nauwelijks meer zien staan. Hier daalde een nonnetje de vliegtuigtrap af met een klein koffertje in de hand. Op haar stond niemand te wachten, laat staan te
juichen. Onder de tekening stond: Zuster Lucia, 40 jaar Kongo…..
Die cartoon maakte grote indruk op mij. Zo zijn mensen, dacht ik toentertijd. Maar tijdens dat diner in de Euroborg zag
ik gelukkig iets heel anders. Toegegeven, Arjen oogstte veel belangstelling maar Marjan Kroone niet minder. Stralend
stonden beiden een ieder te woord die daar behoefte aan had, en lieten zich blijmoedig fotograferen door een ieder
die dat graag wilde. U kunt de foto’s zien op de website. En gelukkig genoeg viel die belangstelling ook Bernadien en
Jetse ten deel. Want wat zouden Arjen en Marjan zijn zonder hun partner….?
Fijn, dacht ik eerst, de mensen zijn dus toch veranderd. Maar bij nader inzien denk ik eigenlijk van niet. De mensen
zijn niet anders geworden maar de context is veranderd. Door alle nieuwe communicatiemedia is de wereld een
‘global village’ geworden en weten we precies wat waar gebeurt en wie wat doet en waar. Zelfs als we het niet willen
weten kunnen we er niet aan ontkomen. En als we het per se wel willen weten kunnen we altijd nog ‘googelen’. En dus
weten we niet alleen exact wat stervoetballer Arjen doet op de Europese sportvelden maar weten we ook exact wat
Marjan en Jetse doen in Benin. We weten maar al te goed dat er daar anno 2006 dagelijks vrouwen sterven aan verloskundige complicaties die door betrekkelijk eenvoudige maatregelen gered hadden kunnen worden. En we weten
dat er een hoge kindersterfte is die rechtstreeks te maken heeft met zaken als gebrekkige hygiënische omstandigheden: maar liefst 2/3 van de mensen daar heeft geen toegang tot schoon water.
Het fijne is dat, door de Stichting Aktie Benin te ondersteunen, wij ons zelf niet alleen veroordelen tot toekijken. Er
staan in Benin twee sterspelers opgesteld die daar namens ons scoren. Zij proberen de mensen in Benin datgene te
bieden waar zij recht op hebben. Dat is een zeer moeilijke taak. Iedere dag weer een nieuwe wedstrijd. En doelpunten
komen niet zomaar uit de lucht vallen. Hoewel, die avond in de Euroborg leek dat wel het geval te zijn dankzij de belangeloze medewerking van velen: een opbrengst van die avond bedroeg bijna 27.000 euro en leverde 55 structurele
donateurs op, goed voor 2 jaar lang maandelijks nog eens 430 euro. Voor de Stichting een gouden dag, voor de mensen in Benin extra leven. Geweldig goed dat er mensen zijn die dit hebben georganiseerd. En fijn dat u ons het afgelopen jaar met uw bijdrage gesteund hebt en nog fijner dat we hierdoor Marjan en Jetse kunnen blijven steunen!
Prof. Dr. W.C.M. Weijmar Schultz
Beschermheer Stichting Aktie Benin
Bedum, november 2006
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Van het bestuur
Wat kan een mens een werk verzetten in
één jaar. Er is het afgelopen jaar echt veel
gebeurd. Zowel in Benin als in Nederland.
Het doel van het bestuur, het mogelijk
maken, dat de doelstelling van SAB verwezenlijkt wordt, is gelukt. Hiervoor
moesten allereerst Marjan en Jetse ter
plaatse keihard werken. Daarnaast zijn
voor het bestuur fondsenwerving en het
organiseren van acties het belangrijkst
voor het gezond houden van de financiële
kant. Communicatie en informatie, zowel
onderling als met en voor donateurs, vrijwilligers en belangstellenden zijn evengoed relevante onderdelen. De mail- en
Marjan, Arjen en bestuur
telefonische contacten, de vernieuwde
website en de nieuwsbrieven zijn daarvoor de aangewezen middelen.
Één positieve ontwikkeling wil ik hier even melden. Arjen Robben is ambassadeur geworden van SAB. Hij en
zijn vriendin Bernadien Eillert zetten zich met liefde en overtuiging in. Met een bekende Nederlander als ambassadeur gaan sommige deuren gemakkelijker open.
Al met al een geslaagd jaar in vele opzichten. Iedereen, die daaraan heeft meegewerkt: hartelijk dank!
Lida Heethuis
Voorzitter Stichting Aktie Benin

Tegenslagen horen erbij
De samenwerking met het Centre de Santé is
de afgelopen twee jaren niet altijd over rozen
gegaan. Met de enige arts in het gezondheidscentrum en twee verpleegkundigen was er niet
alleen nauwelijks sprake van samenwerking,
maar zelfs van tegenwerking. De arts is altijd op
reis en gemiddeld slechts een dag per maand
aanwezig, maar dan nog weigert hij systematisch om patiënten te behandelen. Zelfs als
Marjan deze speciaal voor hem terug liet komen. Daarnaast worden twee verpleegkundigen
door de locale bevolking zelf geweigerd. Niemand komt naar de poli als een van beiden
dienst heeft. De verpleegkundigen zelf liggen
helaas liever op de bank dan dat ze werken,
snauwen naar de zieken en naar hun collega’s
en naar ons. Ze sturen zieken die in het weekeinde komen naar huis, om op maandag terug
te komen. Ook worden er goederen oneigenlijk
gebruikt. Zolang het niet iets van Stichting Aktie
Benin betrof heb ik mijn mond gehouden, maar
toen het ook om onze eigen goederen ging,
kon dit niet ongestraft voorbij gaan. Verder ging
de sabotage van de samenwerking ten koste
van de gezondheidszorg en dat was het punt
dat het meeste pijn deed.

Probleem was, dat niemand ook maar iets
aan deze situatie deed. Men beloofde van alles en men zei alle medewerking toe, maar
uiteindelijk gebeurde er niets omdat niemand
een ander op zijn misdragingen durft aan te
spreken en eten uit de ruif algemeen geaccepteerd wordt. Voor mij was dit echter onaanvaardbaar, zeker met de verantwoording
tegenover de achterban in Nederland.
Het lastige is dat deze ervaring zeker niet
voor alle verpleegkundigen geldt. Met drie
van de vijf wordt goed samengewerkt en ook
met de kraamafdeling verloopt het overleg
op rolletjes. Toch hebben alle negatieve ervaringen en tegenwerkingen van de afgelopen
maanden ons doen besluiten om op 1 juni de
werkzaamheden te staken en te laten zien
dat er dit keer serieus iets moest veranderen.
We voelden ons genoodzaakt naar Cotonou
te gaan, een statement te maken en niet eerder terug te komen dan dat de situatie voor
beide partijen op een bevredigende manier
zou zijn opgelost. Uiteindelijk hebben we drie
maanden in Cotonou gezeten om besprekingen op het allerhoogste niveau te voeren
(o.a. op de Présidence, de ministeries van
Gezondheidszorg en Buitenlandse Zaken).
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Marjans motivatie om door te
zetten

Marjan met
blinde vrouw en
kind

Marjan in aktie

Marjan met
Marie-José,
adviseur van de
ministerraad,
zonder wier hulp
het allemaal niet
gelukt was
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We zouden pas teruggaan naar Boukombé als
we via de hoogste instantie een acceptabel samenwerkingscontract zouden krijgen, waarin
duidelijk staat hoe er samengewerkt wordt. Ondertussen is er vanuit het bestuur en vanuit de
Nederlandse samenwerkingspartners, die ter
plaatse zijn geweest en dus over hun eigen ervaring konden spreken, druk uitgeoefend door
een aantal pittige brieven naar het ministerie te
sturen.
In Boukombé zelf hebben deze problemen eigenlijk een heel goede wending genomen. Dit
alles heeft het politieke bewustwordingsproces
van de locale bevolking enorm versneld. Men is
zich bewust geworden van het feit dat men een
stem heeft en dat men gezamenlijk de kracht
heeft om invloed uit te oefenen op de autoriteiten. Men begrijpt nu beter de functie en de verantwoording van volksvertegenwoordigers. Geheel uit henzelf is een protestmars georganiseerd waaraan de dorpsoudsten en vrijwel alle
andere groeperingen hebben meegedaan, omdat men absoluut wil dat wij doorgaan met ons
werk. De dag na de mars heeft de plaatselijke
bevolking (ook de mensen uit de afgelegen dorpen) in een bijeenkomst van maar liefst acht uur
al hun positieve verhalen over ons werk aan de
burgemeester verteld. Vele bekende en onbekende personen hebben aangegeven wat ze
vonden van het feit dat hij geen verantwoording
heeft genomen in deze zaak en alles zodanig
op zijn beloop heeft gelaten dat de blanken vertrokken. Men was boos dat we niet zijn geholpen en men wil dat we terugkomen en dat de
samenwerking wordt aangepast, met of zonder
het huidige personeel.
In de kerk is dag en nacht bij toerbeurt gebeden voor onze terugkeer. Half juni is er een vergadering georganiseerd door een dorpscomité,
met daarin vertegenwoordigers vanuit alle groeperingen en de burgemeester samen. Tijdens
deze bijeenkomst is uiteindelijk vastgesteld wat
de bevolking zelf wil en heeft de burgemeester
zijn woord gegeven dat hij deze wensen zal respecteren. Na ons bezoek in Nederland zijn we
in oktober teruggekeerd naar Boukombé om
onze werkzaamheden te hervatten. We merken
sindsdien een duidelijk verschil in inzet van het
gehele gemeentebestuur, en speciaal van de
burgemeester.
In Cotonou is veel overlegd met de ministeries,
er waren teleurstellingen over concept contracten, maar uiteindelijk is het toch gelukt! We

hebben een contract gekregen waar we ons in
kunnen vinden. Stichting Aktie Benin blijft eigenaar van haar eigen goederen en inkomsten en
neemt de verantwoording voor een groot deel
van de uitgaven van het gezondheidscentrum.
Als tegenprestatie zal de regering – zoveel mogelijk – de salarissen van het personeel betalen.
Een ander positief punt is dat we nu officieel lid
zijn van een comité dat verantwoordelijk is voor
het reilen en zeilen van het Centre en de gezondheidszorg in de gehele regio. De onderhandelingen waren moeizaam, maar zeker de
moeite waard. Het is allemaal niet voor niets geweest.
Op dit moment zijn we volop bezig om de werkzaamheden weer te hervatten en vooral om de
samenwerking goed op poten te krijgen. Maar
als er maanden niet gewerkt is moet er veel achterstallig onderhoud gebeuren – stof en regen
doen apparatuur geen goed – en ook moet alles
weer opnieuw geïnventariseerd worden en bekeken op welke manier we nu in de praktijk het
beste verder kunnen gaan. Het is absoluut niet
zo dat je terug komt en zegt: morgen beginnen
we weer met ons werk.
Op lager niveau zijn we nu bezig om op papier
te krijgen wie welke verantwoordingen en welke
plichten heeft. Zo kunnen de mensen hier er ook
op aangesproken worden indien nodig.
Ook de plannen voor 2007 worden qua aanpak,
bemanning en uitvoering op dit moment uitgebreid onderzocht en besproken.
Al met al was het een heavy jaar en het heeft
geestelijk en lichamelijk het nodige van ons beiden gevergd. We hebben heel wat afgehuild,
ons onbegrepen en verlaten gevoeld en zijn nog
vaak erg moe en voelen ons zo ontzettend teleurgesteld op velerlei manieren.
Vaak hebben we momenten dat we denken: wat
hebben we veel achtergelaten en opgegeven.
Waarom eigenlijk? Is dat het allemaal wel
waard?
Maar, wat de moed geeft om door te gaan is het
feit dat er dagelijks mensen aan de poort komen
die we echt kunnen helpen, met soms zo weinig
middelen. Mensen die ons komen bedanken
voor wat we hebben gedaan en voor het feit dat
we terug zijn gekomen “om samen met hen verder te lijden”. Het klinkt gek, maar zo zegt men
het dan tegen ons. Daar doen we het voor, voor
die kleine man met zo weinig kansen.
Marjan en Jetse
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Ambassadeur Arjen Robben
Arjen Robben, voetbalvedette uit Bedum, nu voetballend voor Chelsea en het Nederlands Elftal schrijft op zijn site:
“Ik ben ambassadeur van de Stichting Aktie Benin (SAB). Samen met mijn vriendin
Bernadien help ik Marjan Kroone uit Bedum die in Nederland alles achterliet om in
Boukombé de gezondheid van moeders en kinderen te verbeteren. Ik ben me ervan
bewust dat er een groot verschil bestaat tussen het welvaartsniveau in West-Europa
en Afrika en dat ik met mijn bekendheid iets voor goede doelen kan doen.”
Bernadien Eillert is eind april zelf een kijkje wezen nemen.

Uit het verslag van Bernadien

Bernadien tijdens haar bezoek in
Boukombé

Als blanke val je in Benin natuurlijk erg op, maar de meeste mensen kennen Marjan,
dus helemaal vreemd is een blanke nu ook weer niet voor hen. Onderweg zwaaiden de mensen naar ons om ons te begroeten.
Dat gaf ons een veilig en vertrouwd gevoel. Wat me ook een goed gevoel gaf, was dat de mensen niet aan je spullen komen of
bedelen. De regel is: wat niet van jou is daar blijf je van af! Geweldig toch!
Overdag was het er tussen de 40 en 45 graden, vochtig en erg stoffig. We zijn met de brommer het platteland op gegaan en daar
zie je echt de schrijnende gevallen. Deze mensen komen niet naar het Centre (de kliniek van SAB) omdat ze dat lichamelijk niet
aankunnen of omdat ze geen geld hebben. Daarom is het zo belangrijk dat Marjan hen bezoekt, want zo kan ze vertellen over het
bestaan van het Centre en dat ze ook mensen helpt die geen geld hebben.
We hebben een bevalling mee mogen maken, dat gaat een beetje anders dan hier in Nederland. De vrouw geeft geen kik. De bevalling is iets wat moet gebeuren en afgehandeld moet worden. Wanneer het kind geboren is mag de vrouw het niet zien voordat
de vader of zijn familie het heeft gezien. De moeder mag zich in het begin niet hechten aan het kind, de overlevingskansen moeten eerst wat groter zijn en dan krijgt het kind pas een naam.

Projecten
Gezondheidscentrum Boukombé
Centre de Santé
Eind 2004 werd begonnen met de verbouwing van het Centre de
Santé (CdS) in Boukombé. Het centrum is het hart van de activiteiten van SAB. In de loop van 2005 en ook nog in 2006 moesten
er op het terrein nog kleinere onderdelen onder handen worden
genomen. Veel vrijwilligers hebben daar hun bijdrage aan geleverd. De toiletten en de douches werden betegeld en geverfd. De
kraamafdeling kreeg dezelfde kleur als de andere gebouwen. De
elektrische installatie werd gerepareerd. Ook roerende goederen
als fietsen en brommers kregen een onderhoudsbeurt. Voor de
watervoorziening werd er een watertoren met een capaciteit van
8.000 liter geplaatst. Deze watertoren is gesponsord door de Nederlandse ambassade. Het CdS beschikt nu over een polikliniek,
een kraamafdeling, een laboratorium en een optiek. En nog zijn we
niet klaar met bouwen, er zijn plannen voor verdere uitbreiding.
De bevolking heeft duidelijk vertrouwen gekregen in het CdS. Er
zijn meer behandelingen mogelijk dan voorheen en een behandeling kan direct gebeuren omdat medicijn- en verbandvoorraden
beter op peil zijn. De prijzen zijn verlaagd, zodat ook de allerarm-

sten geholpen kunnen worden. Via mond op mond
reclame en via de radio wordt het CdS steeds bekender. Marjan bezoekt de dorpen in de omgeving
van Boukombé om voorlichting te geven over gezonder leven en om zieken op te sporen. Door deze
bezoeken leren ook mensen in afgelegen gebieden
over het bestaan van het CdS.
Aanvankelijk werd poliklinische hulp bij Marjan en
Jetse thuis gegeven. Na overleg met de overheid is
ook dat onderdeel ondergebracht in het CdS. In de
polikliniek wordt Marjan ondersteund door
Genevieve. Genevieve helpt bij eenvoudige behandelingen en vervangt Marjan wanneer ze er niet is.
De zorg voor de patiënten is de taak van het personeel: verplegers, verloskundigen, hulpen en de arts.
Regelmatig vindt er overleg plaats. Een van de aandachtspunten is de benadering van de patiënt. De
patiënt moet centraal staan, het contact moet menselijker.
Om verschillende redenen gaan Marjan en Jetse één
weekend per maand naar het katholieke missiezie-
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kenhuis in Tanquieta. Aan de ene kant verrichten zij – vrijwillig werkzaamheden voor het ziekenhuis, aan de andere kant krijgen
ze daar de mogelijkheid te leren en feedback te krijgen. Jetse doet
het onderhoud van het laboratorium, Marjan leert kleine chirurgische ingrepen van de leidinggevende arts, dokter Florent. Patiënten, die beter in Tanquieta geholpen kunnen worden, rijden met
hen mee.
Marjan en Jetse worden regelmatig bijgestaan door vrijwilligers
met een medische achtergrond.
Eind 2005 hebben twee homeopaten twee weken lesgegeven aan
verloskundigen uit de regio. Zij benadrukten het belang van luisteren naar en interesse tonen voor de mens. Niet alleen focussen op
symptoombestrijding en medicijnen voorschrijven.

In maart 2006 kwam een groep van drie apothekers de situatie ter plekke bekijken. Zij onderzochten de mogelijkheid voor structurele hulp
door middel van opleiding en ondersteuning van
de medicijnvoorschrijvers in de regio.
De Nederlandse opticien Manfred Heddes heeft
zich ingezet voor de inrichting van de optiek. Hij
heeft Albert, een inwoner van Boukombé, opgeleid om eenvoudige metingen te doen.
Vera Buijs, een arts in opleiding met ervaring in
Benin, heeft Marjan geholpen met de spreekuren en de dorpsbezoeken. Naar aanleiding van
haar bezoek is Vera zich als fondsenwerver
gaan inzetten voor SAB.

Kraamkliniek
Het afgelopen jaar heeft de kraamkliniek zich sterk ontwikkeld. Bevallingen zijn in Benin vaak gecompliceerd, niet in de laatste
plaats door de besnijdenis die nog steeds op veel meisjes wordt toegepast. Bevallingen thuis leiden dan ook vaak tot het
overlijden van moeder en/of kind. Vrouwen worden aangespoord voor de bevalling naar de kraamkliniek te komen. Ze ontvangen een soort kraampakket: 1 luier, 1 strikslip, 1 babymutsje, 1 rompertje en 5 kraamverbanden plus een slip voor de moeder.
Op de markt in Boukombé en Nadoba en in de kerken wordt reclame gemaakt voor deze actie.

Voorlichting op de markt

Mooi op gewicht

Ook Afrikaanse baby’s hebben warmte nodig

Optiek
Eén van de gebieden waar in Boukombé en omgeving behoefte aan is, is oogzorg. In navolging op het opleiden van een opticien in Natitingou in 1999, en het opzetten van een
optiek aldaar door Marije Gerdes, is in 2006 ook in Boukombé gestart met het opzetten
van een optiekafdeling.
Albert Kouagou, een inwoner van Boukombé, heeft na een stageperiode van een half jaar
bij Gabriel (de opticien in Natitingou), een vervolgopleiding gekregen in Boukombé. Gedurende een maand is hij geschoold door Manfred Heddes, een opticien uit Nederland. Na
het met goed gevolg afleggen van een examen is hij nu zelfstandig aan het werk in de optiekwinkel.
Ten behoeve van de optiekwinkels in zowel Natitingou als Boukombé is apparatuur ingezameld om glazen te kunnen slijpen en oogmetingen te kunnen doen. De toestand van de apparaten in Natitingou is ronduit zorgelijk. Na zeven jaar intensief gebruik zijn de meeste machines kapot, en onherstelbaar (veelal waren het tweede- of zelfs derdehands apparaten).
Vervanging en reparatie zijn hier noodzakelijk om überhaupt oogzorg te kunnen blijven leveren in Natitingou. Ook in Boukombé wordt gewerkt met tweedehands apparatuur. Teneinde continuïteit te kunnen waarborgen op het gebied van oogzorg is het wenselijk om, ter
vervanging van defecte apparaten, reservemachines achter de hand te hebben (met name
omdat aanvoer vanuit Nederland op dit moment slechts éénmaal per jaar mogelijk is).
6

Manfred Heddes en Albert in
de optiek

Het gebouw, waarin de optiek
gevestigd is

5344-benin jaarversl 06

15-01-2007

10:07

Pagina 7

Uit het verslag van Manfred Heddes, opticien bij Het Huis
... stof. Stoffig ..., Benin is een grote klomp zand, rood zand, dat je in alle poriën gaat zitten, in je oren, je
neus, overal. Er ligt een rode waas over alle spullen in de huisjes, over je kleren, de apparaten. Geen wonder dat de apparaten hier snel slijten. Tijdens een voetbalwedstrijd bij de locale school begon het flink te
waaien voorafgaand aan een onweersbuitje (een kleintje ditmaal), maar dit ging gepaard met windhoosjes,
en enorm veel stof. Desondanks werd er gewoon doorgespeeld, terwijl ik in al dat stof mijn ogen niet eens
kon openhouden, laat staan een bal zien. Bikkels hoor die Beniners.
Ik vergeet bijna waarvoor ik hierheen ben gegaan. De opleiding van Albert, een inwoner van Boukombé,
die ik moet opleiden tot opticien, verloopt voorspoedig. Ik moet wel werken met oude, versleten of zelfs
defecte apparatuur, maar, we maken er maar het beste van. Bij gebrek aan goede meetapparatuur en testkaarten heb ik diep moeten graven in mijn geheugen om zelf een basis test voor het meten in elkaar te zetten. Maar het werkt, en na enkele weken hard werken, en stevig studeren begint Albert het te begrijpen.
Hij had op een gegeven moment zo’n hoofdpijn van het eindeloze herhalen van de stof, en het oefenen en
studeren, dat hij even een paar dagen helemaal van de kaart was, maar nu, na drie weken, is hij bijna klaar
voor zijn ‘examen’, en de spanning stijgt bij hem. Natuurlijk laat ik hem slagen, maar cadeau krijgen doet
hij het niet. Hij zal in ieder geval in staat zijn om eenvoudige metingen te doen (ik hoop zelfs het bepalen
van de cilindrische waarde), en om een montuur van glazen te voorzien. En daar gaat het allemaal om.

Laboratorium
Sinds 1 januari 2006 functioneert het laboratorium onder leiding
van Jetse. De mogelijkheden van het laboratorium worden goed
benut. Er kunnen 44 verschillende bepalingen worden gedaan
(o.a. HIV, Hb, tyfus, rivierblindheid en TB). Door de bepalingen in
het laboratorium kan er nauwkeuriger worden gediagnosticeerd en
kunnen patiënten doelmatiger worden behandeld. In de eerste
twee maanden waren al 565 bepalingen gedaan tegenover een
gemiddeld aantal van 261 per jaar in de vier voorafgaande jaren in
het staatslaboratorium.
We willen op den duur het aantal testen uitbreiden met b.v. parasitologische testen. We streven naar een speciaal programma voor
zwangere vrouwen, met controle op HIV, Hb-controle en de bloedgroep/resus bepaling. Dit zal het aantal sterfgevallen onder pasgeborenen omlaag brengen.

Het nieuwe laboratorium

Jetse Postma in het laboratorium
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Farmacie
Al enkele jaren zijn er contacten tussen Stichting Aktie Benin (SAB) en Farmacie Mondiaal
(FM). Deze resulteerden aanvankelijk in het
schenken van apparatuur, laboratoriumbenodigdheden en geneesmiddelen door FM. Gaandeweg ontstond er behoefte aan het overdragen van kennis. Besloten werd om enkele
experts onderzoek te laten doen naar de wensen en mogelijkheden aldaar. LLOYDS Apotheken en Human Reforce stelden mankracht en
geld beschikbaar. Ook een apotheker van FM
nam deel aan het onderzoek dat in maart 2006
heeft plaatsgevonden.
Er werd grondig gekeken naar de medische en
farmaceutische hulpvraag. Zeer nuttig was de
mogelijkheid dat Lisette Havermans als verpleegkundige kon meewerken tijdens de poliklinische spreekuren. Ook in de verloskundige
praktijk heeft zij meegewerkt en ze was aanwezig bij een dorpsbezoek. Zo ontstond er veel inzicht in allerlei problemen.
De logistiek is een probleem. Inkoop in Benin is
lastig vanwege de geringe voorraden. Daarbij
komen de enorme prijsverschillen, waardoor we
vaak duur uit zijn bij inkoop in Benin. Invoer
vanuit Nederland is ook duur, vanwege de
transportkosten. Grote hoeveelheden inslaan is
lastig, in verband met de opslag en koelingsmogelijkheden.
Een verantwoorde en praktische opslag is
moeilijk te realiseren. Het klimaat is tropisch.
Dat wil zeggen dat een kamertemperatuur van
maximaal 25ºC een illusie is.
De versnipperde opslag maakt een en ander
extra lastig. Er is uitgebreid gesproken over reallocatie en verbetering van de opslagcondities.
SAB, Jetse Postma en Marjan Kroone hebben
plannen voor verbetering in ontwikkeling. Zo is
op kosten van FM een grote koelkast aangeschaft om de al bestaande koelcapaciteit uit te
breiden. De werkwijzen en werkplekken in poli
en laboratorium zullen enkele aanpassingen ondergaan waardoor de routing van informatie, recepten en geneesmiddelen zal vereenvoudigen.
Daarnaast bestaat het afvalprobleem: geneesmiddelen die over datum zijn, verpakkingsmateriaal, verband, spuiten en naalden komen vrij.
Om dit probleem op te lossen worden de mo-
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Een aardige voorraad
gelijkheden van een verbrandingsoven onderzocht. Met lokaal verkrijgbare materialen kan dit
waarschijnlijk worden gerealiseerd. Door milieutechnici zijn ontwerpen gemaakt. FM heeft hiervoor steun toegezegd.
Een ander probleem is het geven van medicatie
bij de dorpsbezoeken. Uiteraard neemt Marjan
een aantal ‘standaard’-kuurtjes mee. Maar je
kunt niet alles voorzien en vaak zal er ter plekke
een medicijnenpakket samengesteld moeten
worden.
De hiervoor handige telgootjes zijn inmiddels
geleverd door LLOYDS Apotheek Jansen aan
SAB.
Daarbij is het nuttig om een koelbox mee te nemen met een koelelement erin, dit in verband
met het meenemen van bijvoorbeeld crèmes,
oogzalven, oogdruppels, zetpillen en injecties.
Het advies van FM is de farmacie niet meer op
het terrein van het vrijwilligershuis te houden. De
farmacie die op het Centre aanwezig is, is echter
geen optie, omdat deze van de overheid is. Op
zich zou dit geen bezwaar mogen zijn, maar er
verdwijnt daar medicatie die via het illegale circuit doorverkocht wordt.
Volgens FM zou er op langere termijn een aparte
farmacie moeten worden opgericht. Een goede
locatie zou het laboratorium kunnen zijn om
daar bij de balie tevens de uitgifte van geneesmiddelen te laten plaats vinden. Daarbij komen
nog de benodigde voorlichting aan en begeleiding van de patiënt.
In het voorjaar van 2007 zal een vervolgbezoek
worden gepland, waarin de volgende stap in
overdracht van kennis, scholing en het verder
professionaliseren van de medicijnverstrekking
in Boukombé op de agenda zal staan. Activiteiten worden in nauw overleg met het bestuur en
Marjan en Jetse gepland en uitgevoerd.
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Uit het verslag van Lisette Havermans, Farmacie Mondiaal
Het is maar goed dat we zijn uitgerust! Als Marjan en ik maandag bij het Centre komen zit de wachtkamer echt bomvol! We zien veel gezichten van mensen die we zaterdag in hun eigen dorp hebben
ontmoet en uitgenodigd hebben om naar het Centre te komen. Jetse krijgt die dag een enorme
hoeveelheid verzoeken binnen. Veel van onze vermoedens worden (helaas) bevestigd en we zijn in
staat een gerichte therapie voor te schrijven. Omdat Sophie zich nog niet heeft gemeld
in het laboratorium kan Dominique niet gemist worden. Genevieve vraagt een van de
wachtenden om Brigitte voor me te gaan halen. Zij heeft me eerder geweldig geholpen
als tolk en tot mijn grote vreugde kwam ze direct om ons vervolgens de hele dag terzijde te staan. Brigitte is mijn favoriet. Kyros en Henk zijn intussen aan de slag met de
medicatielijsten van Marjan, die zij met grote zorgvuldigheid en veel studie-uren heeft samengesteld. Met respect en bewondering voor haar werk gaan de heren apothekers met
hun kritische blik door het Excel sheet. Wanneer wij halverwege de middag even een
hap komen eten (voor Jetse nemen we wat mee terug, er is veel te veel werk die dag!) dienen Kyros en
Henk een verzoek in voor een serieus overleg met Marjan. We hebben al lang in de gaten dat Marjan niet
gaat zitten voordat iedereen die hulp nodig heeft ook geholpen is. Het risico is alleen, dat het doel van
onze komst niet gerealiseerd wordt wanneer we niet in alle rust met Marjan kunnen gaan zitten. Helaas
moeten we nog even terug naar de kliniek om de laatste wachtende mensen te helpen en tegen zevenen
komen we moe maar voldaan binnen. We hebben die dag 87 patiënten gezien en weten in ieder geval
voor wie de Stichting het doet! Lisette stuurt Marjan met Jetse vast naar huis, want Kyros en Henk wachten al lang op hun gesprek met Marjan. Terwijl wij het Centre nog even opruimen en schoonmaken. We
spreken voor de volgende dag af dat we een paar andere locaties gaan bezoeken en dat de middag wordt
gebruikt voor een farmaceutisch overleg! Met deze wetenschap sjokken we weer heerlijk naar ons favoriete terras, waar de lokale middenstand inmiddels zeer goed weet in te spelen op haar tijdelijke markt, er
staat namelijk genoeg bier koud voor ons en iedereen die nog aanschuift voor de hele avond. Wat dat betreft is er geen enkel cultuurverschil!!!

Veldwerk
Regelmatig gaat Marjan op pad langs de
dorpjes in de omgeving van Boukombé.
Meestal gaat ze op de brommer, altijd onder
begeleiding van iemand die ook tolk kan zijn.
In deze dorpjes wordt nauwelijks Frans gesproken. De mensen wonen onder erbarmelijke omstandigheden, verstoken van alles
wat voor een gezond leven noodzakelijk is.
Men heeft er de middelen en de kennis niet.
Met name aan het overbrengen van kennis
besteedt Marjan veel aandacht. Ze wijst op
het belang van hygiëne en water koken. Ze
onderzoekt de mensen op allerlei aandoeningen en dringt erop aan dat ze naar het gezondheidscentrum komen, vooral om te bevallen. De bezoeken missen hun uitwerking
niet. Het aantal vrouwen dat van ver naar het
gezondheidscentrum komt voor een bevalling groeit en daarmee neemt de kans op een
goede afloop toe.

Tolk Jonathan vertaalt de woorden
van Marjan in het Ditamari

Veldwerk onder de
baobab
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Uit het verslag van Vera Buijs, arts in opleiding
Donderdag weer op de brommer, dit keer bij Isodore en Jonathan, de brousse
is. Echte bergen door (nog geen Alpen maar toch) en vervolgens van de weg
af over smalle paadjes weer een dal in, weer een berg op. Een heerlijke rit,
altijd al van gedroomd (bij wijze van spreken dan). Uiteraard weer tussen de
velden en tata’s door, supermooi! Totdat we bij een tata aankwamen met twee
bankjes en twee stoelen die al voor ons klaarstonden in de schaduw van een
grote baobab! Heerlijk Afrika! De beste geneeskunde bedrijven! Dit werd dus
een idyllisch, pittoresk spreekuur. De mensen kwamen al snel van alle kanten
aangestormd, netjes in rijen voor Marjan en ‘de dokter’. Ik heb flink wat foto
sessies gehouden, uitleggend dat ik hiermee aan mensen in Nederland kan
laten zien hoe het er in Benin uitziet en dat ik daarmee weer geld bijeen kan
halen om hen daar in de regio van Boukombé te helpen, zoals nu met het
spreekuur en de medicijnen. Vonden ze prachtig!

Vera Buijs aan het werk

Onderwijs
Meisjesinternaat
Het meisjesinternaat is opgestart om meisjes uit afgelegen
gebieden de kans te geven een diploma te behalen op
MAVO niveau. Het internaatsgebouwtje is een zit/slaapkamer.
Het is al uitzonderlijk als een meisje uit deze gebieden na
de basisschool een vervolgopleiding kan doen. Dan wordt
er onderdak gezocht, al dan niet bij familie. Dat is natuurlijk kostbaar en vaak komt zo’n meisje na een of twee jaar
zwanger thuis. Nog erger is het wanneer ze in de prostitutie belandt. In het meisjesinternaat is de kans van slagen
voor de meisjes groter. Ze worden begeleid in hun nieuwe
omgeving en ze worden gestimuleerd en gemotiveerd om
hun school af te maken.
In oktober 2005 werden de eerste vier meisjes in overleg
met de vrouwenbeweging UFeDeB geselecteerd. Ze komen uit verschillende dorpen en hebben verschillende
achtergronden. Natuurlijk hadden de meisjes aanvankelijk
te kampen met aanpassingsproblemen, maar ze hebben
hard gewerkt en behoren nu tot de besten van de klas.
Voor het schooljaar 2006-2007 zullen er nog twee meisjes
in het internaat worden opgenomen. Het is de bedoeling
ieder jaar twee nieuwe meisjes toe te laten.
De meisjes worden gesponsord door donateurs, die de
kosten voor de opleiding en van het verblijf op het internaat op zich nemen. De ouders dragen bij in de vorm van
een zak graan en FCFA 10.000 (ruim 15 euro).
De selectie van de meisjes is niet eenvoudig. Het aantal
meisjes dat de basisschool afmaakt is niet zo groot. Soms
zijn meisjes op die leeftijd al zwanger of er is een bruidschat voor hen betaald. Bovendien liggen meisjes die
doorgeleerd hebben in de eigen gemeenschap niet goed in
de huwelijksmarkt. De meeste mannen accepteren geen
vrouw met een hogere opleiding dan zij zelf hebben gehad.
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Het meisjesinternaat

De eerste bewoonsters: Florence, Julienne,
Martine en Colette

Schoolgaande kinderen
Ook binnen gemeenschappen die arm zijn bestaan gezinnen die vrijwel niets hebben. Door
omstandigheden is hun bron van inkomsten
weggevallen en zijn ze hun bezittingen kwijtgeraakt. Maar vaker nog ligt de oorzaak van
de bittere armoede in de armoede van de generatie daarvoor. Armoede is overerfbaar,
arme ouders kunnen hun kinderen niet naar
school laten gaan en daarmee ontbreekt voor
deze kinderen ieder perspectief op een betere
toekomst.
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... en gaat nu naar
school

Stichting Aktie Benin stelt kinderen uit de allerarmste gezinnen in staat via onderwijs zelf uit die vicieuze cirkel van armoede te stappen. Sponsors ondersteunen een kind met een maandelijkse bijdrage
voor onderwijs. Kinderen worden door het naar
school gaan uit hun isolement gehaald en krijgen
een kans om op een andere manier naar het leven
te kijken. Ze krijgen andere voorbeelden en ideeën.
Ze zijn dan niet langer volledig kansloos. Het heb-

Anne en Victoire gaan
naar school

N’Tcha en Tenna
in nieuwe pagnes

ben van een kans geeft de moed om door te gaan.
Wanneer een sponsor zich bij SAB aanmeldt worden, in overleg met mensen die de regio goed kennen, kinderen geselecteerd. Naast onderwijs ontvangen de kinderen vaak kleding en gratis
gezondheidszorg. Op dit moment ondersteunt
Stichting Aktie Benin op deze manier bijna 50 kinderen.

Studenten
In het verleden heeft Stichting Aktie Benin leerlingen van middelbare scholen uit het noorden van
Benin de kans gegeven een medische opleiding te
volgen in het zuiden van het land. Het doel is betere
perspectieven voor individuele leerlingen en voor
de gezondheidszorg in het noorden van het land.
Na het voltooien van de opleiding zullen de jonge
mensen hun bijdrage kunnen leveren aan een betere gezondheidszorg in hun eigen regio.
Momenteel ondersteunt SAB Joseph Tibouté bij
zijn opleiding tot sociaal werker.

Uit een brief
van Joseph Tibouté
.... Mijn leven is een bijzondere geschiedenis,
maar een geschiedenis
die goed eindigt omdat
ik nu op school zit, op
INMES om sociaal werker te worden. Dit alles
dankzij u, vooral dankzij
Marjan (Dit laatste is erg
belangrijk). ....

Joseph Tibouté

Lagere school Sonta
De lagere school in Sonta was het eerste onderwijsproject van Stichting Aktie Benin. In het afgelegen Sonta kwam in verschillende stappen een
heuse school tot stand. Een jongeman uit het dorp
werd opgeleid tot leraar, het aantal leerlingen
groeide snel en na zes jaar komen de eerste leerlingen van school die al die jaren in hun eigen dorp
onderwijs hebben gekregen. De school draait nu
zelfstandig, zonder hulp van SAB. Natuurlijk houden we contact met de school en het dorp. De
school is een beetje geadopteerd door de John F.
Kennedy-school in ’s-Gravezande. Leerlingen van
deze school hebben voor de leerlingen in Sonta
tassen gevuld met schoolmateriaal zoals schriften
en potloden, maar ook een stukje zeep, een pak
rijst en eventueel een T-shirt. De kinderen in Sonta
waren natuurlijk verrast toen Marjan de tassen
kwam brengen.
Voor het schooljaar 2006-2007 zijn twee meisjes uit
Sonta opgenomen in het meisjesinternaat van SAB
in Boukombé.

Ik huil terwijl ik deze brief schrijf. Met pijn in
mijn hart van dankbaarheid, denk ik aan u allemaal.
Veel goed werk wens ik u toe in Boukombé,
Nogmaals bedankt voor alles, BEDANKT,
Joseph Tibouté

Jetse Postma deelt in Sonta de
tassen van de JFK-school uit

In Sonta krijgen ze ook
rijst en zeep
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CAMA Blindeninstituut te
Natitingou
In januari zijn met de container
allerlei spullen voor de school aangevoerd. Om te beginnen de eerste
Franstalige braille (kinder)boeken voor de bibliotheek. Een
geschenk van FNB. Dat was een
schot in de roos; de kinderen
Blij met de nieuwe T-shirts
lezen de boeken met enorm veel
plezier. De tandem, geschonken
door Transcom, scoorde eveneens goed. Hiermee
kunnen de kinderen makkelijker uit hun geïsoleerde
omgeving komen en af en toe eens naar de stad fietsen. Hieruit blijkt weer eens hoe goed het is dat er
zowel ziende als blinde kinderen deze school
bezoeken, anders was fietsen geen optie geweest.
De school ontving ook weer een aantal braillemachines. Op dit moment is er op elke drie kinderen een
braillemachine beschikbaar.
Blinden met
een tandem
De blindenschool heeft een moeilijk jaar achter de
rug. Het is onvoorstelbaar zwaar om in Benin een
blindenschool draaiende te houden; de overheid
draagt onregelmatig en slechts minimaal bij en er zijn
geen andere instanties in Benin die het blinden-instituut structureel ondersteunen. In het verleden wist de
directeur eigenlijk altijd wel bronnen te vinden waar
hij om geld kon vragen, waaronder het personeel van
het Belgische leger. Jammer genoeg zijn de activiteiten van de Belgen in Benin verder afgenomen en
dus ook de financiële steun. SAB heeft dan ook een
aantal keren moeten bijspringen om te voorkomen
Blinden krijgen
dat de school gedwongen werd te sluiten. Als gevolg
les in een
brailleboek
hiervan hebben we helaas geen activiteiten kunnen
starten om verbeteringen te realiseren (zoals dakreparatie, nieuwe toiletten en wasruimtes, etc).

Er zijn diverse extra activiteiten ondernomen om geld
bijeen te krijgen om de leraren te kunnen
betalen: o.a. veilingen op de site van Arjen Robben,
een kaarsenverkoopactie en een vrijmarkt van de
Helmerhoekschool in Enschede. In de aankomende
periode zal de directeur van de school alles op alles
moeten zetten om voldoende middelen binnen te halen. Wij zullen hem uiteraard proberen te helpen een
mooi bedrag bijeen te
brengen zodat het komende jaar toch de nodige
verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.
We willen beginnen met het vervangen van het
lekkende dak.
Na de zomervakantie zijn in eerste instantie vier
leerlingen niet teruggekeerd naar de school. Dit is o
ndertussen een min of meer vertrouwd beeld geworden. Ouders kunnen het geld niet opbrengen voor de
reis terug. SAB heeft de schoolleiding geld gegeven
om de kinderen alsnog op te halen. Onderwijs is zo
enorm belangrijk voor ze.
In september hebben de kinderen allemaal nieuwe
T-shirts gekregen. Reken maar dat ze daar blij mee
waren.
Een positieve ontwikkeling is dat de directeur serieus
bezig is met het inwerken van een jonge leraar die
hem bij afwezigheid kan vervangen. N’KOUEI FAFA
N’Tcha is 24 jaar en komt uit de regio Boukombé. Dat
er geen vervanger was vonden wij zorgelijk. Hoe zou
het immers verder moeten gaan met de school
wanneer de directeur iets zou overkomen? Waarschijnlijk zou dat resulteren in definitieve sluiting.
In januari 2007 zullen we weer de nodige materialen
met de container mee sturen voor de braillelessen.
Het komende jaar zal waarschijnlijk weer geen
gemakkelijk jaar worden.

Transport
De projecten kunnen niet zonder geld, maar ook niet zonder goederen. Om de Beninse economie te
stimuleren, proberen we zo veel mogelijk spullen lokaal aan te schaffen. Helaas blijft aanvoer vanuit
Nederland nodig; veel is niet verkrijgbaar in Benin, of het is relatief te kostbaar om het daar aan te
schaffen.
Daarom is er ook het afgelopen jaar weer een container naar Benin verscheept. Omdat de kosten
van transport enorm zijn, benutten we werkelijk iedere kubieke centimeter in de container. Het is
een hele klus om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. Er moet geen kostbare ruimte
De container gereed voor
transport
verbruikt worden voor spullen die niet functioneel zijn, of die gewoon niet handig zijn in Boukombé
(waar de omstandigheden - klimaat, elektriciteit- en watervoorziening - zó anders zijn dan in Nederland).
De spullen moeten ook in Boukombé goed opgeslagen en bewaard kunnen worden. Dat houdt in dat Marjan goed moet weten
wat hun kant op komt, zodat ze er in het magazijn en de containers, die als opslagplaats gebruikt worden, ruimte voor kan maken. Dat houdt ook in dat er - met name bij medicijnen - goed gekeken moet worden naar de uiterste houdbaarheidsdatum.
De meest uiteenlopende zaken worden verstuurd; alles wordt ingezet voor de verbetering van de gezondheidszorg.
- daarmee samenhangend - de basisbehoeften in Boukombé en omstreken.
De dankbaarheid van de bevolking is steeds ontzettend groot.
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Vrijwilligers van
Farmacie Mondiaal:
na gedane arbeid...
Baby met hazelip heeft dringend behoefte aan
medische hulp

De Gitte groep
aan tafel

N’TCHA M’BOTIBEO N’Coa
zou in Nederland
al lang geholpen
zijn

Vrijwilligers
2005 - 2006
Wanneer
oktober 2005 - maart 2006
december 2005
januari 2006
eind maart- begin april 2006
april - mei 2006
mei 2006

Wie
Annegreet en Alexander
Homeopaten zonder Grenzen
Groep Gitte 12 personen
Farmacie Mondiaal 3 personen
Manfred Heddes
Vera Buijs

Wat hebben ze gedaan
Hand- en spandiensten; documentatie en administratie
Voorlichting gegeven over alternatieve geneeswijzen
Opknappen gebouwen CdS + douches voor de maternité
Inventariseren farmaciemogelijkheden
Inrichten optiek + opleiden Albert tot opticien
Meehelpen met de spreekuren in CdS en in de dorpen

2006-2007
Door alle problemen van de afgelopen maanden en de afwezigheid daardoor van Marjan en Jetse in Boukombé is het vrijwilligersprogramma wat uitgesteld. Marjan en Jetse zijn nu eerst druk doende om hun normale werkzaamheden weer op te
starten. Ook gaan zij een deel van het magazijn ombouwen tot een gastenverblijf. Hier kunnen de zogenaamde ‘longtermers’ hun tijdelijke intrek nemen. De aanpassingen van het verblijf zijn minimaal (met name op sanitair gebied) en het voordeel ervan is dat het de vrijwilligers èn Marjan en Jetse meer vrijheid geeft tijdens het verblijf van de longtermers.
Momenteel zijn we druk bezig een programma op te zetten voor een gynaecoloog en zijn vrouw, die een verpleegkundige
achtergrond heeft. Zij hebben al vaker in ontwikkelingslanden gewerkt en willen graag een maand lang hun steentje bijdragen aan een betere gezondheidszorg in Noord-Benin. Dit zal in samenwerking met het hospitaal in Tanquieta gaan plaatsvinden, omdat daar chirurgische faciliteiten zijn. Bekeken wordt op welk terrein deze arts ingezet kan worden.
Ook met een arts met tropenervaring wordt overlegd om haar verblijf in Boukombé zo optimaal mogelijk te benutten.
Van onze samenwerkingspartners Homeopaten zonder Grenzen en Farmacie Mondiaal, zullen volgend jaar ook weer delegaties afreizen naar Boukombé. De Homeopaten zonder Grenzen zijn vooral actief in de sensibilisering en opleiding in homeopathie. Farmacie Mondiaal is van onschatbare waarde in verband met hun kennis van opslag en behoud van medicijnen – ook in tropische temperaturen – en hun bijdrage in en adviezen over de inrichting en het onderhoud van ons
laboratorium en de apotheek.
Al met al het komende jaar weer een druk programma voor Marjan en Jetse. Maar door de o zo belangrijke bijdrage van de
vrijwilligers aan de gezondheidszorg in en rond Boukombé ontvangen en begeleiden zij de vrijwilligers van ganser harte. Zij
nodigen dan ook graag mensen met een verpleegkundige of medische achtergrond, die een korte of langere periode mee
willen werken in Boukombé, Frans spreken en het liefst tropenervaring hebben, uit contact op te nemen met Yvette Krul,
bestuurslid Externe Zaken, yvette.krul@aktiebenin.nl.
13
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Toekomst
Hoewel er wel degelijk ambitieuze plannen zijn, vinden we toch dat we ons eerst moeten focussen op
continuïteit van de lopende projecten. Het onderhoud van de gebouwen en het waarborgen van onze
dienstverlening vergt veel inzet en financiële middelen. De werkzaamheden en samenwerking met de lokale bevolking krijgen steeds meer structuur. Wij voelen ons daardoor gesterkt in onze doelstelling, hetgeen moet resulteren in het terugdringen van het sterftecijfer van kraamvrouwen en baby’s.
Nu is het human development index sterfte cijfer 248 kinderen per 1000 (Atacora), doel is dit te verlagen
naar 200 kinderen per 1000. We willen bereiken, dat er 1000 bevallingen per jaar (nu 200-300 pj) op het
CdS plaats vinden. Het moet vanzelfsprekend worden, dat de vrouwen in het CdS bevallen.
Sensibilisering (o.a. voor betere hygiëne), betere watervoorziening (reductie bilharzia en andere parasieten) en scholing krijgen naast de directe gezondheidszorg grote aandacht.
Een eerste ambitieus plan is het bouwen van een opvanghuis om de vrouwen, die moeten bevallen de
mogelijkheid te bieden om tijdig naar het CdS te gaan. Ze krijgen dan verzorging en een goede maaltijd.
Zie Centre d’Accueil.
In de verdere toekomst staat gepland het bouwen van een compleet nieuwe kraamafdeling.

Centre d’Accueil
Een van de projecten die op korte termijn uitgevoerd gaat worden, is het bouwen en inrichten van een
opvanghuis. Een groot probleem is om vrouwen die op het platteland wonen, tijdig in het Centre de
Santé te krijgen voor de bevalling. Als men 20 kilometer van het Centre af woont, is het te laat als men
op weg gaat als de weeën al begonnen zijn. Hoe vaak gebeurt het niet dat vrouwen en/of baby’s overlijden langs de kant van de weg?
Wij proberen daarom vrouwen ervan te overtuigen tijdig naar het Centre te komen om te bevallen. Dit
stuit vaak op tegenwerking of onbegrip vanuit de dorpen/families: de echtgenoot beslist of zijn vrouw
het dorp überhaupt mag verlaten. De noodzaak van bevallen in een kraamkliniek is nog niet doorgedrongen tot de afgelegen dorpen. Hier proberen we tijdens onze dorpsbezoeken wat aan te doen door voorlichting over de risico’s en mogelijke complicaties bij een zwangerschap en bevalling. Vrouwen, die voor
de bevalling naar het Centre komen krijgen als beloning een kado-tas. In het Centre d’Accueil kunnen de
hoogzwangere vrouwen de paar dagen voor de bevalling onderdak krijgen.

Met mooie opgeknapte gebouwen zijn we er niet, nu begint het eigenlijke werk pas.
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Donaties
Het afgelopen jaar hebben we weer vele donaties ontvangen. Van onze vaste donateurs, die elke maand, ieder kwartaal of één keer per jaar een bedrag doneren;
van incidentele gevers; van organisaties en bedrijven die
regelmatig of éénmalig een bedrag storten.
We kunnen hier heel veel voorbeelden geven, maar lichten er slechts een paar uit – zonder wie dan ook te kort
te willen doen: iedere euro en iedere cent is ontzettend
welkom en wordt goed besteed. Het is verbazingwekkend wat we in Benin met één euro kunnen doen. Wij
staan er garant voor dat uw geld besteed wordt aan degenen die het het hardste nodig hebben: de armsten
van de bevolking van Benin.
• Verschillende Lion Clubs hebben aanzienlijke bedragen overgemaakt.
• Diverse kerken hebben de opbrengst van collectes
voor de mensen in Benin bestemd; de gemeente Aa
en Hunze heeft de opbrengst van de Hervormde Kerk
in Gieten verdubbeld.
• De jongeren van de Salvator Maria parochie in Groningen hebben – zoals ieder jaar – een autowasactie gehouden. De opbrengst was dit keer voor een koelkast,
waar de vrouwen van de kerk water in kunnen koelen
en verkopen.
• Kinderen voor kinderen:
Leerlingen van de J.F. Kennedyschool in ’s-Gravenzande hebben schooltassen rijkelijk gevuld voor de
leerlingen van ‘onze’ school in Sonta. Naast schoolspullen zaten er bijvoorbeeld ook een stuk zeep en
een pak rijst in. Ook aan het transport van de tassen
heeft de JFK-school bijgedragen.
• Ook Morris Rohof heeft met zijn klasgenoten van basisschool Toermalijn te Castricum geld en spullen ingezameld voor de kinderen in Boukombé. Zo hebben
ze bijvoorbeeld lege statiegeldflessen verzameld. Met
de opbrengst wordt de schoolopleiding van
Jean-Carius TCHAKOU bekostigd.

Leerlingen in Sonta met de
schooltassen van de JFKschool

De werkelijk prachtige kaarsen,
die ook nu weer verkocht worden

• De vrijmarkt op basisschool ‘De Helmerhoek’ in Enschede, de jaarlijkse kaarsenaktie, alsmede de aktie
van Transcom te Groningen leverden flink wat geld èn
een tandem op voor het blindeninstituut in Natitingou.
De kaarsen zijn gemaakt door de kaarsenmakerij van
De Brink in Vries tegen gereduceerde prijzen. In de
kaarsenmakerij werken mensen met een meervoudige
visuele beperking, dus “door blinden voor blinden”.
• Vele particuliere acties leverden flinke bedragen op,
zoals donatie van de giften bij een verjaardagsfeest,
bij een afstudeerfeest, bij een zilveren bruiloft.
• Ook praktische zaken worden gul gedoneerd: door diverse mensen wordt druk gebreid aan truitjes, verband, knuffels en dekentjes en worden leuke kinderkleren genaaid voor de kleintjes in Benin.
• Verschillende organisaties die fondsen ter beschikking
stellen aan ‘goede doelen’ hebben onze aanvragen
gehonoreerd. Bijvoorbeeld de Stichting Mutthatara uit
Castricum, het Nederlands Albert Schweizer Fonds,
Plan Nederland, Stichting Derde Wereld Fonds, etcetera.
• Stichting Baby Hope zamelt (in Nederland ongebruikt)
kraammateriaal in. Door deze pakketten te schenken
aan de kraamvrouwen van Benin, worden de verloskundige en hygiënische omstandigheden bij en na de
bevalling enorm verbeterd.
• Farmacie Mondiaal zorgde voor een koelkast voor de
farmacie op het Centre de Santé, nadat zij daar zelf
geweest waren en onbetaalbare adviezen hadden verstrekt en Marjan hadden bijgestaan bij de behandeling
van patiënten. Zij blijven betrokken bij de gezondheidszorg in Boukombé en zijn bezig een verbrandingsoven voor het Centre te realiseren.
• Vele bedrijven hebben grotere en keinere donaties gedaan. Coolman Elektro schonk ons een ‘eindejaarsuitkering’ en Sanquin Bloedbank te Groningen heeft de
opbrengst van de verkoop van overtollige spullen (bij
de verhuizing naar hun nieuwe pand) aan Stichting
Aktie Benin geschonken. Ans Tros B.V. heeft een flinke
bijdrage geleverd voor het laboratorium. Zo zijn er nog
vele giften die wij alle zeer waarderen.

Breiende dames in ‘t Olde Heem in
Kloosterburen

Autowassen voor Benin
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Acties
Stichting Aktie Benin blijft zelf ook actief met het initiëren van acties.
• Zo heeft Andrea Koster een verjaardagskalender voor ons ontworpen, die u kunt kopen voor
€ 5,00 + € 1,76 verzendkosten. U kunt uw bestelling mailen aan tjaaktje.van.der.wijk@aktiebenin.nl. Er
hebben zich bedrijven gemeld, waaronder TNO, die de kalender in hun kerstpakket opnemen.
• De jaarlijkse bolchrysantenaktie in Bedum heeft ook weer een groot bedrag opgeleverd.
• We waren aanwezig op de braderie in Bedum en hebben verschillende lezingen en presentaties verzorgd
om onze activiteiten in Benin onder de aandacht te brengen.
• Op 18 september 2006 was er het grote benefietfeest in de Euroborg, georganiseerd in samenwerking met
FC Groningen. Onze voetballende ambassadeur Arjen Robben en zijn vriendin Bernadien Eillert waren
aanwezig. Een aantal spullen van Arjan, zoals een shirt dat hij droeg tijdens het WK, zijn voetbalschoenen,
een voetbal met de handtekeningen van het Nederlands elftal, en een aantal vliegarrangementen om voetbalwedstrijden bij te wonen, werden geveild door de cabaretier Najib Amhali en acteur Mimoun Ouled.
Najib, FC Groningen en Ajax, deden spontaan nog een flinke duit in het zakje, door kaartjes voor zijn voorstelling respectievelijk hun wedstrijden ter beschikking te stellen voor de veiling. Door het publiek, dat zich
te goed kon doen aan een verrukkelijk driegangendiner, werd enthousiast geboden. Aandacht van de pers
was er ook: we haalden de volgende dag de voorpagina van het Dagblad van het Noorden en het Noordnieuws van TV-Noord.
Een dankwoord aan de Stichting en haar donateurs, en natuurlijk aan Marjan Kroone en Jetse Postma
(die op het feest aanwezig waren) werd uitgesproken door de heer Pierre Medenou van de Beninese
ambassade in Brussel. Een Afrikaanse band verzorgde de muzikale omlijsting.
De avond heeft zo’n € 27.000,-- opgeleverd en 55 nieuwe donateurs die iedere maand goed zijn voor
€ 430,-- structurele hulp.
Kortom, een zeer geslaagde avond, waarvoor wij iedereen (allen hebben vrijwillig meegewerkt) hartelijk
danken. Een fotoimpressie kunt u zien op
http://www.aktiebenin.nl - foto - album “benefietdiner Arjen Robben”
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De verjaardagskalender

Leerlingen van de Toermalijn luisteren
aandachtig naar Marjan

Pierre Medenou van de ambassade te Brussel
was afgereisd naar ‘het hoge noorden’

Braderie in Bedum
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Sponsors en
vrijwilligers bedankt!

Volop belangstelling van de pers

Marjan legt uit waarom deze avond zo belangrijk is

Ook dit jaar weer heeft Scholma Druk uit Bedum
het jaarverslag kostenloos gedrukt. Met weer een
schitterend resultaat, vindt u niet?
Wm Veenstra repro te Groningen blijft kosteloos
ons foldermateriaal en andere presentatiemiddelen drukken.
Voor het benefietfeest op 18 september 2006
was de inzet van FC Groningen onontbeerlijk:
mede dankzij hun bijdrage aan de organisatie, de
verzending van de uitnodigingen en hun contacten waardoor we het feest in de prachtige
Euroborg konden houden, is de avond een
enorm succes geworden.
Daarnaast zijn er talloze mensen actief die handen spandiensten verrichten. Wij zijn bijzonder blij
met hun hulp bij de bolchrysantenactie, het inpakken van de container, collectes, etcetera.
Ook onze samenwerkingspartners en de vrijwilligers die daadwerkelijk in Benin hun steentje hebben bijgedragen zijn voor ons van onschatbare
waarde.
En last, but not least willen we iedereen die een
grote of kleine bijdrage levert, bedanken: Dank,
dank, dank. Met uw hulp kunnen Marjan en Jetse
de allerarmsten in Benin blijven helpen.

Ook namens Floresse en Tenna Esther:
alle sponsors en donateurs bedankt!

Er wordt enthousiast geboden bij de veiling

Alles onder het genot van een driegangen diner

Vlnr: Mimoun, Bernadien, Najib, Arjen
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Financiële verslag
Wij hebben de financiële verantwoording ditmaal iets meer gespecificeerd. Onze werkzaamheden nemen toe en gelukkig onze geldstromen
ook. Dit vraagt om een meer gedetailleerde onderbouwing van de financiën.
Er is in 2005 een negatief saldo. Dit komt doordat wij het grootste deel van de financiering
voor de verbouwing van het Centre de Santé
reeds in 2004 hebben ontvangen. De uitgaven
daarentegen vonden vooral in 2005 plaats. Gelukkig dus geen reden tot zorg.

Inkomsten
Algemeen
Overheadkosten
Verzekeringen
Totaal algemeen

Wij herinneren er nog even aan, dat iedereen
die werkzaamheden voor de Stichting Aktie Benin verricht, dit voor eigen rekening doet. Dat
houdt in dat iedere postzegel, alle reiskosten,
alle kantoorkosten, telefoonkosten, etcetera,
betaald worden door de vrijwilliger. Onkostendeclaraties kennen we niet. Vandaar dat onze
overheadkosten zo laag zijn. Bij die kosten
moet u bijvoorbeeld denken aan de kosten van
(Post)bank en het geldverkeer, en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Uiteraard
hebben we wel de meest noodzakelijke verzekeringen.
Wat ons verheugt, is dat het laborarorium in
Boukombé al € 122,-- heeft opgebracht. Omdat
wij vinden dat iedereen op deze aarde recht
heeft op gezondheidszorg, is onze doelstelling
de gezondheidszorg toegankelijk te maken voor
iedereen, dus ook voor de allerarmsten. Uiteraard houdt dit in dat we - in een regio als
Boukombé - geen kostendekkende prijzen in
rekening kunnen brengen. Voor een groot deel
van de patiënten voeren we onderzoeken gratis
uit. Diegenen die iets bij kunnen dragen, vragen
wij om een bijdrage. Dit is goed voor hun eigenwaarde en verantwoordelijkheidsgevoel, èn voor
ons. Ook betaalt men in natura (Marjan hoeft
praktisch geen eieren te kopen, en als ze zou
willen, had ze inmiddels een complete kinderboerderij rondom haar huis kunnen hebben).
Hulp vanuit Nederland zal, ook voor de langere
termijn, noodzakelijk blijven. Het is wel een
goed teken dat het toch mogelijk is inkomsten
te genereren.
Daarom vragen we u vooral te blijven geven.
Ideaal zou zijn als men zich zelf zou kunnen
redden, maar zover is het nog lang niet. Uw
hulp blijft nodig. Wij garanderen dat iedere cent
aangewend wordt ter bevordering van het welzijn van de bevolking van Boukombé.
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Uitzending

Transport

Gezondheidszorg
Gezondheidszorg algemeen

31.068,19

Boukombé
Centre de Santé, onderhoud gebouwen/verbouwing
Laboratorium

19.862,27
6.732,82

Totaal gezondheidszorg

Scholing
Schoolkinderen, studenten, meisjesinternaat

9.735,65

Blindeninstituut

3.518,55

Totaal scholing
Totaal
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Uitgaven

2005

2004

4.751,83

4.268,28

1.879,27

4.696,04

8.586,36

2.902,50

8.182,00

6.245,48

73.530,34

22.656,72

529,31
3.738,97

4.365,31

11.240,00

9.028,86
6.940,12
52.393,71
5.167,65
57.663,28

62.338,24

4.270,93
3.235,34
13.254,20

16.259,36

7.506,27

9.557,39

86.522,79

88.045,47

102.073,25

43.241,36
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Samenwerkingspartners
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Farmacie Mondiaal
www.farmaciemondiaal.nl
Homeopaten zonder Grenzen
www.hzg.nl
Lloyds Apotheken
www.lloydsapotheken.nl
Nationale Commissie voor Duurzame
Ontwikkelingssamenwerking
www.ncdo.nl
Plan Nederland
www.plannederland.nl
Stichting Baby Hope
www.stichtingbabyhope.org
Stichting Derde Wereld Fonds
www.derdewereldfonds.nl
Wilde Ganzen
www.wildeganzen.nl
Nederlands Albert Schweitzer Fonds
www.schweitzer.nl
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Oprichtster

Marjan Kroone

Beschermheer

Prof. Dr. W.C.M. Weijmar Schultz

Ambassadeur

Arjen Robben

Bestuursleden
Voorzitter

Lida Heethuis

Vice-voorzitter/Interne Zaken Cyrille Krul
Penningmeester

Tjaaktje van der Wijk

Secretaris

Nies Slim

Externe Zaken

Yvette Krul

Projectcoördinatoren
Blindeninstituut CAMA

André en Anita Bies

Farmacie

Lisette Havermans

Kraam

vacant

Optiek

Manfred Heddes

Coördinatoren
Transport

André Bies

Fondsenwerving

Vera Buijs

Laboratorium

Anno Heethuis

Website

Jeroen van Es

Uitzending (eindverantwoordelijken)
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Projecten

Marjan Kroone

Laboratorium

Jetse Postma

