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Het doel van de Stichting Aktie Benin (SAB) is 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.
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 Christelijke sociale denken en werkzaam 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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Een nieuwe lente, een nieuw geluid
Inmiddels zijn al weer bijna negen jaren verlopen sedert Marjan en Jetse zich inzetten voor de
gezondheidszorg in Benin, en wij met hen! Diverse projecten zijn afgerond en diverse projecten
lopen. De basis is daarmee gelegd voor het realiseren van de doelstellingen. Zie hiervoor elders
in dit Jaarverslag. Uiteraard verloopt niet alles zonder slag of stoot. We troosten ons daarbij
voortdurend met de gedachte van Tagore: “Het licht vindt zijn rijkdom aan kleur door de tegenstand der wolken”. En die kleur is er gelukkig meer dan genoeg.
Wat niet wegneemt dat er van tijd tot tijd ruimte moet zijn voor bezinning. Voor een duurzaam
Prof. dr. W.C.M.
effect van al onze investeringen is het van belang dat er meer kennis in huis wordt gehaald. In
Weijmar Schultz
dat licht moet u ook zien waarom Marjan weer terug gaat naar ‘de schoolbanken’ voor de opleiding "the Netherlands Course of Tropical Medicine and Hygiene" bij het Koninklijk Instituut
van de Tropen in Amsterdam. En dat is nog niet alles. Jaarlijks zal zij enkele weken komen bijspijkeren op weg naar
haar Masters International Health. Dat zal haar positie in Benin in belangrijke mate verstevigen. En dit komt weer
rechtstreeks ten goede aan de kwaliteit van handelen ter plaatse en dat alles ten behoeve van de lokale bevolking.
Materiële zaken zijn belangrijk maar kennis introduceren en overdragen is op de langere termijn productiever, is minder
kwetsbaar voor negatieve invloeden van buitenaf en vormt de sleutel voor zelfredzaamheid.
De weken dat Marjan in het land is, zijn ook hard nodig om onder de enthousiaste leiding van het Bestuur al diegenen
te motiveren die zich onbaatzuchtig bezighouden met het vinden van sponsoren om de kas te spekken. Want hoe je
het ook wendt of keert, dat blijf een zaak van groot belang, omdat ook in Benin de schoorsteen moet blijven roken.
Tot nu toe lukt dat wonderwel maar het kan natuurlijk altijd beter. Daarom onveranderd aan u de vraag, ten behoeve
van onze zorg voor de mensen in Benin, ons te blijven steunen in de vorm van incidentele donaties of, nog mooier,
in de vorm van een donateurschap als u dit nog niet bent aangegaan. Dat geeft het Bestuur een constante instroom
van gelden wat de planning van de te besteden gelden ten goede komt. Als u al donateur bent, onze hartelijke dank
hiervoor. Uw extra bijdrage dit jaar zou kunnen bestaan uit het werven van nieuwe donateurs. Voor u waarschijnlijk een
kleine moeite, voor de armen van de bevolking in Benin, onze doelgroep, een grote opsteker. Alvast heel veel dank!
Prof. dr. W.C.M. Weijmar Schultz
Beschermheer Stichting Aktie Benin
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Bericht van het bestuur
Samenwerken, het werkwoord dat voor SAB heel
belangrijk is geweest het afgelopen jaar. Je kunt
niet zonder elkaar, ook SAB niet. Samenwerken in
Nederland en in Benin. Het klinkt zo simpel, je doet
het zo vaak en het kan resulteren in iets geweldigs.
Het heeft echter dit jaar van een ieder veel energie
gekost.
Maar het is gelukt! Het contract voor samenwerking
is 2 mei getekend door Marjan (SAB) en Dr. Salami
(ZSNBT). Het vertrouwen, dat wel erg op de proef
werd gesteld, is teruggekomen. We zijn Marjan en
Jetse heel erg dankbaar, dat ze het hebben volgehouden. Ze werden in deze moeilijke periode gelukkig enorm gesteund door de lokale bevolking. Daar
doet SAB het voor: gezondheidszorg met name
voor de allerarmsten.
Het bestuur hier heeft Marjan en Jetse zoveel mogelijk gesteund, ook al voelden we op dat moment
dat de afstand wel erg groot was. Naast het steunen
zijn we actief bezig geweest met informatieverstrekking en fondsenwerving, een zeer belangrijke doelstelling al hier. Er blijft immers altijd geld nodig!

De overige projecten in Benin moesten gewoon
doorgaan en dat is zeker gelukt. De meiden van het
internaat doen het goed, Albert de opticien doet zijn
werk uitstekend, op het laboratorium worden zeer
belangrijke testen gedaan waardoor ook de medicijnen gericht ingezet kunnen worden, diverse kinderen kunnen naar school, er vinden veel bevallingen
plaats in de maternité, vele zieken worden door
Marjan geholpen, de vrouwenorganisaties weten
zich gesteund en het blindeninstituut kan op ons
rekenen.
Zonder de geweldige inzet van velen, was dit niet
mogelijk. Hartelijk dank en we gaan met het volste
vertrouwen door!
Echter wel zonder Nies Slim in het bestuur. Zij kon
haar werkzaamheden niet meer combineren met het
werk voor SAB. Mocht u denken, ik wil me graag
voor het doel van SAB inzetten, neem dan contact
met ons op, we willen graag met u samenwerken en
de mooie klus klaren!
Lida Heethuis
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Weer een klein stapje dichter bij ons doel
2007 is een goed jaar geweest. Niet alleen vanwege de gerealiseerde contracten, maar vooral omdat in de praktijk duidelijk
is geworden dat we vanuit een goede basis verder kunnen en
het fundament stevig genoeg is om ook te wíllen continueren.
Want laten we wel wezen, soms krijg je toch echt zin om het
bijltje erbij neer te gooien, ook al weet je dat dit soort ontwikkelingen uiteindelijk je doel en doelgroep ten goede komen.

Als we dit vergelijken met onze positie als vrouw in West
Europa, dan kun je niet anders dan dankbaar zijn dat dit lot je
niet ten deel is gevallen. Ondanks het ‘glazen plafond’ en het
feit dat er ook in NL nog zoveel onrechtvaardigheid is.

Leven en werken in een ontwikkelingsland betekent accepteren dat niets, maar dan ook niets gaat zoals je dat vanuit de
‘ontwikkelde’ wereld gewend bent. Dit heeft alles te maken
met gebrek aan infrastructuur, middelen, geld, opleiding, kennis, goede wil van mensen in machtige posities en daarnaast
onbegrip en ongeduld van de hulpverleners en hun achterban.

Het opmerkelijke verschil is dat wij als Nederlanders ons
bewust zijn van de onrechtvaardigheid en dat je als mens
zijnde je rechten hebt en bescherming geniet. Het is maatschappelijk niet geaccepteerd dat je wordt uitgebuit en
misbruikt. In Benin en andere ontwikkelingslanden hebben de
armen en speciaal de vrouwen geen rechten. Ze kunnen zichzelf niet verdedigen omdat het sociaal aanvaard is dat ze in
de underdog positie zitten. Vaak niet eens uit slechtheid, maar
men weet gewoon niet beter.

Het contact met Unicef heeft me doen beseffen dat alle organisaties, klein en groot, tegen dezelfde problemen aanlopen.
Ook zij kunnen de complexiteit niet alleen aan. Het is goed
om kennis te delen en er meer naar te streven gezamenlijk de
handen uit de mouwen te steken, ieder in een bepaalde regio,
zodat er geen dubbele hulpstructuren ontstaan in het ene
district terwijl 50 km verderop niets gebeurt.

Dit is wat Jetse en ik steeds meer beseffen. Wij willen ons
steentje bijdragen aan betere leefomstandigheden voor de
vrouw. Niet alleen via medische zorg, maar ook via voorlichting, praatgroepen en dat soort hulpmiddelen. Oké, dat is een
lang proces, maar wij vertrouwen erop dat in de toekomst ook
‘onze’ vrouwen weten wat hun rechten zijn en dat de mannen
deze zullen respecteren.

Er is het afgelopen jaar duidelijkheid ontstaan en dat geeft rust
en gelegenheid om die stappen te ondernemen die ons dichterbij ons doel brengen: betere, betaalbare en toegankelijke
gezondheidszorg voor met name moeder en kind in onze regio.

Jetse en Marjan

Vrouwen in de derde wereld. Zij moeten
gehoorzamen aan hun man, moeders
dragen alleen de verantwoordelijkheid
voor hun kinderen, maar mogen deze
vaak niet zonder toestemming naar een
medisch centrum brengen als ze ziek zijn.
Deze vrouwen zijn ondergeschikt aan hun
omgeving terwijl zij het gezin en de familie
draaiende houden. Stel je voor, vanaf je
kleutertijd word je klaargestoomd om te
zorgen voor en te gehoorzamen aan. Niets
van jezelf, zelfs niet je lijf, alles dient het
doel van voortplanten en overleven.
En hoe zijn de omstandigheden waarin
deze vrouwen leven? Water halen op 5 km
afstand, hout sprokkelen, baby’s op je rug,
gehoorzaam zijn aan je ouders en later je
echtgenoot, meestal niet door jezelf uitgezocht.
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Bericht van Arjen en Bernadien
Voor ons is het afgelopen jaar vrij rustig geweest rondom Stichting Aktie Benin. Dit had
verschillende redenen, vooral ons huwelijk en de verhuizing van Londen naar Madrid
namen veel tijd in beslag. Bij Marjan en Jetse in Benin verliepen de zaken ook niet zo
voorspoedig als zij gehoopt hadden.
Inmiddels zijn wij helemaal gesetteld in Madrid, dus ons voornemen voor het nieuwe jaar
is dan ook om meer actief te zijn voor de stichting.
We hebben met Marjan om de tafel gezeten en er zijn nieuwe plannen gemaakt voor het
nieuwe jaar. We hopen dat er een begin gemaakt kan worden met het realiseren van het
‘Robbenhuis’ en dat we de medewerking krijgen van de mensen in Benin die we hard
nodig hebben. Wij gaan ervoor!
Groetjes Arjen en Bernadien
Ambassadeur Stichting Aktie Benin

Plannen gezondheidszorg breiden zich uit
Het afgelopen jaar heeft meer rust en duidelijkheid gebracht in de
samenwerking met het gezondheidscentrum in Boukombé en de patiënten
stonden zoals altijd centraal in iedere beslissing die is genomen. Na een aantal moeizame maanden kwam er half februari een nieuwe arts (Dr. Salifou) en
op 2 mei werd het contract met de directeur van de Zone Sanitaire de
Natitingou-Boukombé-Toucountouna ondertekend. Marjan kan het prima
vinden met Salifou en heeft met hem concrete werkafspraken gemaakt. Hij is
een dokter die verstand heeft van geneeskunde met een hart voor zijn
patiënten, hij weet van aanpakken en houdt zich aan de afspraken. Dit alles is
een verademing!
Verder is de laatste verbouwingsfase afgerond. De gebouwen zijn klaar en het loopt allemaal. De ambulance wordt eindelijk
gebruikt dankzij financiële hulp van Stichting Muttathara. Ook de kinderkamer op het centrum is inmiddels in gebruik genomen.
Terugkijkend op de afgelopen jaren kunnen wij zeer terecht stellen dat er goed, opbouwend werk is verricht en dat de toekomst
van de gezondheidszorg voor deze regio – met continuatie van onze hulp – alleen maar vooruit kan gaan. Uiteraard blijft er nog
heel veel nodig, niet alleen in het regiodorp zelf, maar ook op de andere gezondheidsposten in de verschillende arrondissementen
die onder Boukombé vallen. Daar willen wij dan ook absoluut meer aandacht aan gaan besteden in de toekomst.

Het gezondheidscentrum in Koutchagou
Wij zijn van plan onze ondersteuning en zorg uit te breiden richting de polikliniek
in het arrondissement Natta, het Centre de Santé la Solidarité in Koutchagou. Wij
willen hen graag ondersteunen in hun uitbreidingsplannen om een volwaardig
gezondheidscentrum te worden met voldoende bedden in zowel de kraamafdeling als de ziekenboeg. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u hierover uitvoeriger informeren.
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Een dag uit het dagboek van Marjan

Donderdag 31

mei 2007
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Het aantal bevallingen
bijna verdubbeld
Voorzichtig zijn wij begonnen – samen met de verloskundige –
met prenatale consultaties in de dorpen. Vooral de voorlichting
hierbij is belangrijk, zodat het meer en meer bekend zal worden
dat het voor moeder en kind beter en vooral veiliger is om naar
de kraamkliniek te komen om te bevallen. Dit is nog een hele
klus, om deze voorlichting te doen en er zal nog heel wat water
naar de zee moeten stromen. Want iets begrijpen en een levenshouding veranderen dat zijn twee verschillende dingen. Maar dat
hindert niet, Marjan en Jetse blijven in Benin wonen en zullen dus
hieraan verder werken. Het aantal vrouwen dat op dit moment
bevalt op de kraamafdeling van Boukombé is toegenomen tot 45
per maand. Terwijl het gemiddelde van de afgelopen 4 jaar op 27
per maand lag.

De toename kan verklaard worden door de voorlichting die
tijdens het veldwerk wordt gegeven, de PR op de lokale markten
en het cadeau dat de vrouwen krijgen van SAB wanneer ze in het
gezondheidscentrum bevallen. Deze tas met inhoud en de materialen die we nodig hebben om een bevalling zo hygiënisch
mogelijk te laten verlopen, krijgt SAB ieder jaar weer van
Stichting Baby Hope. Deze stichting doet geweldig goed werk
door andere organisaties die zich bezig houden met kraamzorg
in Afrika te ondersteunen met die materialen die lokaal niet of
nauwelijks verkrijgbaar zijn. Ook ondersteunen zij ons door
bijvoorbeeld de kansloze vrouwen met veel kinderen te helpen
door het langdurige voorbehoedsmiddel NOR-plant te betalen.

Ook hier is veel werk verzet, met al zeer concrete resultaten.
De kwaliteit van de kraamzorg zal – met onze hulp – alleen maar
verder vooruit gaan.
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Veldwerken is
samenwerken
In de regio Boukombé zien veel mensen nooit een arts of een
verpleegkundige. De afstanden zijn groot en vervoer is er niet.
Pas wanneer iemand erg ziek is, wordt hij naar een ‘ziekenhuis’
gebracht en dan is het vaak al te laat. Vroegtijdig onderkennen
van gezondheidsproblemen kan veel ellende voorkomen. Marjan gaat daarom naar de afgelegen dorpen
en tata’s.

De kerk is als geen ander het aanspreekpunt en toevluchtsoord
voor mensen met sociale problemen. In zulke gevallen wordt er
regelmatig een beroep op ons gedaan, omdat vanuit de locale
overheden hier geen hulp voor is. Vandaar dat onze hulp in de
dorpen verder gaat dan alleen het verstrekken van medische hulp.
Wanneer Marjan tijdens de dorpsbezoeken patiënten tegenkomt
die nader onderzoek nodig hebben, spreekt ze af dat ze naar
het gezondheidscentrum in Boukombé of in hun eigen arrondissement komen. Indien nodig worden ze direct doorgestuurd naar

Vaak gebeuren deze veldwerkzaamheden met behulp
van enkele pastors, die als zij tijd hebben ook mee
gaan naar de dorpen. Zij zijn bekend in de regio en
begeleiden ons naar mensen die zonder onze hulp niet
verder komen of zelfs overlijden.
Door het vrijwel ontbreken van een sociaalstelsel in
Benin zijn er enorm veel problemen. Het bestaande
familiale stelsel brokkelt af, doordat kinderen naar de
stad trekken. Denk hierbij aan vrouwen die verstoten
worden omdat zij geen kinderen baren, of omdat hun
kind overlijdt, of om redenen als het hebben van
fistels of andere lichamelijke gebreken. Of mensen
die verstoten worden omdat zij bloed ophoesten en
men weet dat je dan besmettelijk bent en dood gaat, maar niet
iedereen weet dat je dan ook behandeld kunt worden voor tuberculose. Daarnaast hebben we nog de stigmatisering met betrekking tot HIV/AIDS patiënten, omdat goede voorlichting hierover
ontbreekt.
Daarnaast behoren de weduwen die ‘vogelvrij’ zijn en geen bescherming genieten van een mannelijk lid van de familie, ook tot
onze doelgroepen. Want deze vrouwen lijden ongelooflijk in hun
strijd om van dag tot dag te overleven zonder dat ze seksueel
worden lastig gevallen. Dan is er nog een groep vrouwen die niet
meer uitgehuwelijkt wil worden en daardoor in een sociaal en
economisch isolement terecht komt.

het ziekenhuis in Tanguiéta of naar het laboratorium in
Boukombé. Met behulp van gerichte bepalingen kan dan de
juiste diagnose worden gesteld en de juiste medicatie worden
gegeven. ‘Kortingsbonnen’ waarbij SAB het grootste deel van de
behandelingskosten op zich neemt zijn hierbij onmisbaar.
Uiteraard is het dan van belang samen te werken met mensen
die zonder eigenbelang werken en goed thuis zijn in de locale
sociale problematiek, zodat de juiste personen hiervan profiteren.
Tijdens de bezoeken aan de dorpen, maar ook wanneer patiënten naar het gezondheidscentrum komen, besteedt Marjan veel
aandacht aan voorlichting over wat belangrijk is voor een goede
gezondheid, zoals hygiëne, schoon drinkwater en geboortebeperking. Voor deze voorlichtingscampagnes wordt samengewerkt met de beide locale vrouwenorganisatie Tikonna en
UFeDeB Yenta (zie ook verderop in dit jaarverslag).

Mail van Marjan op 25 mei
Vandaag arriveert Itate enkele dagen na de thuisbevalling in haar tata somba
met een giga baarmoederontsteking. Al helemaal van de wereld, ik snap niet
op welke voeten ze naar ons is komen lopen. Oma heeft de kleine baby gedragen want daar had de moeder geen kracht voor. Arm als Job, geen enkel
kledingstuk voor haar kind, haar enige pagne bij haar, geen onderbroek helemaal NIETS. Gelukkig was onze allerbeste Salifou aanwezig. Die komt direct
naar me toe. Vertelt dat hij een steek in zijn hart kreeg toen hij dit kind met oma
en haar dochter zag. Maar ze hebben geen geld niets en als ze niet met spoed
aan het infuus gaat met zware antibiotica, dan kan oma verder voor de kleine zorgen. Afijn,
gelukkig hebben we een container vol kleren en een potje voor dergelijke gevallen voor
de extra kosten. Ik kan toch wel zeggen dat dit weer een voorbeeld is van het Baby Hope
potje waarvan vandaag gezegd is: ze is buiten levensgevaar, ze gaat het redden. Zojuist is
ze van het infuus afgehaald en ze mag nu verder met de orale antibiotica. Ze blijft nog een
weekje om aan te sterken, ook het eten gaat ze uit de pot krijgen en oma uiteraard ook.
We zullen haar vragen de volgende keer bij ons te komen bevallen, dan zullen we haar (financieel) helpen, want thuis bevallen, dat is maar helemaal niets.
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Albert bewijst zich
als opticiën
Gedurende het afgelopen jaar heeft Albert
Kouagou zich kunnen bewijzen als de opticien
van Boukombé. Na in 2006 geslaagd te zijn
voor de opleiding tot opticien heeft hij sindsdien bij diverse inwoners de ogen gemeten en
velen kunnen helpen met een nieuwe of zelfs
eerste bril. Ook is gestart met het opmeten van
de oogsterkte van de schoolkinderen van
Boukombé op het CEG (lokale middelbare
school). Het betreft hier ruim 900 kinderen, en
de uitkomsten van de metingen waren
verrassend. Er bleek grote behoefte aan hogere
glassterktes te zijn, waaruit nogmaals blijkt dat
hulp met betrekking tot het zien hard nodig
is. Op verzoek van Marjan is dan ook vanuit
Nederland een extra zending brillenglazen in
de meest voorkomende gemeten sterktes naar
Benin gebracht.
Verder hadden we de intentie om ook in 2007
aan scholing te werken, enerzijds door Albert
zijn kennis bij te schaven en anderzijds door
één of meerdere jongeren te scholen tot
opticien. Dit is vooralsnog niet gelukt omdat
Marjan nog geen geschikte kandidaten heeft
gevonden die opgeleid kunnen worden tot
opticien. We gaan uiteraard proberen om dit in
200 alsnog te realiseren.
Wel is de kwaliteit van de meetapparatuur
in Boukombé sterk verbeterd. Albert kan nu
werken met vrijwel dezelfde apparatuur als in
Nederland wordt gebruikt. Er is op verzoek van
Marjan tevens een tonometer naar Boukombé
verscheept, om de oogdruk te kunnen meten.
Uiteraard blijven de apparaten kwetsbaar door
de extreme weersomstandigheden, en op dit
vlak wordt dan ook hard gewerkt om te zorgen
voor tijdige vervanging of aanvulling vanuit
Nederland.
Manfred Heddes
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Laboratorium draait op volle toeren
Een goede en betrouwbare laboratoriumdiagnostiek is een onmisbaar onderdeel van de gezondheidszorg. De werkzaamheden op het laboratorium hebben een tijd stil gelegen, omdat er nog geen samenwerkingscontract was. Echter
op 1 februari 2007 kon het belangrijke werk weer worden hervat. Immers de laboratoriumuitslagen zijn de ogen en de
oren van de infirmier (verpleger) en de médecin (arts); een uitspraak van onze dokter Salifou.
De hoofdmoot van het werk is en blijft de
parasitologie: malariaonderzoek en heel plat
‘poep analyseren’. Mede door de financiële
ondersteuning die we in 2006/2007 van het
Nederlandse Albert Schweitzer Fonds (NASF)
en Muttathara hebben ontvangen, konden
we een impuls geven voor parasitologisch
onderzoek bij de bevolking in Boukombé en
omgeving. Het aantal op AKOP
( = Amoebes, Kystes, Oeufs, Parasites) onderzochte patiënten ligt eind september op
535 personen. Hiervan was 62% besmet met darmparasieten. Opvallend is, dat de patiënten die Marjan in de dorpen
bezoekt en doorstuurt voor onderzoek, allemaal zijn besmet.
Parasieten hebben is pure armoede en dit bevestigt wederom dat we werkelijk de armste mensen bereiken die normaal
niet naar een gezondheidscentrum kunnen gaan. Jetse is daarnaast bescheiden begonnen met de klinische chemie.
Met name de transaminasen, ureum, creatinine, amylase en glucose zijn de meest aangevraagde bepalingen.
Dr. Salifou heeft zich verbaasd over de hoeveelheid bepalingen die er worden gedaan. Hij wil heel graag dat het lab een
referentielab gaat worden en dat er opleidingen gegeven gaan worden aan analisten in het Atacora gebied. Dat laatste
heeft Jetse in ieder geval geconcretiseerd door een Natitingou twee keer per maand les te geven op het lab aldaar.
Jetse, een groot compliment voor je goede werk!
Omdat de werkzaamheden toenamen is Hortence als analiste op het lab aangesteld. Ze komt van oorsprong uit
Boukombé en heeft gestudeerd aan de universiteit in Calavi.

Microscoop
Jetse had al een tijd als wens een nieuwe microscoop en dan heel
graag één die de beschikking heeft over een zogenaamde dual-head.
Daardoor is het mogelijk om met twee personen tegelijk hetzelfde preparaat te beoordelen en wordt het overdragen van kennis een stuk gemakkelijker en wordt ook uniformiteit in beoordeling vergroot. Het liefst
ook nog één met fasecontrastfunctie, omdat 0-90% van al het werk
op het lab microscopie is. Zijn wens konden we door donaties
inwilligen. In de container trof hij het prachtige apparaat aan en natuurlijk was hij er dolblij mee. De microscoop wordt dan ook dagelijks
gebruikt en de nieuwe interim-arts heeft reeds de vraag gesteld of we
ook stages willen gaan geven voor het parasietenonderzoek.
Anno Heethuis
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Farmacie wordt professioneler, maar we zijn er nog niet
Het vertrek van Dr. William en het aantreden van Dr. Salifou
heeft positief uitgepakt voor de samenwerking tussen SAB
en CdS ten aanzien van de medicatie voorziening.
Het farmaceutisch formularium (inventaris), dat onder de
loep is genomen door de apothekers van Farmacie
Mondiaal en LLOYDS Apotheken en is aangepast aan de
wensen en behoeften van de regionale situatie van dit
moment, biedt een goed vertrekpunt voor het vaststellen
van de benodigde medicijnvoorraad.
Bestellingen vinden plaats bij IDA in Nederland op basis
van de opgave van Marjan, deze worden verzonden met de
container, af en toe met DHL of meegenomen in het vliegtuig wanneer koeling vereist is.
De opslag van medicatie is inmiddels van verschillende
locaties samengebracht in het magazijn achter het Laboratorium van SAB
in Boukombé. Van daaruit wordt de
benodigde medicijnvoorraad aangeleverd. Guinevieve gaat op de farmacie
werken en de voorraad bijhouden,
uitgifte regelen en ook uitleg geven
aan de patiënten hoe ze bepaalde
medicijnen moeten gebruiken enzovoorts. Ze heeft hiervoor een computer gekregen op de farmacie en de Franse uitleg gekopieerd naar de medicijnen.
Volgens een gereguleerd betaal- en afleversysteem vindt
aflevering van medicatie plaats. Iedereen moet alle handelingen, medicijnen en noem maar op betalen via één
centrale kas. De zieke krijgt dan een bewijs dat hij betaald

heeft en vervolgens kan het onderzoek en/of de medische
behandeling plaatsvinden. Dit is een hele verbetering ten
opzichte van de oude situatie, maar is nog geen sluitende
situatie.
In 200 (en naar verwachting de komende paar jaren)
wordt gekozen voor een tijdelijke voorziening, waarbij geen
sprake zal zijn van een volwaardige Farmacie. Op termijn,
bij de ontwikkeling van de nieuwe plannen, zal binnen de
locatie echter wel worden gezorgd voor een volwaardige
Farmacie, inclusief de mogelijkheid voor kleine bereidingen.
Eerste vereiste is het vinden van sponsorgelden om de
bouw van de nieuwe voorzieningen te realiseren.
In de aanloop daar naar toe zal door Farmacie Mondiaal en
LLOYDS Apotheken in samenspraak met een huisarts menskracht en kennis ter beschikking worden
gesteld voor een (bij)scholingstraject op verschillende
niveaus voor consultatie, diagnose, behandeling en
medicatietherapie. Tevens zal menskracht en
kennis beschikbaar worden gesteld bij het ontwerp,
de voorbereiding en ontwikkeling van de toekomstige
farmacie in Koutchagou. Ook zal Farmacie Mondiaal
zich sterk maken voor de bouw van een extra verbrandingsoven in Koutchagou in 200.
Kortom weer veel nieuwe ontwikkelingen, al liggen deze
op sommige punten in een andere richting dan we aan het
begin van 2007 hadden gedacht.
Lisette Havermans

Meisjesinternaat uitgebreid
naar zeven
In oktober 2005 was het meisjesinternaat een feit. Op het terrein van
Marjan en Jetse staat het internaatsgebouwtje met een zit- en slaapkamer. Er werd gestart met 4 meiden, Florence, Julienne, Martine en
Colette, die op deze manier de middelbare school kunnen volgen.
In oktober 2006 zijn er 2 meisjes bij gekomen: Victoire (12 jr) en
Marie (14 jr). Het bijzondere is dat deze 2 meisjes gekozen zijn van de
school in Sonta. In februari 1999 stond daar nog niets, waarna er met
hulp van SAB een school kwam. En nu – 6,5 jaar later – gaan de eerste
twee meiden hun BEPC (MAVO-niveau) diploma halen op ons eigen internaat. SAB is er trots op, dat dit mogelijk is.
In februari heeft Agnes zich ook nog bij de groep gevoegd. Agnes woonde met haar moeder, broertjes en zusje ongeveer
5 km van Boukombé en voldeed eigenlijk niet aan de voorwaarden om voor het meisjesinternaat in aanmerking te komen.
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Maar haar vader is vorig jaar overleden en daardoor komen er ’s nachts mannen langs hun huis en omdat ze in de pubertijd zit, komen ze niet alleen aan
haar moeder, maar ook aan haar. Ze was dan ook erg bang om verkracht te
worden. Ze was al een paar dagen als verstekeling in het internaat geweest.
Het is een gevoelig meisje, dat duidelijk voor zichzelf koos en heel graag de
school af wil maken. SAB geeft haar die kans.
De meiden hebben een heuse internaatvertegenwoordigster gekozen: Martine.
Dit houdt in dat zij degene is die in eerste instantie kleine geschillen tussen de
meiden onderling en de meiden en de rest van het personeel moet proberen
op te lossen. Daarnaast wordt zij ter verantwoording geroepen als de huishoudelijke verplichtingen (afwassen, kamer opruimen, ’s avonds eten koken,
schoonhouden van de pailotte en dergelijke) niet worden nagekomen. Verder is zij verantwoordelijk voor de ‘kleine’ geldstroom
(o.a . kopieergeld, kerkgeld).

Brief van Martine, februari 2007:

Goedendag, mijn beste donateurs, het
is de afgevaardigde van het internaat
die u haar impressies wil geven. Ik
u ver tellen over de goede dingen van
wil
het internaat. Ik wil u ver tellen ove
r onze vriendin Agnes die veel pro
men heeft bij haar thuis en wij bid
bleden iedere dag dat u ook haar zult
helpen. Ik vraag u haar te helpen
familie veel moeilijkheden onderv
om
dat haar
indt zoals: het niet vinden van eten,
water, onderdak etc. Haar vader is
en haar moeder is arm. Het is daarom
ove
rleden
dat wij u vragen haar te vergeven
(uitleg: dat zij in het internaat is ter
niet aan de eis van 15 km afstand
wijl ze
voldoet) en daarom bidden wij voo
r haar.
Onze grote zus Hedwig is gekomen
om ons te begroeten. Wij zijn met haa
r op dit moment en wij zijn blij haa
Boukombé te hebben op het internaat
r in
. (uitleg: Hedwig is de dochter van
Jetse en Marjan en bezoekt regelmati
meiden)
g de
Giﬆeren, zaterdag 27 januari 2007,
was het een grote dag voor ons want
heel de familie van SAB is naar de
heid (discotheek) van Noël geweest.
gelegenWij hebben goed gedanst op alle cass
ettes (muziek). Wij hebben goed ged
wij zijn om 23u 30 thuis gekomen.
ronken en
Voor onze scholing loopt het allemaal
goed en afgelopen maandag 22 jan
uari 2007 was de evaluatie (proefw
van onze scholing. De proefwerken
erkweek)
zijn nog niet nagekeken. Daarom
hebben we nog geen resultaten. Wi
op dit moment op de uitslagen voo
j wachten
r u. Ik wil u allen een goed 2007 toe
wensen. Ik vraag u te accepteren dat
woord tot u heb genomen.
ik het
Een vriendelijke groet,
Martine
11
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n en alle 7 meiden zijn

Inmiddels hebben we de schoolresultate
overgegaan. Gefeliciteerd!
Naam

Opmerking rapport

Martine: 11,54

werkt acceptabel

Colette: 12,91

je kunt het beter

Victoire: 12,4

acceptabel

Julienne: 12,99
Florence: 13,6
Marie: 11,95
Agnes: 10,22

meer tot werken aanzetten
werkt constant goed
werkt acceptabel
werkt acceptabel

Plaats in de klas
25ste plaats van 62
9de plaats van 62
22ste plaats van 59
ste plaats van 62
3de plaats van 62
29ste plaats van 59
14de plaats van 3

meiden door. Er komen geen nieuwe bij,
Het komende schooljaar gaan we met de 7
n.
ol afmaken alvorens er nieuwe meiden kome
de groep is hecht en we laten ze eerst de scho

Door sponsoring SAB naar school
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. SAB wil dit doorbreken. Het is mogelijk een kind of jongere te sponsoren, zodat deze
naar school kan gaan of kan studeren. Ze krijgen een kans en het
hebben van een kans, geeft de moed om door te gaan.
Een voorbeeld van een jongere die dankzij een sponsor van SAB
kan studeren:
M’Mouyohoun, geboren op 2 januari 195. We noemen hem
Jean. 2 broers zijn overleden aan ondervoeding. In die periode
heeft zijn vader hem voor 3 jaar verbannen, omdat hij geen geld
had om voor hem te zorgen, nu mag hij weer gewoon thuis komen om zijn moeder te zien.
Hij heeft zijn Baccalaureaat gehaald en had de trofee voor het feit
dat hij de beste van heel het Atacora gebied was met wiskunde!
Heel erg jammer als hij geen kans zou krijgen om verder te gaan
studeren. Zijn leraar raadde hem zeer dringend aan om economie te gaan studeren om op die manier in de toekomst te helpen
de economie te verbeteren.
Maar hoe komt hij aan geld?
Door € 1400,- per jaar vanuit
SAB te doneren kan hij
studeren in Parakou aan de
universiteit. Hij heeft daar
twee vrienden die ook studeren en samen delen ze een
kamer en het eten. We zullen
hem uiteraard volgen.

Inmiddels worden 60 kinderen ondersteund. Omdat het niet meer
mogelijk is om ze allemaal te bezoeken, laat Marjan ze in de
kerst- of pinkstervakantie bij haar komen. Dan krijgen ze als het
nodig is nieuwe kleren en hebben ze een gezellige dag.
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Het gebeurt ook, dat SAB
kinderen éénmalig ondersteunt. Zo vertelde Agnes aan
het begin van het schooljaar,
dat 11 leerlingen van school
waren gestuurd, omdat ze te
weinig geld hadden voor de
jaarlijkse bijdrage. Eeuwig
zonde. Marjan liet hen weten,
dat als ze zelf actief aan geldwerving deden, SAB het bedrag
zou aanvullen. Het is 3 van hen gelukt om € 5,- tot € 10,- bij
elkaar te sprokkelen. SAB heeft het aangevuld tot € 75,-

Scholen ondersteunen scholen
De lagere school in Koudahongou werd dit jaar verrast met
schooltasjes, die door de JFK-school uit ’s Gravenzande
waren gevuld. De kinderen waren ontzettend blij, maar ook de
ouders bedanken SAB, want deze tassen verlagen hun
uitgaven voor het naar school gaan van de kinderen.

SAB ondersteunt CEG
bij exacte vakken

1500 leerlingen (op dit moment zijn er tussen de 1000 en
1100 leerlingen en  klaslokalen). De lokalen die ze nu gaan
bouwen zullen specifiek gebouwd en gebruikt gaan worden
voor scheikunde, natuurkunde, biologie en informatica.

Het CEG (mavo) in Boukombé wil heel graag uitbreiden
met practicumzalen, zodat het voor hen mogelijk wordt om
exacte vakken te geven. Ze kunnen dan op havo-niveau
gaan lesgeven, zonder dat de leerlingen hiervoor naar
Natitingou hoeven. Dat laatste is voor veel leerlingen nu niet
te doen omdat ze daar dan ook zouden moeten gaan wonen en dat geld is er niet.

Vanuit SAB zullen we het CEG ondersteunen met
computers en ander inventaris die het mogelijk maken om
de exacte vakken ook daadwerkelijk te kunnen geven. We
hebben in totaal 0 computers beloofd voor 1 januari 2010;
één computer op 19 leerlingen. De eerste computers en
schoolborden hebben ze inmiddels ontvangen.

De bouw van 4 nieuwe leslokalen gaat gerealiseerd worden
via een samenwerkende, locale partner (Survival Benin) met
financiële ondersteuning van de Franse ambassade.
De verwachting is dat de school dan verder groeit naar

Via een oproep in de nieuwsbrief van de NVON hebben we
inmiddels contact met Benno Berendsen, leraar aan het
Bonhoeffer College in Enschede. Hij heeft voor ons oude,
maar degelijke practicumspullen voor natuur- en scheikundelessen weten te regelen. Een eerste start met het inventaris is dus gemaakt.
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Blindeninstituut Natitingou houdt hoofd boven water
Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd het instituut draaiende te houden. Dat is niet
helemaal het resultaat waar we op gehoopt hadden maar gezien de huidige omstandigheden zijn we daar toch erg tevreden over. Het instituut en de school zijn ondertussen
bijna volledig afhankelijk geworden van onze ondersteuning. Lokale donaties en sponsoring zijn nagenoeg opgedroogd. Al met al een fikse tegenslag.
Gelukkig hebben we uit verschillende activiteiten inkomsten weten te genereren. De vrijmarkt van de Helmerhoekschool in Enschede en de kaarsenactie in Groningen zijn daar
mooie voorbeelden van. Verder kunnen we natuurlijk steeds weer rekenen op een klein
groepje donateurs.
In het komende jaar hopen we echter een flinke
stap voorwaarts te kunnen zetten door de school officieel erkend te krijgen door de overheid. Op
dit moment ligt de leiding primair bij één man, de directeur van de school. Dit is in de ogen van
de overheid een te groot risico voor eventueel misbruik van overheidsgelden en continuïteit op
langere termijn. Daarom zal er een bestuur aangesteld moeten worden. Zodra dit gerealiseerd is,
kunnen we een aanvraag gaan indienen voor erkenning en dus financiële garantie voor salarissen van docenten etc. Wanneer dit lukt, zullen wij waarschijnlijk verbeteringen kunnen realiseren
in plaats van het alleen in stand houden van de school. En dat is hard nodig. De toiletten, de
wasruimte, het dak, etc. alles is hard aan reparatie of vervanging toe.
De container bracht dit jaar weer de nodige (hulp)middelen. Braillemachines, braillepapier, kleding, etc. De dankbaarheid van de leerlingen was weer erg groot. We gaan weer vol goede moed het nieuwe jaar tegemoet.
André en Anita Bies

TIKONNA en UFeDeBé
Het gaat goed met de vrouwengroepen UFeDeB Yenta en
Tikonna. SAB steunt de beide groepen en werkt graag met ze
samen. Sensibilisering, alfabetisering, bewustwording en voorlichting zijn belangrijke punten, waar ze aandacht aan besteden.
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de structurele hulp van
het bedrijf SchoolvoorCoaching (van Ans Tros) te Leiden.
Ze timmeren beide hard aan de weg. UFeDeB Yenta telt meer
dan 1000 leden en heeft zich politiek sterk neergezet. Zij pakken
alles wat grootser aan dan Tikonna en genieten veel bekendheid.
SAB heeft hen in natura 7 fietsen geschonken en een cheque van
65.000 FCFA (e 1.045,0) voor sensibilisering in de dorpen. Dit
is ook over de radio omgeroepen.

Tikonna is kleiner, ongeveer 300
leden, en meer voor de gewone
vrouw. Ook zij hebben fietsen
gekregen. Marjan vond het heel
ontroerend, dat zij de samenwerking met SAB zichtbaar hebben
gemaakt door op iedere fiets de
namen te vereeuwigen. Naast
de fietsen is er aan Tikonna voor
1.050.000 FCFA = e 1.603
geschonken voor muskietennetten.
Tijdens een bijeenkomst met vrouwen van Tikonna heeft Marjan
tevens een demonstratie gegeven over hoe je een muskietennet
nu eigenlijk gebruikt in de praktijk en op welke andere manieren
je kunt voorkomen dat je gebeten wordt of muggen zich gaan
nestelen in de nabijheid van je huis. Ook is hen verteld dat
muggen niet van citroengeur houden, dat je afval rond je huis
moet begraven en dan steeds een laag zand erop moet gooien
en dat je voorzichtig moet zijn met afvalwater. De vrouwen denken echt mee. Enkele vragen uit de zaal:
Als ik nu ’s nacht moet plassen, hoe moet ik dan uit dat net komen?
Als ik de blaadjes van de citrusboom kapot maak en dat sap op
mijn huid smeer helpt dat dan ook?
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Naast alle voorlichting willen de vrouwen graag dat er wat
met de gezondheid van de kinderen wordt gedaan, omdat
er zoveel zieke, ondervoede en slecht gevoede kinderen
zijn in de dorpen. Zij overlijden of lopen geestelijke of lichamelijke achterstanden op door de simpele reden dat ze niet
voldoende weerstand hebben. Als er een bijeenkomst is,
waar Marjan ook komt, nemen de vrouwen de kleintjes mee.
Marjan onderzoekt samen met iemand van een gezondheidscentrum de zieke kinderen. Voor een bijdrage van 500 FCFA
mogen ze alle noodzakelijke analyses laten doen en krijgen ze
indien nodig medicijnen.

Transport
Elk jaar verschepen we een container naar Benin met goederen, die hard nodig zijn om de projecten te doen slagen.
Het zijn meestal materialen die in Benin (bijna) niet te krijgen zijn of erg duur of van slechte kwaliteit. In principe willen we materialen
die daar te koop of te maken zijn, daar aanschaffen om de economie in Benin te stimuleren.
Het hele jaar door houdt de container ons bezig. Het begint met een wenslijst van Marjan en Jetse. De meest uiteenlopende zaken
staan er op, van 1000 katoenen luiers tot 1 koelkast voor in de auto, van 4 flessen chloorbleekmiddel tot 1000 zakken watten en van
10000 steriele gaasjes tot 1000 gebreide babymutsjes. En dan nog de specifieke materialen voor optiek, laboratorium, kraamafdeling
en scholen, onderdelen voor de auto en niet te vergeten de medicijnen.
Her en der worden goederen ingezameld en tegen de tijd dat de container weg gaat, moeten de spullen tijdig op onze
opslagplaats bij het magazijn van de Vrijbuiter in Leek aanwezig zijn. Ook de Vrijbuiter zelf heeft veel gevraagde goederen gedoneerd.
Alles wordt per verhuisdoos gedocumenteerd, zodat duidelijk is wat en hoeveel er richting Benin gaat en dat Marjan het snel weer kan
terugvinden. Door een zeer goede voorbereiding is het gelukt om in 4 uur tijd de container in te pakken, waarbij geen lege ruimte
onbenut is gebleven. Dit moet ook wel, want een container verschepen is duur (omgerekend ongeveer e 10 per
verhuisdoos). Zelfs de autobanden werden opgevuld met kraamverband.

In Boukombé is het zaak om door het jaar heen de
opgeslagen goederen tijdig te verdelen, zodat er
weer ruimte vrijkomt in magazijn en containers, die
als opslagruimte dienen voor de nieuwe lading. Elk
jaar een heel karwei, maar Marjan en Jetse zijn u en
ons erg dankbaar.

Enkele reacties van Marjan:

Lieve mensen,
We weten niet wie
we allemaal moet
en bedanken, maa
is niet uit te leggen
r het
wat een vreugde het
iedere keer weer is
er een container ko
als
mt. Niet alleen de
spanning of het al
maal wel goed gaat
le
, of de boot niet zin
kt, de container sn
haven uit komt, de
el de
vrachtwagen geen
ongeluk krijgt onde
en noem allemaal
rweg
maar op. Maar ook
die andere spannin
wat zit er allemaa
g:
l in. Sinterklaasavon
d als je 5 jaar oud
is er helemaal niet
bent
s bij vergeleken.

Jongens, we weten niet
wie die fietsen heeft
geschonken, maar a.u.
b. bedank ze nogmaals!
!
Ze zijn FANTASTISCH,
hier gaan we heel veel
plezier
aan beleven.
je bij beetje in
eet
b
ig
ez
b
s
d
ee
st
Manfred, ik ben inerspullen uit te
conta
eb ik de
mijn uppie de
en. Vandaag h
el
d
er
v
te
!!!!!!!!!
en
zoeken
GEWELDIG !!!!
.
n
a
a
ed
g
k
e
ti
p
dozen van de o
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Drie jaar homeopathie in Boukombé – waar dat toe kan leiden
Op uitnodiging van de gemeente Boukombé is Homeopaten
zonder Grenzen (HZG) in 2005 begonnen met een homepathische opleiding voor drie groepen EHBO’ers. De 75 EHBO’ers zijn
afkomstig uit afgelegen dorpen en opgeleid voor noodsituaties:
ongelukken, steken, brandwonden, koortsen, diarree, beten van
slangen en (hondsdolle) honden en problemen na de bevalling
(blijven bloeden of een vastzittende placenta). De afgelopen
jaren hebben de EHBO’ers meer dan 5000 patiënten behandeld.
Daarnaast hebben 20 verpleegkundigen en vroedvrouwen een
uitgebreid programma gevolgd.
De lesfaciliteiten van SAB, de ‘paillotte’, en de gastvrijheid van
Marjan en Jetse waren voor ons een wezenlijke ondersteuning
voor het slagen van het programma.

Een dag op pad met de EHBO’ers
Het bergachtige gebied rond Koussou heeft geen radiobereik.
Via het hoofd van het arrondissement worden alle dorpen geïnformeerd dat wij samen met de locale coördinatrice, Philomène
Sansouamou, een informatiebijeenkomst houden in Koussou, het
centrale dorp. Van heinde en verre komen afgevaardigden van
ieder dorp. Één man heeft een voettocht van vijf uur achter de
rug. Samen met het hoofd van het arrondissement vertellen wij
van de mogelijkheden en voordelen van homeopathie en introduceren de door ons opgeleide EHBO’ers. De hoofdverpleegkundige van de kliniek van Koussou -ook door ons opgeleid – vertelt
enthousiast over zijn ervaringen met homeopathie: “Het werkt
snel, de homeopathische middelen kosten maar een schijntje
vergeleken met de reguliere medicijnen en zij hebben geen bijwerkingen.” Hij moedigt de bevolking aan om in bovengenoemde
acute situaties de lokale EHBO’ers te consulteren. Indien nodig
sturen de EHBO’ers de mensen door naar zijn kliniek. Wij kondigen aan dat wij de volgende dag samen met de EHBO’ers
patiënten zullen behandelen. Met deze kick-off hopen wij de acht
EHBO’ers van dit gebied een goede start te geven.

Wij hebben geen idee hoeveel mensen op deze oproep af zullen
komen. Wij zijn er met de acht EHBO’ers en Eloi, een ervaren
EHBO’er uit de eerste groep die al een kleine drie jaar ervaring
heeft met het behandelen met homeopathie. Als wij om 10 uur
aankomen, wachten er 35 mensen, een uur later zijn er 75; met
flink doorwerken moet dit te behappen zijn. Nog een uur later zijn
er al 135 patiënten; de teller eindigt bij 200. Onmogelijk om iedereen in één dag te helpen; we pikken de meest dringende gevallen
eruit. Wij, Serena en Christine behandelen, beiden geassisteerd
door een EHBO’er voor de vertaling. De andere EHBO’ers zitten
erbij voor een training-on-the job. Al snel wordt duidelijk dat wij
meer handen nodig hebben. De eenvoudigere gevallen -ongelukken, steken, beten en diarree - schuiven wij door naar de EHBOers met training-on-the-job. Vincent krijgt de smaak te pakken.
Hij gaat nu toepassen wat hij geleerd heeft. In het begin komt hij
vragen of zijn voorschrift klopt. Al snel krijgt hij
vertrouwen en gaat hij
zelfstandig aan de slag.
Na negen uur aan één
stuk doorwerken zijn 100
mensen geholpen. Bij het
opkomen van de volle
maan moeten we stoppen.
We zien de letters in onze
boeken niet meer en er is
geen elektriciteit. Vincent
gaat als laatste door met
zijn zaklantaarn tussen
kin en schouder geklemd.
Daarna staat hem nog een
terugtocht van drie uur te
voet te wachten.
Christine Zürcher en Serena Zilliacus,
Homeopaten zonder Grenzen

Nieuwtjes, weetjes, feitjes

Onverwachts bezoek

Op 13 juni werden Marjan en Jetse verra
st door de komst van een enorme camper
door Boukombé. Het bleken 2 jonge artse
te zijn, Christian en Birgit, die 10 maanden
n
lang door Afrika trokken. Ze kwamen uit
Ghana, waar ze een maand in een zieke
hadden gewerkt. Ze stopten bij het labo
nhuis
ratorium om kennis te maken met Marjan
en Jetse. Uiteindelijk bleven ze een paar
sliepen op het terrein en liepen overdag
dagen,
met Marjan en Jetse mee. Bij terugkom
st
in Duitsland had het bezoek aan Boukomb
zoveel indruk op hen gemaakt, dat ze onlan
é
gs hebben besloten SAB financieel te onde
rsteunen bij toekomstige projecten.
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Marjan treedt toe in het Comité Civil, COG

ECS en ZSNBT

In 2006 is er een Comité Civil opgericht in
Boukombé om de
bevolking en overheid dichter bij elkaar te
brengen. Het is de
bedoeling dat de locale verenigingen en
ONG’s uit de regio
gezamenlijk een “vuist” kunnen maken bij
mismanagement van
de overheid. Zowel op lokaal als nationaal
niveau. Een ieder
weet dat een lokale vereniging niets in te
brengen heeft, maar
als het probleem gezamenlijk gedragen word
t dan is dit comité
verantwoordelijk om te zorgen dat men geho
ord wordt. Er zijn
officiële verkiezingen gehouden en Marja
n – die zich overigens
niet verkiesbaar had gesteld – werd uitge
roepen tot eerste adviseur van dit comité. Na overleg met Jetse
en enkele Beninezen
over de vraag of dit niet te politiek beladen
zou kunnen worden,
heeft zij de functie aanvaard omdat het natuu
rlijk een unieke
manier is om een bijdrage te kunnen lever
en aan de algemene
ontwikkeling in de regio.
De COGECS is een groep locale mensen,
sommigen met enige
opleiding, die mede verantwoordelijk zijn
voor het gezondheidscentrum in Boukombé. Dit is geïntrodu
ceerd naar aanleiding van het Bamako-initiatief dat Benin
ook ondertekend heeft
in 197. De taak van dit comité is om de
uitvoering van de gezondheidszorg op locaal niveau te controlere
n en bij problemen
namens de bevolking te handelen en te sprek
en. Het dient dus

eigenlijk om de gemeenschap zelf meer mede
zeggenschap en
verantwoordelijkheid te geven in hun eigen
gezondheidszorg.
De leden worden iedere drie jaar gekozen
door de bevolking.
Omdat het niveau van het comité erg laag
is, immers er zijn niet
veel geschoolde mensen en de gemeensc
hap kiest dit comité
op wijsheid naar jaren, geeft dit probleme
n bij bijvoorbeeld het
lezen en interpreteren van contracten of wette
lijke besluiten.
Marjan is gevraagd in dit comité plaats te
nemen en hoopt een
positieve bijdrage te kunnen leveren. Het
ZSNBT is het comité
op districtsniveau. Het vertegenwoordigt
drie regio’s, namelijk
Natitingou, Boukombé en Toucountouna
en deze leden zijn
in de gezondheidszorg werkzaam (artsen,
verpleegkundigen,
verloskundigen) en nemen gezamenlijk beslu
iten over voorstellen vanuit de overheid of private sector. Ze
beslissen welke
gezondheidsprogramma’s, in welke regio
, op welke manier
geïmplementeerd gaan worden en ze houd
en controle op deze
implementatie. Ook in dit comité heeft Marja
n op uitnodiging
plaats genomen. Dit alles geeft SAB vertro
uwen in de toekomst, immers hieruit blijkt dat we serieus
genomen worden en
in Noord Benin ook op beleidsniveau kunn
en en mogen meedenken.

Samenwerking met Unicef gestart

In mei is SAB gevraagd als een van de partners van Unicef om mee te werken aan het uitzetten van
een strategie in de strijd tegen kinderhandel in Noord Benin. Door vertegenwoordigers uit alle
arrondissementen in Benin worden de krachten gebundeld. Dit is zeker nodig om een dergelijk groot
probleem als kinderhandel aan te pakken. Kinderhandel tegengaan begint met kinderen laten
registreren en naar school laten gaan. En de leraren bewust maken van hun verantwoordelijkheid het
te melden als zij zien dat bepaalde kinderen om welke reden dan ook – zelfs als het is omdat hun
broertje hun plaats overneemt - niet terug komen naar school. Daarnaast moet je ook mannen
betrekken bij de strijd. Mannen moeten meer de waarde van de vrouw gaan inzien. En vrouwen
– met name weduwen – moeten zich meer gesteund weten in hun poging om hun kinderen te
beschermen. Het is een strijd waar we een lange adem voor moet hebben, maar het uiteindelijke
streven is dat de rechten van het kind gerespecteerd worden in Benin. Recht op leven, recht op
gezondheidszorg, recht op scholing. En Marjan en Jetse vinden het een voorrecht om hieraan hun
steentje aan bij te dragen.
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Weduwen krijgen kaart

Marjan geeft iedere weduwe een kaart waarmee zij het recht heeft op hulp van SAB, ook
als Marjan er niet is. Weduwen krijgen bijvoorbeeld een standaard korting van 50% op de medicijnen. Deze werkwijze maakt een
en ander duidelijker voor het personeel en
het gezondheidscentrum, omdat men zo weet aan wie de hulp gegeven dient te worden.
Op de kaart staan de persoonsgegevens
van zowel de moeder als haar kinderen, met een foto, zodat ze herkend kunnen worden
door het personeel. Kinderen tot 1 jaar
vallen onder deze regeling.

Joseph rondt studie af

Joseph is de afgelopen jaren door SAB financieel ondersteund om zijn opleiding tot sociaal
werker te kunnen betalen. Dit studiejaar heeft Joseph zijn studie afgerond. Middels een brief
bedankt hij alle donateurs. Inmiddels heeft hij een aanbod gekregen om bij de zuster van
barmhartigheid te werken (orde van moeder Theresa). Helaas nog geen salaris, maar als ‘vergoeding’ mag hij mee-eten met de pot. Omdat hij graag wil werken heeft hij dit aanbod aanvaard en ondertussen gaat hij op zoek naar een betaalde baan.

Nieuwe site live
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komen waardoor het veel makkelijker is gewo
een bericht plaatsen.

Donaties
Ook dit jaar is ons werk mogelijk geweest door de vele bijdragen die
we hebben ontvangen. Wij zijn (nog steeds) heel blij met al die vaste
donateurs die periodiek een bedrag overmaken. Maar ook met diegenen die incidenteel eens een storting doen. Allen hiervoor hartelijk
dank.

BLMC en mevrouw Houben sponsoren trouw het transport van de
container die we ieder jaar naar Benin verschepen. Lancyr Scherren
berg, Assurantiën en Financiën, heeft een gulle gift gedaan, evenals
Stichting Baby Hope, die ons zowel in natura als in geld blijft steunen.

We noemen een paar opmerkelijke donaties, zonder hiermee te
kort te willen doen aan die vele anderen, waar we vanzelfsprekend
net zo blij mee zijn. Want laten we de vaste donateurs die al jaren,
sommige reeds vanaf de start in 1999, een bijdrage overmaken niet
vergeten.

Diverse bedrijven hebben aan SAB gedacht bij de bestemming van
hun eindejaarsgift: in plaats van een kerstpakket voor de medewerkers, wordt een bedrag overgemaakt aan een goed doel.

Vele kerkelijke instanties blijven ons ondersteunen middels collecte
opbrengsten, zoals de RK Parochie Assen, de Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt Rijnsburg, het Werelddiakonaat De Warrenhove in
Drachten, de Diakonie Willem de Zwijgerkerk, en natuurlijk de
Salvator Maria Parochie die weer hun jaarlijkse autowasactie heeft
gehouden voor SAB.
Scholen, zoals de Toermalijn en de J.F. Kennedyschool, blijven ons
steunen, zowel met de sponsoring van scholieren in Benin, als met
de bekende schooltassenacties.
Sanquin Bloedbank heeft door verkoop van afgeschreven goederen
een flink bedrag voor Benin bij elkaar gebracht. De Prins WillemAlexanderschool in London heeft via een sponsorloop ook een mooi
bedrag verdiend voor Benin. De Haagse Hogeschool en het Montessori onderwijs hebben bedragen gestort voor ondersteuning van het
blindeninstituut CAMA.

Drukkerij Scholma te Bedum heeft dit jaar weer gratis dit jaarverslag
gedrukt en gezorgd voor de vormgeving.
De dames uit Noordbroek, Bedum en Kloosterburen steunen ons
door zeer veel babytruitjes, –mutsjes, verband en dekentjes te
breien.
Voorts hebben we via verschillende activiteiten, zoals de jaarlijkse
bolchrysanten actie, het geven van presentaties, het staan op rommelmarkten, de kaarsenverkoop voor het blindeninstituut CAMA,
ook weer inkomsten gegenereerd. Met dank aan alle vrijwilligers die
zich hiervoor hebben ingezet.
Het geeft niet hoeveel u geeft. Wij zijn blij met alles wat u kunt missen. En met iedere Euro die we krijgen, kunnen we voor de mensen
in Benin zoveel goeds doen. Daarom DANK DANK DANK! We hopen
ook het komende jaar weer te kunnen rekenen op uw steun.
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Financieel verslag
Tot ons genoegen zijn de inkomsten in 2006 flink gestegen ten opzichte van 2005. Dit natuurlijk dankzij een groot aantal donateurs, dat structureel
of incidenteel een bijdrage doet.
Onze uitgaven zijn lager dan in 2005, maar dit komt vooral doordat in 2005 een groot deel van de verbouwing van het gezondheidscentrum heeft
plaatsgevonden. De uitgaven ten behoeve van de gezondheidszorg (denk aan medicijnen, ziekenhuiskosten, voeding) zijn gestegen, evenals de
kosten voor scholing. Dit is een goed teken: het betekent dat we meer en meer patiënten helpen en meer kinderen en studenten ondersteunen,
zodat ze onderwijs kunnen volgen.
Verder reserveren we voor structurele kosten. Uiteraard is zelfredzaamheid ons doel, maar zolang de economische omstandigheden niet veranderen, duurt het in deze regio nog wel een tijd voor het zover is. Omdat SAB een gezonde bedrijfsvoering wil hanteren reserveren we niet alleen voor
structurele kosten maar proberen we dit ook te doen voor onverwachte omstandigheden en voor toekomstige nieuwe plannen zoals het opvanghuis
voor de zwangere vrouwen en ondervoede kinderen. Dit kan, dank zij uw hulp!
Onze overheadkosten houden we zo laag mogelijk. We kunnen natuurlijk niet om een paar noodzakelijke kosten heen. Maar iedereen die voor de
stichting werkt, doet dit vrijwillig en zonder onkostenvergoeding.
Dit geldt ook voor Marjan en Jetse. In principe krijgen zij een vergoeding voor levensonderhoud, maar door de giften die zij in Benin ontvangen,
nemen zij deze vergoeding zelden op. Zij krijgen bijvoorbeeld donaties van bezoek dat zij gastvrij ontvangen. Ook krijgen zij - meestal in natura kleine bijdragen van de bevolking, die uit dankbaarheid voor hun goede zorgen, eieren, tomaten, of wat er op dat moment voor handen is, schenken.
Door verder uiterst eenvoudig te leven, hebben zij voor hun persoonlijke uitgaven weinig support vanuit Nederland nodig. Maar dit geldt des te meer
voor de hulp die zij geven aan de bevolking: dit is niet mogelijk zonder support uit Nederland. Daarom blijven wij ons inzetten en vragen ook u
daarbij te helpen. Blijf geven! Uw geld komt daar terecht waar het het hardst nodig is.

Inkomsten 2006

2005

Uitgaven 2006

2005

Algemeen
Overheadkosten
Verzekeringen
1.51,67

937,46

529,31

4.2,26

3.73,97

5.225,72

4.26,2

Uitzending

2.030,16

4.365,31

5.295,

3.56,36*

Transport

1.000,00

11.240,00

12.373,36

13.12,00*

1.797,7

31.06,19

22.0,6

Gezondheidszorg
Gezondheidszorg algemeen
Boukombé
Centre de Santé,
onderhoud
gebouwen/verbouwing

9.02,6
6.940,12

2.307,63

19.62,27

4.711,19

52.393,71

13.621,53

6.732,2

.440,37

5.167,65

97.727,03

57.663,2

35.960,42

73.530,34

Schoolkinderen,
studenten,
meisjesinternaat

15.570,53

9.735,65

14.020,67

4.270,93

Blindeninstituut

4.964,34

3.51,55

1.956,9

3.235.34

20.534,7

13.254,20

15.977,56

7.506,27

122.10,73

6.522,79

72.132,94

102.073,25

Laboratorium
Scholing

* Tussen deze posten heeft een boekhoudkundige correctie plaatsgevonden.
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Samenwerkingspartners
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Farmacie Mondiaal
www.farmaciemondiaal.nl
Homeopaten zonder Grenzen
www.hzg.nl
Lloyds Apotheken
www.lloydsapotheken.nl
Muttathara
www.muttathara.nl
Nationale Commissie voor Duurzame
Ontwikkelingssamenwerking
www.ncdo.nl
Nederlands Albert Schweitzer Fonds
www.schweitzer.nl
Plan Nederland
www.plannederland.nl
Stichting Baby Hope
www.stichtingbabyhope.org
Survival Benin
www.survival-benin.org
Wilde Ganzen
www.wildeganzen.nl

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

Vacant

Externe Zaken

Yvette Krul

Projectcoördinatoren
Blindeninstituut CAMA

André en Anita Bies

Farmacie

Lisette Havermans

Kraam

vacant

Optiek

Manfred Heddes

Coördinatoren
Transport

André Bies

Laboratorium

Anno Heethuis

Website

Jeroen van Es

Uitzending (eindverantwoordelijken)
Projecten

Marjan Kroone

Laboratorium

Jetse Postma
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