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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
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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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Gewoon een kwestie van mensenrechten!
“De moederlijke sterfte in arme landen varieert tussen driehonderd en achttienhonderd per honderdduizend bevallingen. Vertaald in risico betekent dat, dat een arme vrouw in een arm land een kans van 1:13 heeft om te overlijden
tijdens de baring, terwijl dat voor een rijke vrouw uit een rijk land, zoals Nederland, maar een kans is van 1:4100.
Het gaat dus, ondanks al onze inspanningen, niet goed met arme vrouwen in arme landen. Deze vrouwen overlijden
omdat zij én arm én machteloos én vrouw zijn, allemaal geen echte medische condities, maar wel erg relevant voor
de hulpverleners, als we dat tenminste willen zijn”. Aldus de gynaecoloog Tarek Mequid tijdens het congres Reproductieve Geneeskunde, Gynaecologie en Obstetrie in maart 2009 in de Doelen.
Hij stelt in zijn voordracht voor anders tegen deze beschamende problematiek aan te kijken. De patiënt moet vooral
niet gezien worden als iemand die iets nodig heeft, die hulpbehoevend is, maar iemand die recht heeft op hulp. Hij
verwijst daarbij naar het klassieke boek Health and Human Rights van Jonathan Mann waarin de rechten van de
mens staan beschreven:
- Alle mensen hebben rechten, puur en alleen omdat zij mens zijn.
- Mensenrechten zijn universeel.
- Mensenrechten zien alle mensen als gelijken.
- Mensenrechten zijn primair individuele rechten.
- Mensenrechten zijn onderdeel van de fundamentele principes van de mensheid.
- Promotie en beveiliging van mensenrechten kan niet worden beperkt door nationale grenzen.
Hierop voortbordurend: kijken vanuit een mensenrechtenachtergrond naar de verloskundige zorg in arme landen
opent de horizon voor politieke waarheden die de basis vormen voor het onrecht dat zich dagelijks voltrekt. Waarom
zouden de fundamentele rechten en gezondheid niet gelden voor de arme vrouwen in de arme landen en hun kinderen?
In 2008 werd in Amsterdam een hoogleraar benoemd in “Nationale en Internationale aspecten van Safe Motherhood’,
een uniek podium om krachten te bundelen van mensen die ook op deze wijze naar verloskundige zorg kijken met in
het verlengde daarvan meer en betere samenwerking tussen rijke en arme landen.
Dat wil niet zeggen dat werkers in het veld zoals Marjan en Jetse overbodig worden. Zij zijn degenen die ons de ogen
openen door ter plekke te strijden voor hen die én arm, én machteloos én vrouw zijn. En zij zijn degenen die ook
vandaag een aantal mensen en hun kinderen datgene geven waar zij gewoon recht op hebben.
Fijn dat u ons het afgelopen jaar hebt geholpen om hen daartoe in staat te stellen en nog fijner als u dat de komende
jaren blijft doen.

Van Roosmalen J. (2008). De moeder het kind van de rekening. Oratie Hoogleraarschap Nationale en Internationale aspecten van Safe Motherhood,
Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
Mequid T. De rechten van de mens en verloskundige zorg in de tropen. In: Reproductieve geneeskunde, gynaecologie en obstetrie anno 2009. Reproductieve geneeskunde, gynaecologie en obstetrie anno 2009 (Slager E, red), DCHG, Haarlem:54-61.
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Bericht van het bestuur
Door Lida Heethuis

In de kleur van je hart!
De Dijk zingt: “ Kon je met een liedje maar,
			 de honger laten stoppen,
			 de armoe doen verdwijnen
			 voor eens en voor altijd…..”.
Dan deed ik dat geheid. Maar helaas zo simpel is het niet. Het is hard werken en daarbij kan een lied inspirerend zijn.
Naast de lopende projecten is (F)SAB in 2007/2008 gestart met een nieuw project Centre de Santé la Solidarité de
Koutchagou (CSSK). Hierbij zijn we een samenwerking aangegaan met de lokale NGO Kuweeri. Het bestaande gezondheidscentrum moet uitgebreid worden en SAB gaat hen helpen een beter georganiseerd en geoutilleerd gezondheidscentrum te worden, waar de bevolking op betaalbare, bereikbare en voor hen acceptabele gezondheidszorg
kan rekenen.
In Benin staat ’overleven’ voorop, terwijl in Nederland ‘duurzaamheid’ naast ‘de millenniumdoelen’ hoog in het vaandel staan. Als stichting moeten wij hiertussen een brug slaan door samen te werken. Dat is alleen mogelijk als het gemeenschappelijk doel voorop staat, als je niet wit denkt en niet zwart, en als er rekening wordt gehouden met elkaars
cultuur, elkaars tempo en niemand eist, dat alles op zijn/haar manier moet gaan.
Dat vraagt een enorme inzet van een super hard werkende Marjan en Jetse en een bestuur, dat het ideaal ondersteunt en dat haar voelsprieten altijd op Benin heeft staan. Voor de uitvoering zijn ook de overige vrijwilligers zeer
belangrijk. In 2008 hebben vier vrijwilligers in het fondsenteam zitting genomen om geld te werven voor het CSSK.
De loterij was één van de grootste acties, die hiervoor gehouden zijn en waardoor we al een eind op weg zijn naar
het totaalbedrag van € 215.000,- dat we nodig hebben. Naast de geweldige inzet van een ieder zijn de kleine en grote
giften van vele mensen, fondsen, kerken en scholen onmisbaar om de doelstelling van SAB te verwezenlijken.
In dit jaarverslag geven we u een indruk van de projecten en kunt u lezen wat er allemaal is gedaan en de bijdrage die
SAB levert aan de millenniumdoelen. Het jaarverslag gaat over anderhalf jaar (sept. 2007 t/m dec. 2008) en om kosten te besparen, hebben wij het voornemen om het jaarverslag één keer in de twee jaar te laten uitkomen. Uiteraard
houden wij de donateurs en andere geïnteresseerden via de site en nieuwsberichten met regelmaat op de hoogte van
de ontwikkelingen, zoals u dat van ons gewend bent.
U zult zien, dat er al veel is bereikt door mensen met een gouden hart en die denken in de kleur van hun hart. Dit geeft
naast het vertrouwen, hoop aan de mensen in Benin.

Bestuur SAB: Tjaaktje, Marjan, Lida, Cyrille en Yvette

^

3

07
08

J A A R V E R S L A G STICHTING AKTIE BENIN

Vertrouwen in elkaar
Door Jetse Postma en Marjan Kroone

< Marjan en Jetse

Gevangene, dat voel ik mezelf vaak, tussen twee culturen, twee continenten, kinderen thuis in Benin en kinderen
thuis in Nederland, wát is nu eigenlijk nog mijn thuis?
Wat kan ik schrijven over het jaar 2008?
Alles wat ik weet is dat dit jaar in ieder geval geen licht bracht in mijn cultuurcrisis, mijn identiteitscrisis. Ik sta verder
af van Nederland dan ooit, dat gevoel is nog sterker op het moment dat ik dit schrijf en in Nederland ben. Ook al is het
hier zo geweldig goed geregeld, kan ik alles eten en is het ziekenhuis dichtbij voor mijn gezondheidsproblemen. Dat is
een rijkdom die we moeten koesteren, het is waar, maar waarom voel ik me onveilig en verlaten in deze weelde?
Met de projecten gaat het goed, langzaam, heel langzaam bouwen we aan een stuk ontwikkeling. Het Robbenhuis is
gerealiseerd, de meiden van het internaat gaan lekker, het CEG is inmiddels officieel opgewaardeerd naar Lycée, dat
kunt u allemaal lezen in dit jaarverslag. Het gaat niet zo snel als u misschien zou willen of verwachten, maar we kunnen
geen ijzer met handen breken en “alle goede dingen komen langzaam” is een gezegde dat zeker opgaat in Afrika.
Voor ons was dit jaar een vermoeiend jaar. Nog tastbaarder werden de culturele verschillen en nog duidelijker werd
hoe dingen toch anders kunnen lopen (lees: vertraagd worden), ondanks de goede wil die aanwezig is.
Een ceremonie vond plaats om de zielen van de voorouders te waarschuwen dat het gedaan was met hun rust, omdat
we op hun grond een kraamkliniek hebben gebouwd en de kinderen die geboren worden lawaai maken. Het verzoek
was om dit te accepteren en toch vooral de vrouwen en hun baby’s goed te helpen bij de bevalling en levenskracht in
te blazen. Dat zijn momenten die voor een buitenstaander misschien lachwekkend overkomen, maar voor ons realiteit zijn. Je moet je voorouders tevreden stellen, zodat zij je kunnen helpen bij problemen en je kunnen beschermen
tegen het kwade.
Als je in Afrika woont en met locale mensen hun zorgen deelt en ziet hoe zij opgewekt iedere dag de draad weer
oppakken om verder te gaan met leven, dan begin je op een gegeven moment ook open te staan voor hun spirituele
belevenissen. Zelf praat ik altijd met mijn overleden vader en het voelt alsof hij me antwoordt, dus wat zou er mis zijn
met de belevingen van deze mensen? In principe niets natuurlijk, behoudens dat hun contacten vaak ook donkere
kanten hebben en men soms gedwongen wordt tot een bepaald handelen.
Men gelooft in duistere krachten, goed en kwaad en veel families hebben een pact gesloten met hun voorouders
waarin de nabestaanden beloven – óók namens hen die nog geboren moeten worden – dat zij bijvoorbeeld bepaald
gedrag niet zullen tolereren in hun familie, bepaald voedsel niet tot zich zullen nemen, alleen traditionele genezers zullen consulteren en noem maar op. Het is verschillend per familie, maar in ruil voor dit pact zullen de voorouders hun
nageslacht beschermen en men is er van overtuigd dat als één persoon in de familie deze belofte verbreekt, onheil over
de gehele familie zal komen. Er zijn pacts gesloten waarin men beloofd heeft nooit met blanken samen te werken, omdat
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de blanke de onderdrukker is die alleen wat wil winnen voor zichzelf. Er zijn pacts waarbij geen enkel vreemd voorwerp
het lichaam mag binnen dringen – dus de vrouwen uit deze families mogen geen voorbehoedsmiddelen als NOR-plant
gebruiken. Sommige vrouwen mogen geen eten koken als ze ongesteld zijn. De moeder van een van onze meiden is
overleden en de vader zegt nu dat het komt omdat ze vast stiekem eten heeft gekookt tijdens haar menstruatie. Ik zie
dat ook onze meiden het koken op zo’n manier verdelen dat deze overtuiging niet in gevaar komt.
Al met al zijn dit soort dingen moeilijk om mee te werken. Je moet creatief zijn en bijvoorbeeld acceptabele omwegen
vinden als iemand niet met blanken samen mag werken en je zijn steun wel nodig hebt. Je moet creatief zijn op allerlei
manieren, het is niet alleen corruptie dat ons scheidt van de vooruitgang en op het moment dat dit duidelijk wordt, zijn
we weer een stukje op de goede weg.
Wat we nodig hebben is geloof en vertrouwen, niet alleen in God, onze voorouders, andere spirituele begeleiders of
de economie, onze spaarcenten, ons werk, maar bovenal in elkaar. Laten we datgene waar we samen aan begonnen
zijn, ook samen afmaken, tot een goed einde brengen. Het is voor ons allemaal een geweldige uitdaging om bij een
dergelijk proces betrokken te mogen zijn. Ook voor u als donateur, immers u wordt niet alleen op de hoogte gehouden
van de vorderingen van de projecten, maar u kunt ook een kijkje nemen in de keuken, processen volgen die normaal
gesproken niet aan de buitenwereld getoond worden.

Marjan bij thuiskomst na bijna 6 maanden studie in NL

^

Als donateurs en vrijwilligers samen, zijn we in staat onze bijdrage te leveren aan een betere wereld en tegelijkertijd
ons eigen blikveld te verruimen met andere levensbeschouwingen.
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Millenniumdoelen en SAB
In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te
pakken. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen. De activiteiten die SAB in Benin onderneemt, zijn gefocust op en dragen bij aan deze millenniumdoelen. Hieronder een overzicht van alle millenniumdoelen en
een verwijzing naar een aantal projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van het genoemde doel.
					
1. De armoede halveren en minder mensen honger
					
						Alle activiteiten van SAB vallen hieronder, immers een betere gezondheid haalt je
uit de vicieuze cirkel van ziek zijn, niet kunnen werken, geen eten. Daarnaast geeft
een betere opleiding een betere kans om een betaalde baan te vinden en creëert
SAB ook banen door zoveel mogelijk lokaal materiaal en lokaal personeel in te zetten voor haar werkzaamheden en bouwactiviteiten.

Eén van de projecten die we het afgelopen jaar met hulp van lokale mensen zijn gestart is het bouwen van een brug
in Koudahongou. Dit is een dorpje dat in de regenperiode volledig is afgesloten van de buitenwereld omdat de rivier
dan te diep is geworden om er nog doorheen te lopen. En daarnaast is de rivier natuurlijk een besmettingshaard voor
ziektes als Bilharzia. Maar een brug bouwen is geen eenvoudige klus. Allereerst is het lastig om aan de juiste materialen te komen, want cement is in het noorden van Benin erg schaars. Ook het vinden van een goede aannemer
met bekwaam personeel is niet eenvoudig. De bouwvakkers uit de provinciestad Natitingou werken met de stenen en
keien die de bevolking in de bergen heeft gevonden en als bijdrage heeft geleverd. Het werk is enorm zwaar: geen
schoon drinkwater, geen elektriciteit en ze werken van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in het afgelegen gebied.
Helaas was de brug nog niet klaar toen de regenperiode alweer aanbrak (dit keer veel vroeger dan gewoonlijk). En
we hadden ook nog eens enorm pech toen bekend werd dat de betonmaker was overleden en er alleen in Parakou
(slechts 300 km verderop!) een andere betonmaker was die ons kon helpen. De verwachting is dat de brug begin
2009 klaar zal zijn voor gebruik.

^
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Brug in Koudahongou

					
					
					

2. Alle kinderen naar school
SAB heeft scholing als tweede prioriteit en doet naast financiële adoptie van scholieren en studenten ook aan technische en materiële ondersteuning van lagere en middelbare scholen om een zo veel mogelijk kinderen een goede opleiding te geven.
De focus van dit millenniumdoel is dat alle kinderen op de wereld de gelegenheid
krijgen om de lagere school te volgen. Met onze hulp kunnen inmiddels 43 kinderen naar de lagere school die hiervan anders verstoten waren geweest.

Omdat het opleidingsniveau in de regio Boukombé laag is en het erg moeilijk is om goed en gekwalificeerd personeel
te krijgen, willen wij het breder zien en kiezen we ervoor om een selectieve groep jongeren op weg te helpen naar
een hoger niveau. Zij zullen na de middelbare school hun studie voortzetten op HBO of universitair niveau in het
zuiden van het land. In ruil voor onze steun zijn zij verplicht om daarna een aantal jaren in de regio te komen werken.
Hierdoor leren zij een beroep en geven daardoor niet alleen een impuls aan hun omgeving vanwege hun kennis,
maar leveren zo ook financieel een bijdrage omdat via hen weer broertjes of zusjes naar school kunnen. Dat is een
positieve cirkel die dan op gang komt. Uiteraard zijn wij pas met deze planning begonnen, dus de meeste studenten
staan nog aan het begin van hun opleiding (middelbare school), maar wij hebben er alle vertrouwen in dat dit op
termijn zijn vruchten gaat afwerpen. Momenteel zijn er 31 kinderen die in meer of mindere mate met onze steun op
het Lycée (voorheen CEG) geholpen zijn en daarnaast ondersteunen we nog een studente op de universiteit en een
leerling op de technische school in Natitingou.
Afgelopen jaar is wederom een container naar Benin gegaan met de nodige spullen voor de lagere en middelbare
scholen. De kinderen van de JF Kennedyschool uit ‘s Gravenzande zorgen structureel voor schooltasjes voor de
kinderen van CM2 (‘groep 8’) in onze regio. Om iedereen een kans te geven bezoeken we steeds een ander arrondissement, deze keer gaan de tasjes naar de middelbare scholen in Korontière en Dipoli.
									
									

< Schoolschriften voor de leerlingen

Ook het Lycée kan weer op onze steun rekenen. In 2008 werden ze verblijd met 15 computers, waardoor de teller
momenteel al op 45 computers staat. Daarnaast hebben ze materialen gekregen voor de natuur-, scheikunde- en
biologielessen. De leerkrachten waren hier ontzettend blij mee, zo konden ze de theorie direct in de nieuwe praktijklokalen toepassen. De lessen worden door de leerlingen met grote interesse gevolgd. Men ziet dat het practicum een
toegevoegde waarde heeft bovenop de theorie.
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3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig, onder andere door gelijke participatie van
jongens en meisjes in het onderwijs te realiseren

					

SAB doet aan voorlichting in de dorpen tijdens de prenatale controles. Tevens
ondersteunt SAB de locale vrouwengroepen met hun werkzaamheden, alfabetiserings- en voorlichtingsprogramma’s, en hanteert SAB positieve discriminatie ten
opzichte van vrouwen/meisjes als het om financiering van opleiding gaat. Ook is
het internaat van SAB speciaal voor meisjes, omdat voor hen de kansen om door
te leren na de lagere school gering zijn.

Meisjes worden echte meiden >

Florence, Martine, Colette en Agnes doen in 2009 eindexamen MAVO niveau. De eerste proefwerken zijn geweest
en eind december 2008 is Colette de eerste, Florence de tweede en Agnes de eerste van de meisjes uit hun klas.
Een mooie opsteker! Rosine heeft in Natitingou twee jaar voortzetting van de middelbare school gedaan, maar is in
2008 blijven zitten omdat zij ziek was geworden en niemand had om haar te verzorgen. Omdat het CEG nu is opgewaardeerd tot Lycee, heeft zij de mogelijkheid gekregen om in Boukombé als zevende meisje op ons internaat haar
opleiding voort te zetten.
Het afgelopen jaar zijn verschillende meiden behoorlijk ziek geweest. Martine was er ernstig aan toe en heeft 5 weken
in het ziekenhuis gelegen. Ze heeft helaas door de bloedtransfusies hepatitis opgelopen, waardoor ze continu moe
is. Daarnaast heeft ze aan beide ogen Cataract, waardoor ze slecht ziet. Ze is onder behandeling van de oogarts
in Parakou. Colette heeft ook een paar dagen in het ziekenhuis gelegen en Florence heeft Bilharzia opgelopen. Het
lastige is dat ze in de zomervakantie weer teruggaan naar hun eigen dorp en daar weer moeraswater moeten drinken
waarin ze ook de was doen. Met alle mogelijke gevolgen van dien.
Hierna een overzicht van de resultaten van de meiden eind december 2008 en het antwoord op de vraag wat ze later
graag willen worden:

Agnes: 12,55 punten, 4de plaats/38 leerlingen.

Martine: 10,75 punten, 23ste plaats/ 54 leerlingen.

Florence: 12,64 punten, 6de plaats / 54 leerlin-

Doet volgend jaar examen. Wil secretaresse

Doet volgend jaar examen. Wil verpleegkundige

gen. Doet volgend jaar examen. Wil verpleeg-

worden, ze vindt brieven schrijven leuk, is goed

worden. Serieus en doet goed haar best.

kundige worden, maar Marjan vindt dat ze meer

in Frans.

in haar mars heeft. Ze is leergierig, serieus, kan
zich goed uitdrukken, werkt heel hard en krijgt
het absoluut niet cadeau, maar gaat ervoor.
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Marie: 11,99 punten, 29ste plaats / 54 leer-

Victoire: 13,22 punten, 15de plaats / 54 leerlin-

Colette: 10,69 punten, 24ste plaats op 54 leer-

lingen. Wil in de apotheek werken. Zou wat

gen. Wil verloskundige worden. Ze is rustig en

lingen. Doet volgend jaar examen. Wil mensen

serieuzer kunnen zijn, maar is de jongste van

weloverwogen, dus dat past wel bij haar.

die ziek zijn ontvangen en ter woord staan en

de groep.

helpen met wat ze niet snappen (receptioniste).
Doet wat ze moet doen.

Het schoolsysteem is helaas niet zo gedifferentieerd als in Nederland, waardoor iedereen na de lagere school eerst
de BEPC (MAVO niveau) moet doen. Als ze echt een beroep willen leren, moeten de meiden eerst nog minimaal 3
jaar verder om op HAVO niveau te komen. Deze kans willen we hen graag bieden, maar om hen te kunnen ondersteunen bij het vervolgonderwijs hebben we uw steun hard nodig!
								

4. Minder kindersterfte 			

								

5. Verbetering van de gezondheid van moeders
Hier valt het hele programma onder, immers ook een
gezonde zwangere (moeder) en een foetus, uitgroeiend
tot een gezond voldragen kind met goede start, zorgt
automatisch voor een betere kans voor het overleven
van het kind. Daarnaast zijn de dorpsconsultaties van
groot belang om de zieke kinderen, voornamelijk met
malaria en andere levensbedreigende parasieten zoals
Schistosoma en Ankylostoma te traceren en tijdig te behandelen. Daarnaast realiseert SAB prenatale consultaties en zwangerschappen onder deskundige begeleiding
en tevens voorziet SAB de 8 kraamklinieken in de regio
van de noodzakelijke materialen om een bevalling zo
hygiënisch mogelijk te laten verlopen.

Hieronder een verslag van onze kraamcoördinator Anne van der Wal die eind 2007 in Benin was en ingaat op de
aandacht voor deze 2 millenniumdoelen in Benin.

Stapje voor stapje vooruit
Door Anne van der Wal

“Het aantal kinderen dat in ontwikkelingslanden voor de vijfde verjaardag overlijdt, moet in 2015 met tweederde zijn
teruggebracht ten opzichte van 1990. Dit is het vierde millenniumdoel. Wereldwijd sterven ruim 10 miljoen kinderen
voor hun vijfde levensjaar. In Afrika zijn dat ongeveer 1 op de 5 kinderen, in Nederland 1 op de 200”.
“Jaarlijks overlijden meer dan een half miljoen vrouwen aan de gevolgen van hun zwangerschap. In millenniumdoel
5 is vastgelegd dat moedersterfte in 2015 met driekwart moet zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Om dit te
kunnen realiseren zijn reproductieve en seksuele rechten voor vrouwen essentieel”.
SAB heeft deze 2 millenniumdoelen als belangrijk aandachtspunt. Marjan werkt met vrouwengroepen en ze is beschermvrouw van de weduwen, een kwetsbare groep qua seksuele rechten.
Toen ik eind december 2007 naar Benin kwam, kreeg ik van Marjan de vraag om me als verloskundige een beeld
te vormen van de verloskundige situatie in de gemeenschap van Boukombé. Het sterftecijfer is hoog. Niet alleen de
moederlijke sterfte tijdens de bevalling, ook de neonatale- en kindersterfte tot 5 jaar.
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< Vrouwen en kinderen in het gezondheidscentrum

Op dat moment waren Marjan en Jetse zelf in Nederland, ze hadden hun steunpilaren in Benin gevraagd om voor mij
een programma samen te stellen waarin ik deze opdracht kon verwezenlijken. De 2e dag kwam ik bij het hoofd van
het gezondheidscentrum in Koutchagou, waar mij een zeer gevarieerd programma werd voorgelegd, op basis van de
doelen en subdoelen van mijn verblijf. Deze moderne professionaliteit vond ik opvallend, dat is niet het eerste wat een
mens verwacht in deze afgelegen streek in Benin.
Ik werd in de gelegenheid gesteld om een aantal klinieken te bezoeken waar bevallingen plaatsvonden. Op dat moment
was er één officieel opgeleide verloskundige. Ik heb prenatale controles en bevallingen met haar meegelopen, dit heb ik
ook gedaan met de “dienstdoende” in Koutchagou. In dit gezondheidscentrum werkte geen verloskundige, wel een goed
in de verloskunde ingewijde verpleegkundige, die probeerde de verpleeghulpen zoveel mogelijk bij te spijkeren op dit
gebied. Ik was daar onder de indruk van de vrouwvriendelijke houding (dit is geen gemeengoed in Benin) en de manier
waarop daar de vaccinaties worden gecombineerd met voorlichting en aandacht voor het welzijn van de kraamvrouwen.
De meest schrijnende gevallen van armoede, ondervoeding en ziekte worden op deze manier geïdentificeerd en deze
mensen krijgen zorg aangeboden.

		

Aidsvoorlichting >

Indrukwekkend was een bezoek aan twee dorpen, waar per dorp meer dan 30 vrouwen met kinderen onder de baobab
mij vertelden hoe zij tegen een aantal gezondheidszaken aankeken. Zij zijn dan wel allemaal analfabeet, maar ze wisten haarfijn te vertellen dat een van de grootste problemen infecties zijn en dat dit te maken heeft met de manier van
wonen in de Tata’s: de mensen boven en de dieren onder. Het bleek dat ze weinig wisten van Aids en toen we dit hadden uitgelegd, ontstond er een onderlinge discussie. Vervolgens richtte de woordvoerster zich tot mij en vroeg of we dit
misschien met de mannen konden bespreken. Want over het algemeen is de situatie zo dat de vrouwen met de kinderen
de avonden thuis doorbrengen, terwijl de mannen op stap zijn.
Sinds mijn bezoek zijn er alweer allerlei stappen de goede richting uitgezet. Een dansgroep geeft voorlichting in de 7 districten van Boukombé over Aids. Er is intussen een nieuwe kraamafdeling gekomen in het gezondheidscentrum Koutchagou waar maandelijks steeds meer bevallingen plaatsvinden. Verderop in dit jaarverslag leest u hier meer over.
Stapje voor stapje is het enige haalbare, werkbare en realistische scenario. Ik hoop dat het Marjan en Jetse lukt om in
dit tempo elke keer een volgend stapje te nemen op weg naar de doelen 4 en 5.
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6.Bestrijding van aids, malaria en andere dodelijke ziektes		
SAB werkt mee in de landelijke overheidsprogramma’s en daarnaast via de (dorps)
consultaties en laboratoriumonderzoeken.

Vanaf mei 2008 geeft Marjan samen met Gèneviève seksuele voorlichting aan de leerlingen van het Lycée, hun ouders
en genodigden. De eerste bijeenkomst was eigenlijk meer een impressie van het programma dat ze gaan doorlopen,
met vragen als: wat is seks, voorbehoedsmiddelen, zelfbevrediging voor jongens en voor meisjes, maagdelijkheid, abortus, gedwongen seks, SOA’s, HIV enzovoorts.

Deze onderwerpen leven ontzettend, gezien de belangstelling en hilariteit. In overleg met de directeur is besloten om de
toekomstige sessies in kleine groepen bij Marjan en Jetse in de paillotte te houden. Hierdoor hebben de leerlingen de rust
en gewenste openheid om met elkaar te discussiëren en vragen te stellen. Twee keer per week ontvangt zij een groep.
Daarnaast geeft Marjan, als vertrouwenspersoon, aan de jongens en meiden de mogelijkheid om met hun problemen
bij haar te komen. Sinds twee jaar is er iedere zaterdagmiddag een leerlingenspreekuur dat hopelijk in de toekomst zijn
vruchten gaat afwerpen. Marjan heeft ook een spreekuur geopend waar vrouwen en echtparen terechtkunnen met hun
vragen over familyplanning. Dit kan dus om anticonceptie gaan, maar ook om vruchtbaarheidsproblemen.
In oktober is het voorlichtingsprogramma verder uitgebreid en met de plaatselijke dansgroep DIWE, om gezamenlijk
informatie te geven over SOA’s en HIV/Aids. In de verschillende dorpen wordt ruim van te voren aangekondigd dat er
een grote manifestatie komt met dans, muziek en voorlichting over seksueel overdraagbare aandoeningen op de overheadprojector. Het zien van ‘vieze plaatjes’ is toch een stuk indringender dan er alleen maar over praten. >> pag. 14
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Eind oktober 2008 kwamen de eerste patiënten bij Marjan en -jammer genoeg- heeft ook de eerste HIV geïnfecteerde
zich aangediend. Dit bevestigt de noodzaak van goede voorlichting. Inmiddels heeft Albert zich goed in het onderwerp
verdiept en heeft hij de presentatie al zo vaak gehoord van Marjan, dat hij het samen met zijn hulp Jonathan en de
dansgroep voortaan zelf kan geven.
In het kader van bestrijding van malaria en andere parasitaire ziekten hebben we door donaties van Stichting Muttathara en het Nederlands Albert Schweizer Fonds (NASF), het afgelopen jaar een grote bijdrage kunnen leveren
aan de analyses. In het laboratorium in Boukombé zijn methoden opgezet voor de detectie van tropische parasieten
in urine en faces. De financiële bijdragen worden gebruikt voor de diagnostiek (aanschaf van chemicaliën), maar zijn
net zo belangrijk voor het personeel en ter ondersteuning van de kennisoverdracht. Veel energie wordt gestoken in
een goede opleiding voor de laboranten, zowel in Boukombé als in de noordelijke regio. Wij zijn blij dat NASF en Muttathara beide hebben besloten hun ondersteuning ook het aankomende jaar voort te zetten zodat we deze dodelijke
ziektes kunnen blijven bestrijden.
					
7. Meer mensen schoon drinkwater en meer mensen leven in een duurzaam milieu
							
					
SAB realiseert waterputten, geeft voorlichting over hoe je water kunt zuiveren als
er geen waterput is en is bezig met de bouw van een brug in een gebied waar
Bilharzia op grote schaal voorkomt.

Afgelopen jaar is er met hulp van SAB (in samenwerking met de regering, ontwikkelingsgeld en expertise uit o.a.
Nederland), in het noorden op zes plekken geboord naar waterputten. Uiteindelijk is dit op drie plekken gelukt, de
andere plekken zijn afgekeurd omdat er geen water werd gevonden of water van onvoldoende kwaliteit. Na een klein
half jaar onderzoek doen en aanleggen, konden in september 2008 de waterputten in gebruik worden genomen. Het
is een systeem waarbij je op pedalen “stept” om het water omhoog te pompen. Al het water dat wordt gemorst, loopt
weg via een afvoer in een klein reservoir, dat gebruikt kan worden om de dieren te drinken te geven.
Om het milieu te sparen hebben Marjan en Jetse ook op hun eigen terrein een verbrandingsoven laten bouwen. Dit
is een speciale oven waarmee schadelijke spullen, bijvoorbeeld verlopen medicijnen en gebruikte spuiten, op een
milieuvriendelijk wijze worden verbrand.
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8.Toegang tot betaalbare medicijnen en een eerlijk handelssysteem, minder
schulden voor ontwikkelingslanden

					

Dit wordt niet alleen via de betaalbare medicijnen en de kortingen voor de allerarmsten gerealiseerd. Ook biedt SAB ondersteuning doordat zij nieuwe tecnologieën (laboratorium, kraam) via informatie (opleiding) en communicatie bereikbaar
maakt voor zowel personeel als inwoners. Tevens werkt SAB samen met de regering van Benin, met het ministerie van gezondheid, met de ZoneSanitaire Natitingou, Boukombé, Toucountouna en daarnaast met de locale NGO Kuweeri en
de twee lokale vrouwengroepen in het noorden van Benin. Weliswaar in het klein,
maar SAB levert een belangrijke bijdrage aan het streven naar meer internationale
samenwerking om gezamenlijk de millenniumdoelen te bereiken.

Hieronder een bedankbrief van Gèneviève Kouagou, de rechterhand van Marjan:
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Nieuw project gezondheidscentrum in Koutchagou
Omdat de verbouwingen aan het gezondheidscentrum in Boukombé zijn afgerond en de basiszorg (inclusief laboratorium) op een hoger plan is gekomen, hebben we begin 2008 besloten om onze ondersteuning uit te breiden naar
andere gezondheidsposten in de verschillende arrondissementen die onder Boukombé vallen. SAB heeft sinds 2003
contact met het gezondheidscentrum in Koutchagou (een privé kliniek, opgericht door de Beninse NGO Kuweeri) en
sinds het voorjaar van 2005 werken wij intensief met hen samen. Het gezondheidscentrum heeft een sociale insteek
en heeft een voorbeeldfunctie voor de gehele regio.

^

Gezondheidscentrum Koutchagou				

^

Jetse met de belangrijkste medewerkers

Het bijzondere is dat de medewerkers van dit centrum, met de weinige middelen die zij hebben, toch proberen een zo
goed mogelijke zorg te bieden. Ze werken met minimale tarieven, zonder winstbejag en het verplegend personeel is
goed opgeleid en gemotiveerd en luistert naar de patiënt (helaas geen algemeen gebruik in Benin). Dit heeft geleid tot
een grote toeloop van patiënten, echter er zijn nu maar 12 bedden en voor veel mensen zijn de prijzen toch te hoog
en dus heeft het allerarmste deel van de bevolking nog steeds geen toegang tot de (basis)gezondheidszorg. Daar
willen we graag verandering in aanbrengen.

^

De wachtkamer						

^

De 12 bedden

We hebben daarom besloten om de samenwerking met Kuweeri te intensiveren in een project, waarbij het gezondheidscentrum wordt uitgebreid met een kraamkliniek, opvanghuis, laboratorium en meer opnameplaatsen. De totale
(ver)bouwkosten zijn begroot op € 215.000,-. Verder gaat SAB samen met Kuweeri een meerjarig opleidingsprogramma opzetten in deze regio, met zowel Nederlandse als Beninse artsen, apothekers en verloskundigen.
Teneinde het project beheersbaar te kunnen houden, wordt het opgedeeld in een aantal fases. De focus in 2008 en
2009 ligt op de uitbreiding van het centrum met een kraamafdeling, een opvanghuis voor zwangere vrouwen en ondervoede kinderen en een laboratorium.
16

Robbenhuis													
Om de samenwerking te bekrachtigen, is begin maart begonnen met de realisatie van de bouw van het “Maison
d’accueil”, het toekomstige opvanghuis voor zwangere vrouwen en ondervoede kinderen. Omdat dit mede mogelijk is
gemaakt door het benefietdiner met Arjen Robben, hebben wij het huis omgedoopt tot het ‘Maison de Robben’. Het
huis zal voorlopig als kraamafdeling worden gebruikt, in afwachting van de bouw van de definitieve kraamkliniek. Als
het zijn definitieve bestemming krijgt, zullen vrouwen die van ver moeten komen voorafgaande aan de bevalling hier
kunnen verblijven, zodat zij al in het centrum aanwezig zijn als de weeën beginnen.

^

Het Robbenhuis

Eind mei 2008 was de ruwbouw van het Robbenhuis klaar en werd in Natitingou de opdracht gegeven de bedden en
matrassen te maken. Uiteindelijk was in oktober alles gereed en kon het Robbenhuis zijn deuren openen. Dit is voor
Afrikaanse begrippen behoorlijk snel en dat geeft ons vertrouwen in de verbouwingen die nog op stapel staan.
Voorheen waren er 20 bevallingen per maand en sinds de opening van het Robbenhuis staat de teller op ongeveer 5
bevallingen per dag! En voor de prenatale consultaties en zuigelingenzorg komen er meer dan 100 vrouwen per keer. De
vrouwen en het personeel zijn dan ook geweldig tevreden over de gang van zaken, de bevallingsruimte, de spullen waarmee ze nu kunnen werken. Echt niets dan lof, dus dank aan een ieder die meehelpt de kraamzorg hier te verbeteren.

^

Wachten om geholpen te worden				

^

Het eerste kindje dat geboren is in het Robbenhuis

In 2009 hopen we het bestaande gezondheidscentrum verder te kunnen verbouwen, zodat er een eenvoudig laboratorium kan komen. Een laboratorium is namelijk ontzettend belangrijk bij het vaststellen van de diagnose en het
voorschrijven van de juiste medicijnen.
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Hieronder een bedankbrief van Stanislas N’DOUMA, de coördinator van Kuweeri

ASSOCIATION KUWEERI
BP 16 Boukombé Tél. 23830084/90951432
Email : Kuweeri@yahoo.fr / contact@kuweeri.fr
www.Kuweeri.fr
							
		
					
Object : Bedankbrief

Boukombé, 11 Februari 2009

Voor de
Dames en heren donateurs van
Stichting Aktie Benin

Dames en heren
Ik schrijf u om u te vertellen hoe vaak de NGO Kuweeri de vele activiteiten van Fondation “Stichting Aktie Benin” heeft
gewaardeerd, welke zijn mogelijk gemaakt door u, donateurs.
Dit is de gelegenheid om u te bedanken voor u gevoel van solidariteit en oprechte dank over te brengen namens het
bestuur van onze NGO, waarvan ik de eer heb deze te beheren en ook namens de adviseurs van deze NGO.
Het is een feit dat de NGO Kuweeri zeer vereerd is om van FSAB twee computers en een fotokopieerapparaat te hebben ontvangen. Ook wil ik benadrukken welke infrastructuur is mogelijk gemaakt, het gebouw dienende als tijdelijke
kraamafdeling (hier wordt bedoeld het Robbenhuis) en het magazijn, de bijdrage van het materiaal en de medische consumptieartikelen en andere financiële hulp, de hulp voor het bouwen van een waterpomp. Dit alles zou niet gerealiseerd
zijn zonder uw hulp, financiële en materiële ondersteuning.
Wij zijn ervan overtuigd dat uw massale ondersteuning aan FSAB de mogelijkheid biedt aan de verantwoordelijken van
deze organisatie, om meer en langer te investeren in de ondersteuning van vele andere ontwikkelingsprojecten in de
regio van Boukombé in het algemeen en speciaal voor het Centre de Santé “la Solidarité” (CSSK).
Beste weldoeners, ik hoop dat u deze uiting van dank wil aanvaarden en we willen u feliciteren met de humanitaire
werkzaamheden die u ondersteund.
HARTELIJK DANK EN SOLIDAIRE GROETEN,

Stanislas N’DOUMA, coordinateur

Vicevoorzitter SAB bezoekt opnieuw Benin
Door Cyrille Krul

In februari 2008 arriveerde ik (vice-voorzitter van SAB) tegelijk met Marjan in Benin. In 2005 maakte ik voor het eerst
kennis met Benin en SAB en sindsdien heb ik de mensen in de regio Boukombé in mijn hart gesloten.
De eerste week heb ik me samen met Marjan vooral gericht op de contacten bij ministeries en andere NGO´s. Marjan,
meesteres in netwerken, heeft haar contacten weer kunnen uitbreiden. Terug in Boukombé blijkt dat Marjan al snel zich
weer helemaal thuis voelt, alsof ze niet weg is geweest. Ook voor mij is het een bekende omgeving en de geuren, de
kleuren en de mensen roepen goede herinneringen op!
Ik maak kennis met de collega’s van Kuweeri. Hopelijk krijgt deze omgeving de kans op te bloeien door de uitbereiding
van het gezondheidscentrum dat we met hun willen realiseren. Daarnaast had Marjan gevraagd om de farmacie opnieuw in te richten. Een enorme klus, zeker met al die medicijnen die uit de container kwamen, maar noodzakelijk om
goede basis gezondheidszorg te kunnen leveren. We bezoeken ook scholen om de kinderen blij te maken met een
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schooltasje uit NL. We proberen vooral de meisjes te stimuleren door te leren en vertellen over de meiden in het internaat. Daarnaast geven we de kinderen ook een parasietenkuur, want parasieteninfectie is een groot probleem met name
in de afgelegen dorpen, waar de watervoorzieningen slecht zijn.
Helaas was er tijdens mijn verblijf ook een minder leuke gebeurtenis. Het overlijden van Judith, een van de 3 zusjes die
door SAB worden ondersteund, heeft enorme indruk op mij gemaakt. Judith was 15 jaar en is vermoedelijk overleden
aan de gevolgen van een illegale abortus. Volgens de traditie was er geen ceremonie of moment van afscheid. Verkrachting en abortus is een thema waar ik met Marjan veel over heb gesproken en zeker onze aandacht heeft omdat
het een groot probleem is in de regio.
Mijn verblijf in Benin heeft me meer inzicht gegeven in het reilen en zeilen van de stichting in relatie tot de overheid, andere NGO’s en de bevolking. Het is dagelijks manoeuvreren en keuzes maken. We kunnen helaas niet iedereen helpen,
hoe graag je ook wilt, want als je daar bent gaat iedereen je aan het hart! Wat een fantastische mensen, die verdienen
het om meer kansen te krijgen en het is mijn taak hun te helpen deze kansen te verwezenlijken! Ze hebben mijn hart
gestolen…. Mijn reis naar Benin was indrukwekkend, leerzaam, leuk, mooi, fascinerend, heftig, boeiend, maar niet in
een woord samen te vatten!
									

Optiek

									

< Marjan en Cyrille

Optiek

Door Manfred Heddes
In Boukombé is Albert inmiddels alweer ruim twee jaar werkzaam als opticien. Hij heeft in de afgelopen jaren dan ook
voldoende kans gekregen om zich te bekwamen in de praktijk in het meten van ogen en maken van brillen. Wel is gebleken dat verdieping van zijn kennis wenselijk is. Daarom heeft Marjan een beroep gedaan op ons om te proberen geld
bijeen te krijgen voor een aanvullende opleiding voor Albert. Het gaat hierbij om een studie en stage bij een oogarts in
de oogkliniek van de NGO Bethesda in Cotonou. Met behulp van een groep kinderen van de Sint Josephkerk in Hooglanderveen (die voor hun vormselviering een project konden kiezen dat ze wilden ondersteunen), is het gelukt om het
bedrag bij elkaar te krijgen dat ons in staat stelt Albert op stage te laten gaan.
In 2007 en 2008 is er tweemaal een container naar Benin verscheept. Hierin onder meer de gebruikelijke brillenglazen
en monturen, maar ook apparatuur (o.a. twee autorefractie apparaten die ingezet kunnen worden voor oogmeting bij
onder meer kinderen en analfabeten). Ook onderdelen voor defecte apparatuur zijn op deze manier richting Boukombé
vervoerd.
Het voornemen om in 2008 af te reizen naar Boukombé voor bijscholing van Albert en opleiding van nieuwe opticiens is
niet gelukt. Vooral het vinden van geschikte jongeren in de regio om op te leiden voor het vak is moeilijker dan we vooraf
dachten. In november 2009 gaan we wel naar Boukombé, ervan uitgaande dat er tegen die tijd geschikte kandidaten
zijn. Voor continuïteit en versterking van de optiekafdeling is kennisoverdracht en delen van die kennis noodzakelijk.
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Hieronder een verslag van Albert KOUAGOU
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< Kinderen van de Sint Josephkerk in Hooglanderveen

Blindenschool Natitingou blijft zorgenkind
De blindenschool zit helaas nog steeds in zwaar weer. Het is erg moeilijk om in Benin voldoende sponsoren te vinden
voor de structurele kosten. De overheid draagt onregelmatig en slechts minimaal bij. In het verleden wist de directeur
eigenlijk altijd wel bronnen te vinden waar hij om geld kon vragen, o.a. bij het personeel van het Belgische leger. Helaas
zijn de activiteiten van de Belgen in Benin verder afgenomen. SAB heeft dan ook een aantal keren bij moeten springen
om te voorkomen dat de school gedwongen werd te sluiten. Gelukkig konden we door diverse extra activiteiten, onder
meer door een veiling met spullen van Arjen Robben, voldoende geld bijeen brengen zodat de leraren betaald konden
worden.
Verder was het dak al geruime tijd lek en een reparatie dringend noodzakelijk. Afgelopen jaar hebben we voldoende geld
binnen gekregen om het dak te kunnen laten maken. Vrij recent is de reparatie uitgevoerd en zijn de muren hersteld.

										

< Blindenschool Natitingou

Helaas hebben we vanuit SAB niet de middelen om de blindenschool structureel te onderhouden. Om te voorkomen
dat de school de deuren moet sluiten, is het van essentieel belang dat er voor een goede financiële basis gezorgd
gaat worden. Wij zijn dan ook nog steeds op zoek naar een partner in Nederland die ons hierbij zou kunnen helpen.
Echter met het oog op deze onzekere toekomst zoeken we ondertussen ook naar mogelijke alternatieve opvang voor
de blinde kinderen in de regio.
Tot die tijd doen we wat in ons macht ligt door incidentele bijdrages van salarissen, voedsel en kleding. Vergeet niet dat
een dergelijke ondersteuning van zéér groot belang is voor zowel de kinderen als het instituut en enorm worden gewaardeerd. Immers het geeft hen het gevoel dat er mensen zijn die om hen geven, dat ze niet vergeten worden, ze hebben
wat extra voedsel en door soms de salarissen te betalen proberen we de leerkrachten bij de school te houden.

Dit jaar een extra grote container
In heel 2008 hebben we weer spullen verzameld voor de container. Omdat er zoveel wensen waren en er het nodige stond,
hadden we besloten om een 40 foot container te sturen (2 x zo groot als voorgaande jaren). Eind november werd alles
ingeladen: 100 matrassen, 20 metalen bureaus, 15 computers, apothekerskast, ponskaartsysteem, hondenrenbaan met
toebehoren en de jaarlijkse materialen voor optiek, laboratorium, kraamafdeling en scholen, onderdelen voor de auto en
niet te vergeten de medicijnen. De verwachting is dat de container medio januari 2009 bij Marjan en Jetse aankomt.

			

Extra grote container >

Niet alleen in Nederland vergt een extra grote container meer voorbereidingen en organisatie, ook in Benin kost het behoorlijk wat extra inspanningen om de container op de plaats van bestemming te krijgen en alle goederen bij de juiste mensen, scholen, gezondheidscentra en laboratorium te krijgen. Marjan en Jetse zijn nog maanden nadien bezig om alles uit
te sorteren en op de juiste plek te krijgen. Mede hierom is besloten pas in 2010 weer een container te versturen. Mochten
er tussendoor dringende zaken noodzakelijk zijn (zoals medicijnen) dan kunnen we dat uiteraard apart versturen.
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Nieuwtjes en weetjes
•

Julienne, die tot 2007 bij ons op het meisjesinternaat was, is weer naar school. Helaas moest ze wegens haar
zwangerschap het meisjesinternaat verlaten, maar gelukkig kon ze in overleg met haar schoonouders en echtgenoot, haar middelbare school weer oppakken.

•

Naast onze website www.aktiebenin.nl is SAB sinds kort ook te vinden op Hyves: www.aktiebenin.hyves.nl

•

Gèneviève, de rechterhand van Marjan, heeft in september 2008 een zoon gekregen, Norris. Als ze moet werken,
ligt hij heerlijk bij Marjan te spelen in een Hollandse box.
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< Norris

•

Eind november is een Gehandicapten comité opgericht in Boukombe. Belangrijkste doelen: stigmatisering tegengaan en in zijn algemeenheid te laten zien dat gehandicapten ook gewone mensen zijn. Daarnaast proberen ze
werkgelegenheid te creëren. In de toekomst zijn er plannen voor een kippenboerderij en een zeepmakerij.

^

Gehandicaptencomité					

•

In oktober was de EO crew in Boukombé om het werk en leven van Marjan en Jetse te filmen. Later bleek dat het
om het programma ‘Onverwachts Bezoek’ ging, waarbij de moeder van Marjan hen met een bezoek kwam verblijden. In april 2009 wordt het programma op tv uitgezonden en op 29 juni is de herhaling. Hopelijk levert de uitzending ook weer wat extra bekendheid en financiële steun op voor Stichting Aktie Benin.

•

In juni 2008 heeft Jetse uit Nederland Lara meegenomen. Het is een herder en ze is onder meer naar Benin gehaald om Marjan en Jetse te bewaken. Toen hun dochter Hedwig in oktober 2008 naar Benin kwam, hebben ze hun
tweede herder gekregen, Rudy. Samen met Lara moet hij zorgen voor een sterk nageslacht, die in de toekomst ook
dienst kan doen als ‘bewaker’ van de verschillende gebouwen en het terrein.

^

Onverwachts Bezoek

Financiële verslag
Hierbij treft u een iets ander financieel verslag aan dan u van ons gewend bent. Zoals u heeft kunnen lezen op onze
website, is het bestuur van de stichting in Benin, de Fondation Stichting Aktie Benin (FSAB), uitgebreid met Albert
Kouagou en Gèneviève Kouagou. Om de scheiding tussen de Nederlandse en Beninse stichting scherper te stellen,
hebben we de financiën ook gesplitst.
We hebben in 2007 een beroep gedaan op onze reserves. In 2008 is er een positief saldo van ruim € 12.000,-. Dit
zullen we in 2009 uiteraard gebruiken voor onze nieuwe activiteiten in Koutchagou. Omdat we nog geld nodig hebben
om al onze plannen te realiseren, vragen wij onze donateurs ook in 2009 te blijven geven!

Stichting Aktie Benin		
Inkomsten 2008
Inkomsten 2007
Uitgaven 2008
Algemeen				
Fondation Stichting Aktie Benin			
145.100
Overig		
1.119
2.890
1.289
Verzekeringen				
5.258
Uitzending		
1.750
3.775
2.796
Studiekosten				
2.072
Transport		
800
2.750
4.405
Gezondheidszorg				
Gezondheidszorg algemeen
51.860
43.302
3.310
Koutchagou		
71.367 			
Laboratorium		
3.500
3.850
9.464
Optiek		
120
140 		
Scholing				
Lagere schoolkinderen, middelbare school, studenten
7.351
7.067 		
Meisjesinternaat		
3.160
2.870 		
Blindeninstituut		
2.415
2.116
264
Saldo 		
143.442
68.760
173.958
Resultaat Stichting Aktie Benin
30.516			

Uitgaven 2007
30.000
813
4.915
2.342
5.475
3.022
6.157
14.733

256
67.713
1.047

Fondation Stichting Aktie Benin
Inkomsten 2008
Inkomsten 2007
Uitgaven 2008
Uitgaven 2007
Transport				
8.500
6.966
Uitzending				
3.051
3.591
Algemeen				
3.342
885
Gezondheidszorg				
78.344
33.978
Scholing				
13.425
14.166
Stichting Aktie Benin		
144.844
29.922 		
Farmacie		
2.035
1.169 		
Optiek		
186
305 		
Laboratorium		
2.512
3.576 		
Donaties in Benin		
163
92 		
Saldo		
149.740
35.064
106.662
59.586
Resultaat Fondation Stichting Aktie Benin		
24.52243.078
				
Resultaat totaal 2007			
23.475-		
Resultaat totaal 2008				
12.562 				
In het overzicht ziet u dat SAB nog steeds financieel gezond is en we zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. Het is gebleken dat we een trouwe schare donateurs hebben, waar we heel graag een beroep op blijven doen.
Daarnaast hopen we dat we ook de incidentele goede gevers weer aanspreken en op een donatie mogen rekenen.
Het voert te ver om iedere donateur, groot of klein, hier op deze plek persoonlijk te bedanken, maar wees ervan overtuigd; we zijn u ontzettend dankbaar. Met uw bijdrage kunnen we veel mensen in het Atacora-gebied helpen, degenen
die het o zo nodig hebben!
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Oprichtster
Beschermheer
Ambassadeur

Marjan Kroone
Willibrord Weijmar Schultz
Arjen Robben

Bestuursleden
Voorzitter
Vice-voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Externe Zaken

Lida Heethuis
Cyrille Krul
vacant
Tjaaktje van der Wijk
Yvette Krul

Projectcoördinatoren
Blindeninstituut CAMA
Farmacie
Kraam
Optiek

André en Anita Bies
Lisette Havermans
Anne van der Wal
Manfred Heddes

Coördinatoren
Transport
Laboratorium
Website

André Bies
Anno Heethuis
Jeroen van Es

Uitzending (eindverantwoordelijken)
Projecten
Laboratorium

Marjan Kroone
Jetse Postma

STICHTING

AKTIE BENIN
Postbus 1096 9701 BB Groningen
Postbanknr. 249053
www.aktiebenin.nl
info@aktiebenin.nl

Samenwerkingspartners
Farmacie Mondiaal ●
www.farmaciemondiaal.nl
Homeopaten zonder Grenzen ●
www.hzg.nl
Kuweeri ●
www.kuweeri.fr
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
Unicef ●
www.unicef.nl
Wilde Ganzen ●
www.wildeganzen.nl
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