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Onze meiden staan inmiddels op eigen benen!

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.
Bij onze projecten staat rechtstreeks contact met de direct betrokkenen voorop. Van mensen die hulp ontvangen, verwachten wij ook een
inspanning of bijdrage aan de regio. Hierbij werken we nauw samen
met de lokale non-proﬁt organisatie Kuweeri.
Stichting Aktie Benin is geïnspireerd door het Christelijke sociale
denken en werkzaam vanuit deze visie. Dit brengen we in de praktijk door hulp te bieden aan de minderbedeelden, ongeacht leeftijd,
sekse, geaardheid, afkomst, geloof of politieke overtuiging.
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Het ‘driejaren’ verslag
U hebt een verslag van Stichting Aktie Benin voor u, een jaarverslag kunnen we het immers niet meer noemen.
De vraag waarom het zo lang heeft geduurd kunnen we niet beantwoorden. Überhaupt is het stellen van de vraag
WAAROM zinloos, bij alles wat er de laatste tijd bij SAB is gebeurd. Wat dat precies is, leest u verder op.
Je kunt geweldige plannen maken, een mooie toekomstvisie op papier zetten, met een heldere strategie erbij, maar
één ding is bevestigd: het leven is niet planbaar, niet maakbaar. Ook het werk van SAB niet. Dat wil overigens niet
zeggen, dat het doel van SAB niet gehaald kan worden. Daar blijven we voor gaan met veel vertrouwen; een stevige
basis waarop Marjan is begonnen en waaraan ze samen met anderen al die jaren keihard heeft gewerkt.
‘Vertrouwen is het zetten van de eerste stap zonder dat je de trap ziet’
Maarten Luther King
We zijn na al die jaren al ver op de trap. Het is een trap die is ontstaan door hem te lopen. Hij ziet er als je achterom
kijkt erg vreemd uit. Dan recht, dan wentelend, soms erg steil en smal met ontbrekende treden, dan mooie geplaveide
treden, prachtig breed zodat we schouder aan schouder konden lopen. Er is een pas op de plaats gekomen, maar de
eerste stap is al weer gezet om verder te gaan. Minder hard zullen wij lopen, maar nog altijd met hart en ziel.
Veel leesplezier en hopelijk voelt u zich net zo geïnspireerd als wij om door te gaan.
Het bestuur van SAB
Cyrille, Yvette en Lida
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Bericht van Marjan
Het is vandaag vrijdag 22 november en ik kijk naar buiten waar grijze wolken en bijna kale bomen het beeld bepalen.
Een stukje schrijven voor het jaarverslag is me nog nooit zo moeilijk gevallen. Vorig jaar zijn we terug gekomen naar
Nederland onder omstandigheden die je niemand toewenst. Overal op aarde zijn er mensen die, verblind door geld,
alles doen om ‘de buit’ binnen te halen.
Wij kwamen in een soort van vernietigende orkaan terecht. Iemand die ons zeer na stond wilde de Stichting ﬁnancieel
uitkleden voor eigenbelang. In een land waar gerechtigheid afhangt van de hoogte van de steekpenningen, kunnen er
dan heel vreemde situaties ontstaan. Daar wil je als buitenlander niet in terecht komen en bovendien hadden we hier al
diverse praktijkvoorbeelden van gezien in de afgelopen jaren. Dankzij het doortastende optreden van Wouter Plomp, de
toenmalige ambassadeur in Benin, stonden we in no time op Nederlandse bodem en is ons, ook persoonlijk, veel leed
bespaard gebleven. Daardoor konden ook vergaande ﬁnanciële consequenties voor SAB voorkomen worden.
Wat niet wegneemt dat we niets konden meenemen, geen afscheid konden nemen van geliefden en voor de bevolking
van Boukombé leek het alsof we ‘met de noorderzon’ waren vertrokken. Het verdriet, de teleurstelling, het ongeloof,
de nachtmerrie waar we in zaten, dat is niet uit te leggen. Niet te begrijpen. We waren vluchtelingen die huis en haard
hadden achtergelaten, inclusief onze honden… Ik weet nu hoe dat voelt. En dan nog hadden wij het geluk dat we terug
konden naar ons geboorteland. Wat een rijkdom in zulke omstandigheden.
Dagelijks contact met mensen uit Benin bleef bestaan, dankzij telefoon en internet. En hoeveel verdriet er ook was, toch
bleef ook de drive om te blijven helpen aanwezig. Gelukkig hebben we een super bestuur en ook een goede partner aan
Kuweeri, dus weten we na al die jaren hoe we elkaar kunnen versterken.
Maar er moest ook brood op de plank komen en dus aan het werk in een eenvoudige baan. Gelukkig zijn we gewend
om met weinig tevreden te zijn.
Dan wordt het leven weer enigszins normaal en lopen de dingen zoals het loopt. Echter na een zomer waarin ik me niet
helemaal oké voelde, kregen we op 3 oktober jl. de mededeling dat mijn oude kanker terug is en dat mijn lichaam vol
met uitzaaiingen zit. Gezien het gen is er geen genezing mogelijk, maar niets doen is geen optie. Daarom doe ik nu mee
aan een onderzoekstrial in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Afgelopen maandag heb ik de eerste keer aan het
infuus gelegen. Wij hopen oprecht dat ik bij die groep mensen mag behoren bij wie de levensverlengende kuur aanslaat.
Met liefde rijden we de komende jaren met regelmaat naar Amsterdam om daar een “shotje” te kunnen halen.
Als u dit zo leest denkt u misschien: wat dramatisch allemaal. Deze medaille heeft ook een positieve zijde. Ik kijk terug
op een ﬁjn leven samen met Jetse en de kinderen, met ups en downs zoals een ieder. We zijn heel dankbaar dat we –
met uw steun – een kleine bijdrage aan deze wereld hebben kunnen leveren. Ook ervaren wij nu dat het spreekwoord
‘Wie goed doet, goed ontmoet’ nog altijd opgaat. Zoveel hulp en liefde als wij nu persoonlijk krijgen in deze toch wel
lastige periode, doet ons ongelooﬂijk veel goed!
Het bestuur in Benin (FSAB) is inmiddels opgeheven en we gaan geen grote nieuwe projecten meer aan, maar we
maken wel af waar we aan begonnen zijn. Met liefde in mijn hart denk ik terug aan een prachtige tijd daar, aan de
betrokkenheid en hulp hier in Nederland en tot mijn dood zal ik met Boukombé en zijn inwoners verbonden blijven.
Marjan, ook namens Jetse.
Wees zoals je de wereld wilt zien
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Koperen Ketel

‘Een aarden pot en een koperen ketel worden meegesleurd door
de stroom. Zegt de pot tegen de ketel: kun je niet een eindje verderop gaan zwemmen. Als jij me aanraakt, al was het maar per
ongeluk, ga ik aan diggelen… Zo onzeker is het leven van een
arme die een machtig man als buurman heeft.’
Aesopus (6 de eeuw v. Chr.)

In Nieuwsbrief 12, januari 2013, wordt melding gemaakt van de terugkeer van Marjan en Jetse uit Benin. Zeven jaar
lang hebben zij onder buitengewoon moeilijke omstandigheden heel erg hun best gedaan om in Benin voor de
bevolking van Boukombé structurele veranderingen te realiseren. Om klimatologische redenen maar ook vanwege
een gevoel van onveiligheid zijn beiden nu weer terug in ons land. De koperen ketel werd langzamerhand tot een
aarden pot met alle gevaren van dien!
Ondanks die onzekerheden hebben zij toch ruim zeven jaar lang de lokale bevolking een duw in de rug gegeven.
Die moeten het nu weer zelf doen. Dat klinkt negatief, maar dat is beslist niet zo. In zijn boek “Een dollar per dag,
arm en rijk in de wereld van nu” schrijft Chris van der Heijde1: “Zolang de zwakken het heft niet in eigen handen
nemen en aanvaarden dat de sterken hun probleem oplossen, zelfs al is het deels, blijven ze zwak en verandert er
onvoldoende”. Van der Heijde verwijst daarbij naar de laatste zin van een recent boekje van een Malinees historicus:
‘Afrique! Lève toi! Sauve-toi toi-même’2.
En natuurlijk laten Marjan en Jetse, en wij met hen, Boukombé niet los. Er is alleen een nieuwe fase aangebroken,
de fase van zelfredzaamheid. Wij zorgen voor hulp als de ﬁnanciële nood aan de man is. En onze partner met de
mensen daar doen het werk. Zij blijven zich met hart en ziel inzetten voor een betere levenskwaliteit voor de mensen
in Boukombé. Zij zijn nu de koperen ketels geworden. Mission accomplished!
Willibrord Weijmar Schultz, beschermheer SAB

1 Chris van der Heijden: Een dollar per dag, arm en rijk in de wereld van nu. Uitgeverij Contact Amsterdam/Antwerpen (2005)
2 Afrika! Sta op! Redt u zelf! In: Tidiane Diakite: L’Afrique et l’aide ou comment s’en sortir (Parijs 2002)
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Kuweeri: al 10 jaar onze partner

Al sinds 2003 hebben wij contacten met Kuweeri, een lokale non-proﬁt organisatie. Kuweeri is opgericht in 1999 en
focust zich op de gezondheidszorg in het noorden van Benin. Het gezondheidscentrum CSSK wordt geleid door
Kuweeri en zij hebben in 2007 onze hulp ingeschakeld. Ze wilde het gezondheidscentrum graag op een hoger niveau
tillen, maar de donaties onder meer uit België en Frankrijk bleken hiervoor niet toereikend genoeg. Gezamenlijk
is er een realistisch plan opgesteld met naast de uitbreiding van het gezondheidscentrum, ook aandacht voor de
deskundigheid van de medewerkers. Met als tussenresultaat de opening in 2009 met de heer Plomp, de toenmalige
ambassadeur in Benin.
Kuweeri heeft een groot lokaal netwerk en werkt samen met het ministerie van Volksgezondheid. Marjan heeft de
afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de relatie en samenwerking met Stanislas, de coördinator van Kuweeri,
waarvan we nu duidelijk de vruchten plukken. Stanislas verzorgt de dagelijkse aansturing en is verantwoordelijk voor
de besteding van onze gelden. Met het wegvallen van FSAB heeft Stanislas ook de coördinatie van de kinderen op
zich genomen. Ieder kwartaal rapporteert hij over de voortgang en bij vragen mailt en belt hij met Marjan. Zo hebben
we vertrouwen in de continuïteit en blijven we nauw betrokken wanneer dat nodig is.
Op www.kuweeri.org leest u alles over Kuweeri, onder meer over het bestuur, hun visie en de resultaten die zij de
afgelopen jaren hebben bereikt.

Ambulance en medewerkers aan het werk
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Dankbrief van Kuweeri aan hun partner SAB

Personeel van Kuweeri / CSSK 2013
Met dit schrijven wil ik, als directeur van CSSK, mede namens de voorzitter van Kuweeri, het personeel en de
patiënten van CSSK, de ouders, leerlingen en studenten, allen behorend tot de hele gemeenschap van Boukombé,
uit het diepste van mijn hart, onze dankbaarheid sturen en onze vreugde en bewondering uiten aan de vrijwilligers
van SAB en alle donateurs.
Wat verklaart de vreugde, de emotie en de dank aan allen?
jDankzij de solidariteit van SAB en haar donateurs:
•
heeft het CSSK infrastructuren die aan de nationale normen voldoen;
•
is er in het CSSK technische en medische apparatuur voor een betere
patiëntenzorg;
•
is er een verloskundige aanwezig die over de zwangere vrouwen en
pasgeborenen waakt, en hen in staat stelt via vaccinaties en
sensibilisering zich te beschermen tegen een groot aantal ziekten
zoals malaria;
•
heeft de gemeenschap van Boukombé en zelfs die van het naburige
Togo altijd toegang tot de gezondheidszorg als de openbare gezondheidscentra vanwege staking zijn gesloten;
•
is het CSSK bijna een mini-ziekenhuis, zoals blijkt uit de vele
verwijzingen van mensen die behandeld worden met kwaliteit van
zorg tegen lagere kosten;
•
hebben een deel van de medewerkers loon dat hen in staat stelt om
te leven en te werken voor de gezondheid van de armste;
•
kunnen arme, zwangere vrouwen en pasgeborenen verzorgd en gratis
behandeld worden;
•
heeft de hele regio Boukombé een ambulance om in ernstige
gevallen patiënten naar het ziekenhuis in Tanguieta te vervoeren;
•
heeft het CSSK een laboratorium dat de relevantie van een goede
diagnostiek voor de behandeling van patiënten vaststelt;
•
wordt het collegegeld betaald van veel kinderen en jongeren van wie
de ouders arm zijn;
•
zijn meisjes gered van ongewenste zwangerschappen en vroege en
gedwongen huwelijken.
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Beste vrienden, met deze getuigenis brengen wij hulde aan al die vrouwen en mannen die dagelijks hulp bieden en
hun solidariteit tonen met de mensen in Afrika duizenden mijlen van huis!
Al onze gedachten gaan op dit moment naar Marjan en Jetse, een zeer moedig en hardwerkend echtpaar, die de
architecten zijn van al dit prachtige werk. Wij betreuren hun vertrek uit Boukombé zeer. Maar we zijn er van overtuigd
dat we niet zullen opgeven en het juiste pad blijven volgen.
Want ondanks alle dingen die gedaan zijn, liggen er nog grote uitdagingen. Het CSSK blijft kwetsbaar en de werkzaamheden kunnen instorten als we de steun van SAB in een zeer korte tijd verliezen.
Wij vragen dan ook aan alle donateurs niet moe te worden, of ontmoedigd te raken, en ons te blijven steunen de
komende jaren. Dan zal het CSSK in staat zijn om deze verworvenheden te consolideren en op een zeker moment de
volwassenheid bereiken om op eigen benen te staan. Wij zijn nu nog niet in staat om de exploitatiekosten (salarissen
personeel, onderhoud infrastructuur) te bekostigen en uit de inkomsten nieuw personeel te werven, zoals een gekwaliﬁceerde arts, verloskundige, verpleegkundige of laborant. We willen graag voldoen aan de basisbehoeften van een
bevolking, die door de leefomstandigheden erg kwetsbaar is in termen van gezondheid. Een bevolking, waarvan een
groot deel zich geen simpele medische behandeling kan veroorloven zonder zich diep in de schulden te steken.

Nieuwe verloskundige Lydie

Nieuwe arts Servane

Ik hoop dat deze roep vanuit mijn hart gehoord wordt door SAB, die ons het vertrouwen heeft gegeven om het CSSK
een bloeiende toekomst te geven, waarin Nederland en Benin samenwerken en waarmee we meer waardigheid kunnen
geven aan het leven van duizenden vrouwen en mannen.
Nogmaals bedankt voor alles wat jullie doen voor een eerlijker en evenwichtiger wereld!
Stanislas M’batchoun N’DOUMA
Coördinator gezondheidscentra Kuweeri
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Op weg naar zelfredzaamheid
Op eigen benen staan, dat klinkt mooi, maar dat gaat niet vanzelf. Het vernieuwde gezondheidscentrum staat, het
laboratorium draait, we hebben nieuw gekwaliﬁceerd personeel en de studenten doen het erg goed op school. Daar
zijn we ongelofelijk trots op!
Vorig jaar zijn Marjan en Jetse terug gekomen naar Nederland. Wij, het bestuur van SAB, zijn hen onbeschrijfelijk veel
dank schuldig voor het fantastische werk dat ze hebben gedaan. Ook de mensen van Kuweeri, onze samenwerkingspartner in Benin, zijn dankbaar en schreven ons een brief die in dit jaarverslag staat (pag. 6).
Hoe nu verder? Samen met Stanislas, onze coördinator vanuit Kuweeri, hebben we gekeken hoe en waarmee we de
mensen in Benin het beste kunnen blijven steunen. De focus ligt daarbij op de meiden uit het internaat en het gezondheidscentrum CSSK. Want hoewel de inkomsten stijgen, zijn deze nog niet toereikend genoeg om alles draaiende te
houden.
Via (bijna dagelijks) telefonisch contact en email houden we de belangrijke ‘vinger aan de pols’. We hebben een goed
beeld van welke hulp nodig is en door de korte lijntjes komt onze steun direct bij de betrokkenen terecht.
Onze lokale partner heeft de uitvoerende en controlerende taak van FSAB overgenomen en houdt ons goed op de
hoogte van de voortgang in het gezondheidscentrum, zowel in de rapportage als met foto’s. Het is ﬁjn om te merken
dat de nieuwe fase op weg naar zelfredzaamheid goed wordt opgepakt. De resultaten laten zien dat de mensen in
staat zijn de zorg verder uit te bouwen.
Wij willen graag Stanislas en zijn team zo goed mogelijk ondersteunen en blijven ons inzetten om samen met hen de
volgende stap te maken. U ook?

Gezondheidscentrum CSSK
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Feiten CSSK
2010

2011

2012

2013 (tot 1/10)

Consultaties tot 5 jaar

5.016

7.420

7.238

2.731

Consultaties 5 jaar en ouder

5.150

7.833

7.378

4.952

Prenatale consultaties

637*

342

347

501**

Bevallingen

524

397

420

412

Ambulance
(aantal / opbrengst)

geen

geen

40 / € 1.044

64 / € 1.493

Laboratorium
(aantal analyses / opbrengst)

2016 / € 1.266

2762 / € 3.183

2245 / € 2.984

2100 / € 3.037

* In 2010 lag het aantal bevallingen en prenatale consultaties hoger door de aanwezigheid van een verloskundige, een korte regenperiode en veel stakingen van het staatsziekenhuis waardoor meer mensen op het CSSK waren aangewezen.
** 74 vrouwen zijn door de verloskundige vóór de bevalling doorverwezen naar Nati of Tanguieta ivm het ingeschatte risico op complicaties

Wanneer we kijken naar de feiten, dan zijn we erg blij dat het vertrek van Marjan en Jetse en de beperkte outreach
niet tot een substantiële daling heeft geleid. Doordat er weer een gediplomeerd verloskundige is, is het aantal
prenatale consultaties en bevallingen zelfs gestegen, evenals het aantal ambulanceritten en bijbehorende opbrengsten.
Met de komst van de arts verwachten we dat deze trend zich in 2013 en verder zal voortzetten.
Toekomst
Wat willen we de komende jaren bereiken? Ons doel is nog tenminste 5 jaar het CSSK te ondersteunen in het
behouden van goed personeel, met name door betaling van de relatief hoge salariskosten van de verloskundige en
arts. Daarnaast willen we zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor diagnoses en behandelingen en
indien noodzakelijk voor vervoer met de ambulance naar het ziekenhuis in Tanquita.
Voor wat betreft de meiden vinden we het belangrijk om ze ﬁnancieel te blijven steunen, totdat ze middelbare school
hebben afgerond. Waar mogelijk willen we ze helpen bij het vinden van een baan in de regio, zoals afgelopen jaar
ook Martine, Rosine en Elodi een baan hebben gekregen op het CSSK. Want pas dan zijn ze in staat om op eigen
benen te staan!
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Projectresultaten
PROJECT

DOEL

GEREALISEERD 2011-2013

Gezondheidscentrum CSSK

Basis gezondheidszorg toegankelijk
voor iedereen in regio Boukombé Koutchagou

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
Laboratorium CSSK

Lab resultaten worden gebruikt voor
diagnose en genezen patiënten
Minimaal 50% van alle zwangere
vrouwen maakt gebruik van labo

•

•
•

Outreach (veldwerk)

Optiek

sanitaire voorzieningen (toilet/
douches)
keuken/restaurant
personeelswoningen inclusief
woningen voor de verloskundige
en arts
administratie ruimte
garage voor de motoren van het
personeel
garage voor de ambulance
opleiding van verpleegkundigen,
verloskundige en verpleeghulpen
voor alle medisch personeel in de
regio Boukombé.
personeel van CSSK heeft meegedaan aan diverse nationale
bijscholingsprogramma’s
in 2012 arts a.i. en sinds juli 2013
fulltime arts
sinds januari 2013 ervaren
verloskundige
watertoren niet gerealiseerd,
omdat er geen apparatuur
gebruikt wordt die waterdruk
nodig heeft. Wel waterpomp voor
normale bepalingen
opleiden analist(en) is
gerealiseerd.
aantal analyses en opbrengsten
zijn stabiel

Per arrondissement, tenminste 2
afgelegen en geïsoleerde dorpen,
1x per 3 maanden bezoeken om
primaire gezondheidszorg te bieden

•

oogmetingen en verkoop brillen in
optiek

Albert is zelfstandig opticien in de
regio geworden en heeft met de
optiek spullen uit Nederland (apparatuur, monturen en glazen) en een
eenmalige financiële ondersteuning
vanuit SAB een goede start
kunnen maken.

oogmetingen tijdens de outreach
stage opticiën Albert in Cotonou

•

outreach vraagt veel expertise
en goede teams, 3 bezoeken per
jaar is maximaal haalbare i.v.m.
weersomstandigheden
na vertrek van Jetse en Marjan
is het outreach programma opgeschort. In overleg met Kuweeri
starten we eerst een voedselproject voor ondervoede kinderen.
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PROJECT

DOEL

GEREALISEERD 2011-2013

Meisjesinternaat

Kinderen een kans geven een opleiding te volgen, en in een veilige
leefomgeving op te groeien

In 2011 is het internaat nog
uitgebreid met een nieuw meisje.
Na het vertrek van Jetse en Marjan
zijn de meiden ondergebracht op het
nieuwe internaat van UFeDeB Yenta
of op het internaat van de katholieke
school.

Maximaal 8 meiden, minimaal 4 jaar
plaats geven in het internaat

Scholing

Verbeteren van onderwijs van secundair onderwijs tot beroepsopleidingen
Kweekvijver creëren voor toekomstig
personeel gezondheidscentra

Voor de nieuwe analistenschool in
Parakou is de volledige inrichting voor
het practicum lokaal gedoneerd vanuit
NL en de opleiding is december 2012
gestart.
Drie meiden van het internaat hebben
na hun opleiding een baan gekregen
bij het CSSK.

Schoon drinkwater

Zoveel mogelijk mensen toegang
geven tot schoondrink water
Aanleg van 7 waterputten in
afgelegen gebieden en bij
gezondheidscentra

Vervoer & infrastructuur

Mensen in afgelegen gebieden
toegang geven tot primaire gezondheidszorg

Waterput bij CSSK en het gezondheidscentrum in Boukombé
gerealiseerd, alsmede in 6 dorpen.

•
•
•

Ambulance die 24 uur per dag
klaar staat en inkomsten
genereert.
Aanschaf 6 motoren voor het
personeel.
Aanschaf van ﬁetsen en onderhoudscontract
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CSSK
Waar we vandaan komen...
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Waar we nu staan...
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Highlights uit het nieuws
2011
Eind november hebben we met heel veel vrijwilligers en het
bestuur wederom een enorme container voor Benin ingepakt.
Honderden dozen, ziekenhuisbedden met matrassen, microscopen, spullen voor ‘de bonte koe’, bureaus, PC’s en laboratoriumspullen. Nogmaals iedereen bedankt voor hun bijdrage
in welke vorm dan ook!!

Elodi, een van de meiden die met ondersteuning van SAB
naar school kon gaan, is nu werkzaam in de kantine van het
CSSK als eindverantwoordelijke.

Bezoek Landry aan Nederland (maart 2011)
Dr. Landry Kaucly, verantwoordelijke arts voor de regio Boukombé, was begin 2011 op bezoek in Nederland. We
vroegen hem wat hij verwachtte van het bezoek. Hij was benieuwd naar het land en de mensen waarover Marjan en
Jetse zo vaak spraken. Het land dat hij kent van voetballers zoals Patrick Kluivert en Dennis Bergkamp. Maar ook
was hij benieuwd naar het gezondheidszorgsysteem en de ziekenhuizen in Nederland. Dr. Landry vond het vooral
heel schoon in Nederland en was zeer onder de indruk van de vriendelijkheid van de mensen. Hij voelde zich meer
dan welkom. Maar hij verbaasde zich wel over de manier waarop wij onze huisdieren behandelen, zoals je eigen kind.
Dat zou in Afrika ondenkbaar zijn.
We vroegen hem ook wat er in zijn ogen nodig is om in Benin
het gezondheidscentrum zelfstandig en zelf onderhoudend te
kunnen laten worden. Outreach programma’s en het trainen van
lokale professionals zijn in zijn ogen het meest effectief. Daarbij
blijft echter voorlopig de ﬁnanciële ondersteuning van de SAB
donateurs voor de gezondheidscentra noodzakelijk. Uiteraard
wil Landry zich ook blijven inzetten om de doelstellingen van
SAB te realiseren, enerzijds door zelf ook fondsen te werven en
anderzijds door lokale gezondheidszorgmedewerkers te helpen
en zorg te verlenen aan patiënten.
Landry en Geneviève is het koude Nederland
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2012
Eind januari kwam de container weer aan in Benin. Als een geoliede machine
werd alles vakkundig uitgepakt en gesorteerd. Omdat het CSSK en laboratorium nu gereed zijn en Marjan niet meer ter plekke is om de container
veilig uit de haven te krijgen, was dit de laatste container die vanuit SAB
naar Benin is verscheept. Waar nodig versturen we wel kleine pakketjes met
bijvoorbeeld medicijnen.

In februari kwam er groep vrijwilligers naar Benin om te helpen
met de bouwactiviteiten en het onderhoud. Zij hebben heel hard
gewerkt op het CSSK met zichtbaar resultaat. Bernadette, Jos,
Jan Onne, Ceciel, Marjan, Ineke en Ditte ontzettend bedankt!

Landry wilde graag internationale ervaring opdoen en heeft in juni een cursus gevolgd in Atlanta voor de actie ‘Stop
Polio’. Op dit moment werkt hij in de Dem. Rep. Congo voor het WHO in hun polioprogramma. Een mooie ervaring voor
hem, maar daardoor kan hij (tijdelijk) niet actief zijn in de regio Boukombé. De outreach is daarom op een wat beperktere
schaal omdat er weinig extra artsen in de regio beschikbaar zijn die dit samen met de staat kunnen oppakken.
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2012
Ook Geneviève Kouagou is gaan studeren! In september ging
haar wens in vervulling om in Parakou op kosten van SAB een
tweejarige opleiding tot apotheekmanager te volgen. Inmiddels
loopt ze stage bij een grote apotheek in Parakou.
Door de verhuizing naar Parakou is het voor Geneviève niet
meer mogelijk om onze contactpersoon te zijn voor de scholing
en het internaat in de regio Boukombé. Dit is overgenomen door
Stanislas.

De meiden die eerst bij Marjan en Jetse op het internaat
zaten, zijn voor een groot deel overgeplaatst naar het internaat
van de nonnen in Boukombé. Marie en Victoire hebben er voor
gekozen om terug te gaan naar het dorp. Colette, Cendra
Louisette, Sabine en Etienne zitten op de middelbare school.

In december is de analistenopleiding in Parakou van
start gegaan. De directeur heeft gezorgd voor de bouw
van het praktijklokaal. SAB voor de benodigde microscopen en andere laboratoriumspullen. De inhoudelijke
supervisie van deze opleiding is in handen van Karim
Dramane, voormalig minister van Onderwijs in Benin
en nu verbonden aan de Universiteit in Cotonou.
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2013
De eerste meiden die bij ons in het internaat zijn gestart, hebben een baan op het CSSK! En daar zijn we ongelooﬂijk
trots op, omdat we het daar voor doen. Colette, Martine en Rosine (voorkant jaarverslag) zijn ons voorbeeld, met wat
steun van ons staan ze nu op eigen benen! Dat geeft ons veel vertrouwen in de toekomst als het gaat om continuïteit
en duurzaamheid.

Ook de andere meiden en studenten die we ondersteunen doen het goed: zo is Ganiou Yacoubou geslaagd voor
zijn opleiding tot verpleegkundige in Ouagadougou. Bénédicte is begonnen in Parakou op de universiteit (economie).
Madeleine en Florence hebben hun diploma gehaald en gaan een beroepsopleiding volgen in Parakou.

In januari heeft het CSSK eindelijk na een jarenlange zoektocht
Lydie als verloskundige gekregen. Met haar jarenlange ervaring is
zij uitstekend in staat om de aanwezige kraamverzorgsters op te
leiden en te begeleiden.

In de zomer ging ook een andere lang gekoesterde wens in vervulling: we hebben een arts op het gezondheidscentrum CSSK!
Servane heeft in Tanguiéta en Cotonou gewerkt en blijft in ieder
geval 18 maanden.
Samen met de verloskundige werkt ze nu een plan uit om zieken
en kinderen die ondervoed zijn te ondersteunen, zodat hun genezing hierdoor niet langer wordt belemmerd.

Bestuurswisseling
Omdat de vacature van penningmeester al geruime tijd vacant was, heeft binnen het bestuur van SAB een
wisseling plaatsgevonden. Cyrille Krul is voorzitter geworden, Lida Heethuis is penningmeester en Yvette Krul
secretaris. Daarbij worden zij ten aanzien van de ﬁnanciën ondersteund door Saskia van der Berg en uiteraard door
Marjan en Jetse die de afstemming met de mensen in Benin op zich nemen.
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Acties en donaties
Ook de afgelopen jaren zijn er weer veel initiatieven geweest om onze stichting ﬁnancieel te steunen.
Vastenactie
Twaalf parochies uit Oost- Noord- en Stad Groningen hebben in 2011 in de veertigdagentijd het Vastenaktieproject
‘Energie voor Energie’ voor SAB gekozen. Sommige parochies hadden een speciale dienst over het werk in Benin en
iedere parochie bedacht ontzettend leuke acties om het bedrag zo hoog mogelijk te krijgen. De scholen in Uithuizen
en Sappemeer deden eveneens zeer enthousiast mee. In totaal is er op 21 november 2011 € 26.160,29 door
Vastenaktie Nederland overgemaakt naar Benin. Heel hartelijk dank. Op 9 september 2013 kregen we goedkeuring
van Vastenaktie op de eindverantwoording.

Andere acties kerken
Een jaar lang heeft de Maranatha kerk in Castricum tijdens de gezinsvieringen voor SAB gecollecteerd, met een totale
opbrengst van € 3.148,54. De kinderen hebben tekeningen en een mooi wandkleed gemaakt en er is zelfs een lied
speciaal voor deze actie geschreven.

Ook andere kerken hielden collectes of acties voor de mensen in Benin: de Hervormde Gemeente Ootmarsum,
Samenwerkende kerken Rietkampen en Emmauskerk in Ede, Gereformeerde kerk in Assen en de Salvator Maria kerk
in Groningen.
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Scholen
Ceciel Wessels en Jan Onne Bosman zijn in 2012 als
vrijwilligers naar Boukombé geweest en hebben de
kinderen van Christelijke Basisschool De Hoeksteen
in Hoogezand bij de start van hun project over Benin
verteld. In de lessen hebben ze aandacht besteed aan
de situatie in Benin en zijn er inzamelingen gehouden.
Uiteindelijk hebben ze op het schoolplein € 700 bij
elkaar gedanst.

De JFK-school uit ’s Gravenzande heeft net als de Antoniusschool in Sappemeer een schooltassenactie georganiseerd
voor de kinderen in Benin.

Overige acties
In 2011 hadden we ook weer onze traditionele bolchrysantenactie en Opmaat Bedum organiseerde in dat jaar een
sfeerviering waarbij de collectie naar SAB ging.
Op 19 april 2012 bestond de voetbalvereniging Groen Geel
uit Groningen 90 jaar. Ter ere van dit jubileum hadden zij een
verrassing voor SAB in petto: een cheque ter waarde van
€1.251,37. Dit geld is letterlijk bij elkaar gevoetbald: iedere
goal stond garant voor minimaal 10 Eurocent! Het geld is
besteed aan zieke kinderen waarvan de ouders geen geld
hebben voor het gezondheidscentrum.
Op 15 maart 2013 was het symposium ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. W.C.M. Weijmar Schultz, de
beschermheer van onze stichting. Als afscheidscadeau vroeg hij een donatie voor SAB en is in totaal € 949 bijeengebracht.

Donaties
Stichting Castricum helpt Muttathara is van onschatbare
waarde voor het werk van SAB. Zij weten als geen andere
dat donaties voor structurele kosten een must zijn voor een
project als het CSSK. Met hun donatie van € 10.000 hebben
we eindelijk een arts en verloskundige voor een langere
periode kunnen aantrekken en kan het laboratorium belangrijke analyses blijven verrichten.
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Stichting Baby Hope wist ons wederom te vinden, maakte geld over en zorgde voor veel kraammaterialen in de
container.
In 2012 behoorde SAB tot de gelukkigen die uit handen van de voorzitter van Mamamini (kringloopwinkels in Groningen)
€ 1.000 in ontvangst mocht nemen. Het Rode Kruis Bedum maakte hetzelfde bedrag over op onze rekening.
De Soroptimisten uit Assen verblijden ons met een telefoontje met de vraag of we nog wat geld konden gebruiken. Na
goed overleg hebben ze ruim € 6.000 overgemaakt voor het CSSK.
De aanvraag die we hebben ingediend bij Stichting SOS werd gehonoreerd, waarmee we een fantastisch bedrag van
€ 22.000 voor de ambulance, het personeel en het project voor ondervoede zieken kunnen opstarten.
Daarnaast zijn er heel veel mensen die ons de afgelopen jaren gesteund hebben, structureel of éénmalig met een
donatie. We zijn er ontzettend blij mee en willen iedereen heel hartelijk bedanken!

Wij wensen u gezellige feestdagen en een gezond 2014!
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Financiële verantwoording
Ook voor 2011 en 2012 is een integrale jaarrekening voor de stichting opgesteld, dat wil zeggen dat de cijfers over
deze jaren van zowel de Nederlandse (SAB) als de Beninse (FSAB) activiteiten zijn samengevoegd.
De forecast 2013 bestaat uit de gerealiseerde cijfers tot medio november 2013, aangevuld met een inschatting van
de ontvangsten en uitgaven voor de laatste 1,5 maand van het jaar.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 EN 2012, FORECAST 2013 & BEGROTING 2014
Begroting 2014
BATEN:
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit gezamenlijke acties

Forecast 2013

Werkelijk 2012

Werkelijk 2011

€

€

€

€

17.500

30.754

42.401

70.714

-

-

-

-

8.000

32.000

7.020

47.740

Subsidies van overheden

-

-

5.000

Baten uit beleggingen

-

100

131

420

Overige baten

-

-

-

-

25.500

62.854

54.552

118.874

30.431

28.311

39.797

103.197

4.881

6.248

4.175

9.766

1.381

3.008

-

-

-

1.088

Verloskunde

979

1.959

2.666

4.132

Laboratorium

832

732

3.975

12.463

37.123

37.250

51.994

228.482

-

-

-

2.012

300

250

241

1.639

SOM DER LASTEN

37.373

37.500

52.235

232.133

RESULTAAT

-11.873

25.354

2.317

113.259

Baten uit acties van derden

TOTALE BATEN
LASTEN:
Besteed aan doelstelling
Gezondheidszorg algemeen
Bouw gezondheidscentrum CSSK
Scholing en bijscholing

94.828

Meisjesinternaat
Optiek

TOTALE LASTEN
WERVING BATEN:
Kosten eigen fondsenwerving
BEHEER EN ADMINSTRATIE:
Kosten beheer en administratie
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Toelichting op de cijfers
Zoals al eerder beschreven bevindt SAB zich in een nieuwe fase: de bouw van het gezondheidscentrum is afgerond,
waardoor er geen grote (ver)bouwkosten meer bekostigd hoeven te worden. Daarnaast is het streven dat de mensen
in Benin steeds meer op eigen benen kunnen staan en minder ﬁnancieel afhankelijk zijn. Dit heeft als gevolg dat onze
wervingsactiviteiten voor grote (bouw) projecten zijn verminderd, zeker in vergelijking tot de voorgaande jaren. Deze
ontwikkeling is zichtbaar op de regel ‘baten uit eigen fondsenwerving’. Uit voorzichtigheid hebben wij in de begroting
2014 de verwachte donaties lager ingeschat, mede ook door de crisis. Echter, willen wij Kuweeri de komende jaren
blijven steunen, dan hebben wij nog echt uw steun nodig!
Onder ‘baten uit acties van derden’ zijn bedragen verantwoord, die zijn ontvangen van andere stichtingen, waaronder
SOS, NCDO en de Vastenaktie. Voor deze bijdragen zijn grotendeels aparte verantwoordingen van de bestede
gelden opgesteld. Uiteraard zijn in de gepresenteerde cijfers ook deze bestede gelden opgenomen.
In 2012 is de eindafrekening van het NCDO ontvangen naar aanleiding van de afronding van de bouw van het
gezondheidscentrum CSSK in 2011. Dit bedrag is verantwoord als “subsidies van overheden”. De bouwkosten zijn
verantwoord als kosten in het jaar van uitgave en staan vermeld onder ‘bouw gezondheidscentrum’.

De kosten voor de ‘gezondheidszorg algemeen’ zijn in 2012 sterk gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Dit
wordt met name veroorzaakt doordat er in 2011 extra is afgeschreven op de aanwezige vervoermiddelen. Daarnaast
zijn Marjan en Jetse in 2012 teruggekeerd, waardoor de uitgegeven gezondheidskosten in Benin zijn gedaald. De
kosten voor het internaat zijn voor 2013 en 2014 opgenomen onder de rubriek ‘scholing en bijscholing’ omdat er geen
internaat meer bij Marjan en Jetse op het terrein is.
De uitvoerende en coördinerende taken in Benin liggen sinds medio 2012 bij onze partner Kuweeri. We maken, om
onnodige bancaire transactiekosten te voorkomen, minimaal eenmaal per jaar een bedrag vanuit Nederland over,
met daarbij een overzicht waaraan deze gelden besteed dienen te gaan worden. Naderhand ontvangen wij van alle
relevante kosten een bewijs van uitgave, bijvoorbeeld in de vorm van de salarisadministratie, foto’s, facturen en
kwartaalrapportages.
Voor nadere financiële informatie verwijzen wij u naar onze website, alwaar u de financiële jaarverslagen kunt
downloaden.

SAB is ANBI-stichting
Al sinds 2008 heeft de belastingdienst aan SAB de zogenaamde ANBI status
verleend. Dit betekent dat SAB als een Algemeen Nut Beogende Instelling wordt
aangemerkt. De belangrijkste voordelen zijn:
• er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen;
• donaties door organisaties zijn (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de
vennootschapsbelasting;
• donaties door particulieren zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
(rekening houdend met drempelbedragen).
Alle ANBI-stichtingen zijn met ingang van 1 januari 2014 wettelijk verplicht om,
in het kader van transparantie, bepaalde informatie te publiceren via internet.
uiteraard zorgen wij er als ANBI stichting voor dat we voldoen aan alle eisen
en is de benodigde informatie beschikbaar via onze website.
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Oprichtster
Beschermheer

Marjan Kroone
Willibrord Weijmar Schultz

Bestuursleden
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

Cyrille Krul
Lida Heethuis
Yvette Krul

Ondersteuning
Financiën
Projecten
Laboratorium
Website
Vormgeving

Saskia van den Berg
Marjan Kroone
Jetse Postma
Jeroen van Es
Esther Tekelenburg

Samenwerkingspartners
Cordaid
EZA
Kuweeri
Muttathara
NCDO
SOS
Stichting Baby Hope
Stichting Mamamini
Vastenaktie

STICHTING

AKTIE BENIN
Postbus 1096 9701 BB Groningen
IBAN: NL52INGB0000249053
www.aktiebenin.nl
info@aktiebenin.nl
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