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VOORWOORD
Lieve vrienden van Stichting Aktie Benin,
Nu de zomer daar is, wordt het weer de hoogste tijd voor een jaarverslag om de
werkzaamheden en resultaten van onze stichting over de afgelopen jaren te laten zien.
Het is misschien wat stil geweest van onze kant, maar in Benin was het dat zeker niet!
De ontwikkelingen gaan heel hard door en daar zijn we enorm trots op. Het jarenlange
zaaien en begeleiden van activiteiten in Benin door Marjan en Jetse werpt nu duidelijk zijn
vruchten af. Het gezondheidscentrum en het laboratorium draaien op volle kracht, er is
goed personeel en door de toenemende ondersteuning van apparatuur kunnen we steeds
meer voor de mensen in Benin betekenen.
We kunnen oprecht spreken van ‘op eigen benen staan’ en duurzame ontwikkelingen
voor de toekomst. Vanuit Benin blijven de wensen komen, welke goed gemotiveerd en
onderbouwd worden.
Onze contacten in Benin zijn nog steeds heel erg goed en intensief, zoals u ook in het
kijkje achter de schermen van Marjan kunt lezen. Wij zijn ontzettend dankbaar dat Marjan
dit allemaal nog steeds voor de mensen in Benin kan en wil doen. We weten dat dat niet
vanzelfsprekend is, maar de energie en het doorzettingsvermogen is onbeschrijfelijk.
Uiteraard willen we ook Jetse, haar steun en toeverlaat, niet vergeten. Dank jullie wel voor
alles wat jullie de afgelopen jaren weer gedaan hebben!
Zoals u weet blijft er geen geld aan ‘welke strijkstok dan ook’ hangen. We hopen dat de
positieve ontwikkelingen verder doorzetten en dat u ons wilt blijven steunen met ons werk
om een gezonde toekomst voor iedereen mogelijk te maken!
Wij wensen u veel leesplezier!
Hartelijke groet, mede namens Marjan en Jetse,
Cyrille Krul, Lida Heethuis, Yvette Krul en Saskia van den Berg
v.l.n.r. Yvette Krul,
Marjan Kroone,
Cyrille Krul, Lida Heethuis
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NIEUWE AMBULANCE!
In oktober 2016 kregen we het bericht vanuit het Centre de Santé ‘la Solidarité’
(het CSSK) dat de ambulance kapot was. Nu is hij wel vaker stuk, maar tot nu
toe konden ze hem altijd wel repareren. Dit keer bleek er meer aan de hand; een
onderdeel van de transmissie was kapot en dat onderdeel is zeer lastig te verkrijgen.
De verongelukte
ambulance

En half november werd de situatie nog schrijnender; de ambulance die vanuit
Natitinqou gebruikt wordt en breed inzetbaar is voor de regio´s Natitingou, Boukombé
en Toucontouna, was total loss gereden! Hierdoor was er helemaal geen ambulance meer
oproepbaar en dat was uiteraard een zorgwekkende toestand.
We hebben een verzoek ingediend bij Muttathara de stichting uit Castricum die ons ook
in het verleden vaker heeft gesteund voor een nieuwe ambulance. Zij hebben voor de
ambulance van het CSSK een bijdrage van 12.000 euro gehonoreerd. Kuweeri, onze lokale
partner in Benin heeft zelf 3.000 euro beschikbaar gesteld en is op zoek gegaan naar een
nieuwe ambulance. Inmiddels is er in Lome (Togo) een goede 4x4 Nissan Petrol uit 1993
(zonder elektronica) belangrijk ivm het stof aangekocht. De auto wordt op dit moment
omgebouwd tot ambulance.
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Er is een creatieve oplossing gevonden, door uit de oude ambulance het extra bovenbed te
halen en in de Nissan te lassen. De Nissan gebruiken ze dan voor de lange ritten naar de
ziekenhuizen in Natitingou en Tanguieta.
Voor de oude ambulance liep ondertussen een intensieve zoektocht naar het ontbrekende
onderdeel, zowel in West-Afrika als op Europese bodem en uiteindelijk met succes. In Togo
werd een soortgelijk onderdeel, weliswaar te groot, gevonden. Via een lasser in Natitingou
werd het onderdeel aangepast en jawél, hij is weer in gebruik! Ongelooflijke vakmensen
de lassers in Benin. Zo blijft deze ambulance dus inzetbaar voor korte ritten in de regio
van huis naar het CSSK. Overigens hebben we uw steun nog steeds hard nodig voor het
onderhoud van de ambulance en het salaris van het ambulancepersoneel.

Voordat de ambulance ingezet wordt,
heeft de zieke vaak al een tocht van vele
kilometers erop zitten. Vaak te voet of
achterop de brommer of fiets. Brommers zijn
niet in alle dorpen aanwezig, en veel families
– soms zelfs twee of drie – doen samen
met een fiets. U kunt zich voorstellen wat
dit betekent voor een hoogzwangere vrouw.
Een zieke moet ook zelf de brandstof voor
de ambulance betalen om vervoerd te
kunnen worden naar het ziekenhuis.
Vooral voor de vrouwen geldt dat ze vaak
onvoldoende geld hebben om de diesel
te betalen die nodig is voor hun vervoer.
Gelukkig kunnen zij dan via een speciaal
fonds van SAB toch geholpen worden.
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LABORATORIUM DRAAIT GOEDE JAREN!
Sinds 2015 staat het laboratorium op eigen benen en maken ze zelfs een beetje
winst! Hieronder in het kort een impressie van de resultaten die zij hebben neergezet.

Mede dankzij de nieuwe spectrofotometer die we hebben aangeschaft met financiering van
ARS Donandi, heeft het laboratorium heel veel gerichte bepalingen kunnen doen. Zelfs de
bloedsuikerwaarden worden nu met het apparaat gemeten. De bepalingen zijn een stuk
eenvoudiger geworden, waardoor de analyses ook betrouwbaarder zijn en de doorlooptijd
flink is verkort. Kortom een waardevolle investering waar heel veel mensen van profiteren.
Met arts, analist en
Laboratoriumassistent
Bakpani
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Er is een speciale werkwijze ontwikkeld voor zieken en ouderen met sociale problemen,
zoals weduwen. Zij hoeven minder te betalen of kunnen op afbetaling hun analyses en
behandeling laten doen. Ook is er een fonds beschikbaar gesteld door SAB voor zowel
analyses op het labo als de kraamafdeling, waaruit de behandeling voor de allerarmsten,
die zelfs het aangepast bedrag niet kunnen betalen, gefinancierd wordt. Hoe werkt dit
sociale betalingssysteem? Enkele medewerkers van het CSSK die écht heel goed zicht
hebben in de financiële situatie van de zieken, kijken of mensen in aanmerking komen voor
vergoeding via het fonds. De mensen met een vast inkomen betalen een iets hogere prijs
en dragen op die manier ook bij aan de zorg voor de armste mensen. Enkele voorwaarden
waaraan moet worden voldaan zijn onder andere: geen echtgenoot of ander familielid
hebben die financieel kan bijdragen, eenouder gezin of alleenwonend, ondervoeding van
de moeder en/of kinderen, geen schoolgaande kinderen ivm de huidige financiële situatie.
Verder wordt er gekeken of het stuk grond dat de zieke kan bewerken eigendom is of niet,
en of deze groot genoeg is om naast de oogst voor levensonderhoud ook nog wat extra
geld te genereren.
De duurdere onderzoeken met de spectrofotometer worden slechts 1 à 2 x per week
ingezet, om kosten te besparen. Wil iemand dezelfde dag de uitslagen, dan betaalt de
patiënt veel meer en uiteraard wordt dan de rest van de samples gelijk ingezet om reagens
en controles te besparen. Dit betreft vooral hooggeplaatste personen welke niet een paar
dagen later terug willen komen voor de uitslagen. Al met al kan het laboratorium zichzelf op
deze manier bedruipen, inclusief de personeelskosten.
Interieur van het
inmiddels goed
draaiende
laboratorium

Mocht u in het verleden specifiek hebben aangegeven dat uw donatie bestemd was voor
het laboratorium, dan zullen wij dat nu inzetten voor het fonds zodat iedereen gebruik kan
maken van het laboratorium als dat echt nodig is.
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ACHTER DE SCHERMEN MET MARJAN
Vanuit het bestuur zijn wij reuze blij dat Marjan ook de
afgelopen jaren weer heel veel afstemming met Benin heeft
kunnen doen. Wie had dat gedacht na het trieste bericht dat
wij in oktober 2013 ontvingen. Er waren weinig lichtpuntjes met
een uitgezaaid melanoom, maar hoop doet leven… en zie hier,
Marjan is een van de weinige mensen uit het experimentele
onderzoek waarbij de behandeling is aangeslagen. In de eerste
plaats zijn we natuurlijk voor Marjan en Jetse heel blij dat zij
weer kunnen denken over hun toekomst en daarnaast zijn we
verheugd dat wij als stichting een beroep kunnen blijven doen
op haar inzet en ondersteuning op afstand bij de projecten. Om
u te laten weten hoe belangrijk zij is voor de stichting, hebben
we aan Marjan gevraagd of zij ons een kijkje achter
de schermen wil geven.
“Ik spreek puur voor mezelf als ik zeg dat 2016 wederom een heavy jaar was.
Psychologisch en ook lichamelijk met de nodige vervelende dingen. Maar dat hindert niet,
dat mag. Het is zelfs een rijkdom, om deze woorden nu uit te kunnen spreken.”
2017 is een heel bijzonder jaar. Sinds 1 mei werk ik op vrijwillige basis voor VluchtelingenWerk Noord Nederland als accountmanager. Mogelijk wordt dit in de toekomst omgezet naar
een betaald dienstverband voor 20 uur per week. Wie had dit ooit kunnen bedenken. Niet
alleen mijn skills en ervaringen, maar ook de opgedane culturele kennis komen bij elkaar en
kan ik nu inzetten ten behoeve van de statushouders die hier mogen blijven. #dankbaar
Wat betreft Benin waren het ook bewogen jaren. Veel overleg over allerlei zaken. Als
de meiden problemen hebben, dan ben ik toch hun eerste aanspreekpunt voordat ze
iemand uit Benin raadplegen. Ze appen me altijd eerst en na overleg tussen Stanislas en
de meiden, sluiten we kort wat het exacte probleem is en hoe we het op zouden kunnen
oplossen. Stanislas heeft soms een ander beeld over het hoe, wat en waarom en dat is
heel goed. Tenslotte zit hij dicht bij het vuur.
Foto meiden Sabine,
Bake dochters, Stan en
Pierre, Collette, Cendra,
Louisette
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Enkele voorbeelden
Colette was vaak ziek en doordat haar medische ongemak chronisch is, ze leek het niet
te redden op de middelbare school. Zij voelde zich mislukt en kwam psychisch in de
problemen. Er kwam echt een noodkreet via de app binnen waarna ik dacht: hier moet
direct ingegrepen worden!
In overleg met Colette, haar vader en Stanislas hebben we daarom besloten om haar
een interne opleiding tot ziekenverzorgende op het CSSK te geven. Hoe belangrijk is dan
de telefoon én het feit dat de vader ons persoonlijk kent. Ik denk dat dit een hele goede
oplossing is voor haar.
Verder had Geneviève een baan als apothekersassistente in Nanagade (een afgelegen
dorp). In de loop van 2016 is zij toch weer naar Natitingou gegaan om meer bij haar jongste
kinderen te kunnen zijn. Ze heeft daar momenteel een administratieve baan. Prima voor
dit moment, maar in de toekomst zou ze eigenlijk toch ook graag weer voor zichzelf gaan
beginnen. Uiteraard blijven we haar steunen als de mogelijkheid zich voordoet.
Colette

Ook wordt mijn directe hulp ingeroepen als het labo, de arts of verloskundige bepaalde
apparatuur op hun wensenlijstje hebben staan. Dan bel ik hen persoonlijk op en probeer de
motivatie hiervoor goed te begrijpen. Samen met de aanvrager en Stanislas maken we dan
een plan waaruit naar voren komt waarom iets nodig is, wie verantwoordelijk wordt en wie
het kan en mag gebruiken, hoe het onderhoud geregeld gaat worden én heel belangrijk:
hoe de lopende kosten betaald gaan worden. Pas als men goed heeft nagedacht over al
deze vragen en met realistische oplossingen komt, gaan we op zoek naar donateurs in
Nederland. Soms moet dan het CSSK zélf de aanvraag indienen, zoals bij het NASF, en
met wat hulp van onze kant komt het uiteindelijk altijd goed.

Viefje

Verder controleer ik de uitgaven van de gelden die wij naar Benin toesturen. Dit is goed te
doen, omdat ik zoveel mensen ken die hierbij behulpzaam kunnen zijn. Als voorbeeld neem
ik de ambulance. Er komt keurig een verslag van het aantal ritten, hoeveel eigen bijdrage
er is betaald, naar welk ziekenhuis men is gereden, welk onderhoud is gepleegd etc. Dat
is de administratie vanuit het CSSK. Ik stem daarnaast ook af met de chauffeurs. Het is
gebeurd dat de bedragen niet klopten, doordat bv alleen de heenreis was genoteerd. Wat
heerlijk om de prijzen en afstanden te weten, waardoor dit soort dingen opvallen.
Daarnaast krijg ik bericht van Pierre en Euloge (de chauffeurs en onderhoudsmensen)
wanneer er een onderdeel vervangen moet worden. Ik hoor van hen waar zij het kopen en
wat het kost en dat check ik dan weer met de administratie van het CSSK. Zo kunnen we
ook op afstand op een betrouwbare manier verantwoording afleggen”.

Pierre en Euloge
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Bij de studenten controleer ik of waar zij recht op hebben ook daadwerkelijk is gegeven én
bij de scholen wat het schoolgeld en internaat kost. Een hele klus, maar leuk én nuttig om
te doen. Sowieso leuk om op deze manier de contacten te onderhouden.
Stanislas

Met Stanislas wordt besproken hoe we het personeel af en toe een beetje in het zonnetje
kunnen zetten middels een kleine financiële bijdrage. Iedereen, ongeacht de functie, krijgt
hetzelfde bedrag. Immers juist de lagere salarissen kunnen een extraatje van 25 euro goed
gebruiken voor de scholing van hun kinderen. Wij deden dit jaarlijks en hopen dit ook in
de toekomst te kunnen voortzetten om hen ook vanuit Nederland te laten weten dat we zo
ontzettend trots op hen zijn.
Via dit ‘kijkje achter de schermen’ wil ik u allen danken voor zowel uw financiële als mentale
support de afgelopen jaren. In januari 2017 bestond deze stichting alweer 18 jaar, dat is
toch een heel mooi bewijs van duurzaamheid. Zolang het mogelijk is, gaan wij door met
deze kleinschalige hulpverlening welke op de juiste plaats terecht komt. Jetse en ik hebben
in de planning om 2018 zelf weer een bezoek aan Benin te brengen. Mijn behandelend arts
heeft in ieder geval al toestemming gegeven. We gaan het zien!
Hartelijke groeten van Marjan en Jetse

DONEREN
Wilt u ons financieel steunen? Uw bijdrage kunt u storten op IBAN nummer NL52INGB0000249053.
Indien u een specifiek doel voor ogen heeft kunt u dit hierbij vermelden.
Denk bijvoorbeeld aan:
• 	Personeel: iets extra’s (eindejaarsuitkering) geven, ter stimulans voor de harde werkers.
• Laboratorium: een bijdrage voor de bloedbankkast.
• Vervoer: onderhoud van de ambulance, motoren en fietsen.
• 	Scholing: een meisje de mogelijkheid geven om een beroepsopleiding te volgen of ondersteuning te
bieden bij het creëren van een stageplek.
• 	Fonds: een bijdrage voor de allerarmsten zodat zij toch de zorg kunnen krijgen die nodig is.
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Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Alles gebeurt met een reden
GEZONDHEIDSCENTRUM CSSK:

MEDISCH PERSONEEL BLIJ MET NIEUWE
APPARATUUR
Niet alleen het laboratorium kon het afgelopen jaar verblijd worden met een nieuw
apparaat, ook voor de verloskundigen en de arts werd er een wens vervuld. Zij zijn
erg tevreden over het nieuwe mobiele echoapparaat. Deze kon aangeschaft worden
met steun van Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF), waarvoor wij hen
uiteraard ontzettend erkentelijk zijn. Lees verderop ook het verslag van Sandra van
der Berg van NASF over haar bezoek aan het CSSK.
Foto links boven:
Arts en verloskundige
krijgen uitleg
Foto rechts boven:
Arts maakt echografie
Foto rechts onder:
Controle kind

Op verzoek van de arts zijn er ook twee zuurstofapparaten aangekocht. Deze aanschaf
in combinatie met de echoapparatuur en de spectrofotometer hebben ertoe geleid dat
het aantal zieken dat voor nader onderzoek doorgestuurd moet worden naar het grote
ziekenhuis in Tanguiéta aanzienlijk is gedaald. Voor operatieve ingrepen, waaronder een
keizersnede, moet men nog wel naar Tanguiéta.

Voor het aankomend jaar zijn er zeker
nog wensen. Men wil graag een tweede
gediplomeerd analist aanstellen en tevens
een koelkast aanschaffen waarin bloed kan
worden bewaard. Door dat laatste wordt het
mogelijk om zieken, zoals vrouwen die zijn
bevallen en kinderen met malaria op het
CSSK, zelf een bloedtransfusie te geven.
Voordeel is dat we mensen een kostbare
en risicovolle rit naar een ander ziekenhuis
kunnen besparen. En mensenlevens
kunnen worden gered, indien er bij ernstige
bloedingen snel bloed kan worden gegeven.
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ECHO UIT NATTA
De laatste keer dat ik in het Centre Sanitaire de Santé et de Solidarité in Natta was
moet ergens in 2004 geweest zijn, toen ik nog in Boukombé woonde met mijn man
en onze twee in Benin geadopteerde dochters. Voor hun vaccinaties en voor de
gaatjes voor de oorbellen kwamen wij in Natta. Inmiddels wonen we al weer jaren
in Nederland en werk ik voor het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF), een
fonds dat kleinschalige gezondheidsinitiatieven financiert in Subsahara Afrika. In
2016 financierde het NASF voor het centrum in Natta een draagbaar echo-apparaat.
Begin maart 2017 had ik tijdens een vakantiereis de gelegenheid om het centrum
weer eens met eigen ogen te aanschouwen. En ik was zeer onder de indruk: wat is
het groot geworden en wat ziet het terrein er mooi uit! Wat heeft Stichting Aktie Benin
hier een geweldige energie ingestopt, samen met hun lokale partner KUWEERI.
Stanislas ontvangt me en leidt me rond. Alles
ziet er pico bello uit: het is schoon, netjes en
de hele organisatie van het centrum komt
zeer gestructureerd over. Stanislas vertelt me
bevlogen over de aanpak van het ziekenhuis
en de centrale rol van het laboratorium. Alle
gebouwen en inrichting zijn tot stand gekomen
dankzij geld en inzet van de donateurs en
vrijwilligers van Aktie Benin. Er is zelfs een
ambulance aanwezig. Ook heeft Aktie Benin
gezorgd dat er goed opgeleid lokaal personeel
aanwezig is. Het is echt een prachtig resultaat
dat er nu staat!
Sinds vorig jaar is het laboratoriumonderzoek
verplicht gesteld en patiënten weten dat een
bezoek aan het centrum in Natta niet beperkt blijft
tot een consult bij de dokter, maar altijd gevolgd
wordt door een laboratoriumonderzoek om de
diagnose te bevestigen.

islas

Sandra en Stan

Zwangere dames
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in de wacht

Controle van een

pasgeborene
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Zo’n onderzoek kost gemiddeld 3 Euro. In het begin schrikten die extra kosten de
mensen af, maar nu zien ze het belang er van in en vormen deze kosten voor velen
geen reden meer om Natta te mijden. Het centrum heeft een zeer goede naam in de
regio.

Echo controle

Ook NASF heeft een bijdrage aan deze
ontwikkelingen kunnen leveren. Tijdens
de bouw van het laboratorium heeft
NASF 5.000 euro gedoneerd omdat zij de
noodzaak van het labo in deze uitgestrekte
gemeente goed konden inschatten. Het
door het NASF gefinancierde echoapparaat werd begin 2016 in gebruik
genomen. Elke vrijdag kunnen zwangere
vrouwen zich inschrijven voor het maken
van een echo en betalen daarvoor 7,50
Euro. Een flink bedrag op een gemiddeld
inkomen in Boukombé. Maar de lijst met
18 aanmeldingen voor de vrijdag in de
week dat ik er was, laat zien dat ook op dit
gebied mensen bereid zijn dit te betalen.
De vroedvrouw is zeer blij met de nieuwe
aanwinst: dankzij het echo-apparaat kon ze
het afgelopen jaar 2 buitenbaarmoederlijke
zwangerschappen en 1 voorliggende
placenta tijdig constateren. Verder helpt
het echo-apparaat cystes en andere
complicaties als mola-zwangerschappen
en windeieren vast te stellen.

Met de beschikbaarheid van een echo-apparaat in Natta is de drempel om een echo
te maken voor vrouwen minder hoog en brengt minder kosten met zich mee dan
wanneer ze hiervoor naar de dichtstbijzijnde grotere ziekenhuizen in Natitingou of
Tanguiéta zouden moeten reizen. Bovendien werkt het apparaat levensreddend als
vrouwen op tijd naar het ziekenhuis verwezen kunnen worden, als bijvoorbeeld een
keizersnee of andere operatieve ingreep nodig blijkt.
Met een relatief kleine investering levensreddend en levenskwaliteit-verhogend werk
mogelijk maken in een van de meest achtergebleven gebieden van Afrika, kan het
mooier?
Sandra van der Berg
maart 2017
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VASTE PERSONEEL CSSK,
HET KERNTEAM VAN ONZE ZORG!
Wij zijn erg blij dat we naar jaren van onzekerheid en te korten over het personeel,
nu kunnen melden dat er stabiliteit in het personeelsbestand is ontstaan. Inmiddels
werken er 2 verloskundigen, 1 arts, 1 analiste, 1 laboratorium assistent, 1
verpleegkundige, ca. 20 verzorgenden en schoonmakers, 2 apothekersassistenten
en 2 mensen op de administratie.
Mr Dari en Martine

Op de foto zie je Mr Dari die samen met Martine de administratie doet. Martine is heel
handig met de computer (dat heeft ze geleerd in de tijd dat Marjan en Jetse nog in Benin
waren), men wil haar dan ook graag, na haar 2 jarige leerwerkplek, behouden voor het
CSSK.
De mensen werken met plezier op het CSSK en zijn trots op het werk dat ze doen. Deze
continuïteit is ook belangrijk voor de kwaliteit die we graag willen leveren en we hopen dan
ook dat deze lijn zich voortzet. Het goede van de huidige situatie is dat het CSSK twéé
gediplomeerde verloskundigen heeft. Dit betekent dat er altijd een gediplomeerd iemand is
die diensten draait en beschikbaar is. De enige andere gediplomeerde verloskundige in de
regio (die ongeveer zo groot is als de provincie Utrecht) werkt in het staatscentrum in het
regiodorp Boukombé. De andere 6 gezondheidscentra hebben géén verloskundige, daar
wordt een centrum ‘slechts’ bemand door een verpleegkundige.
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Zuigelingenzorg
Verder is het zuigelingenbureau een belangrijke taak van de verloskundigen en hun
kraamhulpen. Niet alleen worden de kinderen gewogen en ingeënt, ook geven ze er
voorlichting over hygiëne en hoe belangrijk voedsel is, met welke lokale producten de
moeders afwisselend en verantwoord voedsel kunnen maken voor hun kinderen. Nog
steeds is men niet volledig doordrongen van het nut van slapen onder een muskietennet.
Zeker als men met veel mensen onder een net moet liggen is dat erg heet en benauwd.
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Het is dan een goede zaak om via voorlichting te leren dat dit minder erg is dan het krijgen
van malaria, zeker voor de allerjongsten.
Vervoer
Naast het verlenen van zorg, wordt er veel gedaan aan onderhoud van de noodzakelijke
vervoersmiddelen. Niet alleen ten behoeve van de ambulance, maar ook de motoren en
fietsen voor het personeel en de studenten worden regelmatig schoongemaakt en van
nieuwe onderdelen voorzien. Voor de meiden die naar de middelbare school gaan, is de
fiets belangrijk omdat de katholieke Middelbare school enkele kilometers buiten het dorp
ligt. Uw steun voor het onderhouden van deze motoren en fietsen is daarom zeer welkom!

Vrouwen komen van ver gelopen om te bevallen. Het gebeurt dan ook regelmatig dat het kindje onderweg geboren wordt,
omdat de moeder te laat vertrekt op haar tocht naar het CSSK. Dan loopt zij toch vaak door, zeker als het een dochter is.
De reden hiervoor is dat men in de gezondheidscentra de naam van het kind in het zwangerschapscontrole boekje van de
moeder schrijft. Op die manier heeft men een eerste bewijs van geboorte. Lang niet alle kinderen uit de afgelegen dorpen
krijgen nl. een geboortecertificaat. Vaak gebeurt het ook dat de ouders dit later wel kopen voor de jongens, maar men
ziet minder de noodzaak hiervan in voor de dochter. Een extra reden voor de moeder om het kind in haar boekje te laten
bijschrijven
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SCHOLING BLIJFT AANPOTEN ,
MAAR ZE GEVEN NIET OP!
De meiden krijgen het op school niet cadeau. Het is hard werken en hun achtergrond,
waarin ze niet gestimuleerd zijn om te leren lezen en schrijven, speelt daarbij soms
parten. Vooral Tenna Esther, Cendra Louisette, Nadege en Sylvie hebben het moeilijk.
Maar ze houden vol, om in de toekomst een praktisch beroep te leren zoals kapster
of naaister.
Toch zijn ruim de helft van de meiden over naar de volgende klas. De dochter van Pierre zit
nu in de tweede klas en doet het echt super goed. Ze heeft een gemiddeld cijfer van ruim
een negen (op een tienpuntschaal), dus dat belooft veel voor de toekomst.
Marie Juline en haar
kleine zusje, de dochters
van Pierre

We hopen dat we een aantal meiden in de toekomst op weg kunnen helpen door hen de
middelbare school te laten doorlopen en daarna een beroepsopleiding te laten volgen.
Colette, die helaas de afgelopen jaren weer veel ziek is geweest, heeft naast haar interne
opleiding op het CSSK, geheel op eigen initiatief haar MAVO diploma gehaald! Na 3 keer
te zijn gezakt en van school te zijn gestuurd, heeft ze in haar vrije tijd geleerd en toch haar
examen gehaald. Dan heb je echt doorzettingsvermogen en mag je met recht rots zijn. We
hopen dat zij in deze veilige omgeving opbloeit en uitgroeit tot een goede werknemer van
het CSSK die met zelfvertrouwen haar toekomst tegemoet ziet.
Florence

Etienne is geslaagd voor zijn
BAC (VWO) examen, wat zeer
uitzonderlijk is!
Florence is eindelijk ingeloot in Parakou
voor de opleiding tot verzorgende in de
verpleegsector en doet het goed. Ze is met
een gemiddelde van 13,9 uit 20 over naar
tweede klas.
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Madeleine (links)
Benedicte (rechts)

Madeleine Tchoké heeft vorig jaar het eerste jaar van de analistenopleiding gedaan. De
totale opleiding duurt vier jaar en we hopen haar daarna als medisch analiste te kunnen
verwelkomen op het CSSK. Haar opleiding is de duurste van alle studenten (ca. 1500 euro
per jaar) en we zouden graag zien dat één of meerdere mensen ons willen helpen haar
opleiding te realiseren. Want zo kan één van de meiden uit het internaat uiteindelijk op het
door ons opgezette laboratorium komen werken. Hoe mooi zou dat zijn?
Bénedicte gaat het derde jaar in van de opleiding economie in Parakou op de universiteit.

MICROFINANCIERING WERKT
Madeleine werkt parttime op het CSSK om
alles schoon te houden en daarnaast runt
zij ook haar eigen boetiek samen met haar
dochter. Wij hebben voor haar in juni 2015
een microfinanciering opgezet, nadat ze zelf
een gedegen plan had ingediend.
En nu, ruim 2 jaar later, heeft ze met de
winst uit de boetiek, al een heel groot deel
terug kunnen betalen. Chapeau Madeleine!
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FINANCIËLE VERANTWOORDING
De uitvoerende en coördinerende taken in Benin liggen sinds medio 2012 bij onze
partner Kuweeri. We maken, om onnodige bancaire transactiekosten te voorkomen,
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. Tevens heeft Marjan
veelvuldig contact met de mensen aldaar zoals u ook elders kunt lezen in de verslag.
Voor nadere financiële informatie verwijzen wij u naar onze website, alwaar u de financiële
jaarverslagen kunt downloaden. Onder ‘baten uit acties van derden’ zijn bedragen
verantwoord, die zijn ontvangen van andere stichtingen, bijvoorbeeld Stichting Castricum
helpt Muttathara. Dit bedrag is aangewend voor de aankoop van een nieuwe ambulance.
De reguliere gezondheidskosten dalen ieder jaar, daar het gezondheidscentrum steeds
meer zelfvoorzienend wordt en dat is uiteraard ook ons streven op langere termijn. Echter
in 2016 is er een aantal extra uitgaven gedaan, waaronder de bijdrage voor de nieuwe
ambulance alsook een vooruitbetaling van de salariskosten voor het komend jaar.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 EN 2016, ALSMEDE
DE FORECAST OVER 2017 EN BEGROTING OVER 2018
begroting
forecast
werkelijk
werkelijk
2018
2017
2016
2015
BATEN:
€
€
€
€
8.000
Baten uit eigen fondsenwerving
8.000
9.566
12.556
Baten uit gezamenlijke acties
Baten uit acties van derden
1.000
13.000
2.947
Subsidies van overheden
Baten uit beleggingen
136
440
Overige baten
-
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TOTALE BATEN
LASTEN:
Besteed aan doelstelling
Gezondheidszorg algemeen
Scholing en bijscholing
Verloskunde, salaris
Laboratorium
Werkbezoek Benin
TOTALE LASTEN
WERVING BATEN:
Kosten eigen fondsenwerving
BEHEER EN ADMINSTRATIE:
Kosten beheer en administratie
SOM DER LASTEN
RESULTAAT

8.000

9.000

22.702

15.943

7.500

10.000

27.448

19.050

7.500

7.500

7.665

5.644

2.500

2.500

2.360

1.321

2.500

5.000

2.287

8.765

2.500

2.500

-

22.500

27.500

39.760

34.780

-

-

-

-

250

250

554

845

22.750

27.750

40.314

35.625

-14.750

-18.750

-17.612

-19.682

Alles gebeurt met een reden

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

Stichting Aktie Benin
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.
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.
Postbus 1096
9701 BB Groningen
IBAN nummer
NL52INGB0000249053
www.aktiebenin.nl
info@aktiebenin.nl

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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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
Ingrid Klerks

Samenwerkingspartners en sponsors
Ars Donandi
EO Metterdaad
Inoxa
Kuweeri
Muttathara
NASF
NCD
OPA
Scholma Druk
SOS
Stichting Mamamini
Vastenaktie
Wilde Ganzen

DONEREN
Wilt u ons financieel steunen? Uw bijdrage kunt u storten op IBAN nummer NL52INGB0000249053.
Indien u een specifiek doel voor ogen heeft kunt u dit hierbij vermelden.
Denk bijvoorbeeld aan:
• 	Personeel: iets extra’s (eindejaarsuitkering) geven, ter stimulans voor de harde werkers.
• Laboratorium: een bijdrage voor de bloedbankkast.
• Vervoer: onderhoud van de ambulance, motoren en fietsen.
• 	Scholing: een meisje de mogelijkheid geven om een beroepsopleiding te volgen of ondersteuning te
bieden bij het creëren van een stageplek.
• 	Fonds: een bijdrage voor de allerarmsten zodat zij toch de zorg kunnen krijgen die nodig is.
Alvast hartelijk dank voor uw steun!

