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Nieuwsbrief 2: september 2004
10 september een benefietconcert in het Trefcentrum in Bedum. Dit is tevens het afscheid van Marjan.
Nog 17 dagen te gaan, als u deze nieuwsbrief ontvangt. Ja, er gaan grote veranderingen plaats vinden.!
Op 18 september vertrekt Marjan definitief naar Benin om daar - voor onbepaalde tijd - te blijven werken.
Uiteraard komt zij een keer per jaar naar huis voor familie en vrienden bezoek en fondsenwerving. Maar
de kar zal hier door een aantal andere mensen getrokken moeten worden. En dat gaat lukken, daar zijn wij van
overtuigd. Jetse volgt later naar Benin. Voor de mensen die dit nog niet op onze site gelezen hebben staat de
tekst nog een keer onder aan deze nieuwsbrief.
Het geld voor Boukombé is binnen, mede dankzij het NCDO en de Wilde Ganzen. Zonder de Wilde Ganzen
waren we echt niet aan het eindbedrag gekomen, want de acties en de premie van het NCDO bleven samen
steken op € 50.000,--. Maar met extra acties en de premie van de Wilde Ganzen zitten we op de benodigde
€ 61.500,-- ! Onze dank aan beide instellingen is zeer groot. En ook aan u als donateur of helpende hand met
deze akties uiteraard! Hartelijk dank dat u ons werk mogelijk maakt! Toch zijn we alweer tegen heel wat
problemen aangelopen. Dat hoort zo schijnt het. Een van onze zorgenkindjes is het geld voor structureel vervoer.
We staan op dit moment vooral voor het probleem dat er extra budget nodig is om
tussentijds vervoer van hulpgoederen mogelijk te maken. Hier is – structureel – veel geld
voor nodig! Zonder deze hulpgoederen kunnen wij ons werk in Benin niet goed uitvoeren.
Dan zijn we net zo beperkt als de overheidsinstellingen in
het land en het is de bedoeling dat we juist beter kunnen werken doordat we goed uitgerust
worden met hulpmiddelen uit Nederland.

Vervoer is een onmisbaar onderdeel in onze organisatie. Wij hebben uw hulp hiervoor
nodig!
Activiteiten en nieuwtjes:
Bestuur: per 1 september 2004 heeft Marjan Kroone de voorzittershamer overgedragen aan Lida Heethuis. Wij
wensen Lida veel succes bij deze taak! Marjan (de oprichtster) gaat als eindcoördinator de leiding krijgen over
de projecten in Benin. Jetse volgt later om het laboratorium op te zetten en te coördineren. Onder contact op onze
site kunt u het bestuur en de coördinatoren vinden.
Uitzending: Jetse en Marjan kiezen er bewust voor om geen salaris te ontvangen voor hun werkzaamheden in
Benin, om op die manier de donaties zoveel mogelijk aan de projecten te kunnen besteden. Zij zullen een
vergoeding krijgen van € 2 per persoon per dag voor eten en drinken. Het geld voor de noodzakelijke
verzekeringen is voor de komende 2 jaar veilig gesteld door eerdere donaties van vrienden en familie. Zij hebben
er alle vertrouwen in dat dit gecontinueerd gaat worden.
Benefietconcert: Op 10 september gaan een aantal jongeren van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt uit Bedum
een concert organiseren. Er komt onder andere een optreden van Ibrahim (Cheikh Ibra Fall, Senegalese zanger),
Pieternel (akoestische gitaar) en Tremor (blues en funky music). Aanvang 20.30 in het Trefcentrum van Bedum.
De opbrengst zal voor 100% worden gebruikt voor brandstof om de gezondheidszorg in de regio Boukombé naar
de dorpen te brengen. Tevens kunt u dan afscheid nemen van Marjan.

Auto’s wassen: Op 25 september gaan de jongeren van de Salvator-Maria Parochie uit Groningen op het
kerkplein aan de Hora Siccamasingel 202 van 10.00-15.00 uur een autowasdag houden. De opbrengst hiervan zal
worden gebruikt voor de diesel en petroleum die nodig zijn om de aggregaat en de koelkast in het ziekenhuis te
laten functioneren.
Hemoglobinemeter: Baby Hope heeft ons het geld gedoneerd om een Hemoglobine apparaat te kopen dat
speciaal voor de tropen ontwikkeld is en waarbij het niet nodig is om met het giftige cyanide aan de gang te gaan
om de bepaling te doen. Ammonia is het reagens dat je kunt gebruiken. Dit scheelt enorm in ons chemisch afval
straks! De bepalingen komen op ca. 10,5 Eurocent per stuk.
Lagere scholen: De Cuneraschool uit Bakkum heeft toestemming gegeven hun financiële donatie te gebruiken
om Florence GNAGA de lagere school te laten doorlopen. De RK Basisschool uit S’Gravenzande heeft geld
ingezameld voor schriften en pennen om gedurende een heel schooljaar voor de hoogste klassen van Sonta.
De RK Walfridusschool uit Bedum heeft tasjes met inhoud ingezameld voor de hoogste groepen van Sonta, dus
dit gaat allemaal overhandigd worden als de nieuwe container aankomt in Benin (waarschijnlijk winter / voorjaar
2005).
Uitbreiding van Samenwerkende partners:
Vanaf de volgende nieuwsbrief zullen wij u 3 maandelijks op de hoogte gaan houden van de ontwikkelingen in
Benin.
www.aktiebenin.nl
www.wildeganzen.nl
www.ncdo.nl
www.derdewereldfonds.nl
www.scholmadruk.nl

www.lloydsapotheken.nl
info@farmaciemondiaal.nl
www.stichtingbabyhope.org

De nieuwsbrief zal in het vervolg verschijnen in december, maart, juni en september.
Uiteraard kunt u de belevenissen van Marjan volgen via de wekelijkse column op www.aktiebenin.nl
Marjan zou het erg leuk vinden om uw reactie op deze belevenissen in het gastenboek te lezen.
Hallo allemaal,
Nog maar even een voorstel rondje maar dan wat meer op privé gebied.
Ik ben Marjan Kroone, getrouwd met Jetse Postma, moeder van 2 kinderen, Paul (1981) en Hedwig (1983). Jetse
en ik zijn beiden van 1956 dus hard op weg naar onze 50ste verjaardag.

Nou dat brengt me meteen bij de grote stap. Die 50ste verjaardag hopen we te vieren in Benin.
Gelukkig duurt dat nog 1,5 jaar, maar uiterlijk september 2004 ga ik vooruit om alles voor te bereiden – onze
woning en het gezondheidscentrum - en Jetse volgt mij later om in Benin te gaan werken en wonen.
Deze beslissing is niet zonder slag of stoot genomen en wij laten onze kinderen – die beiden studeren – hier
achter in Nederland. Dit heeft heel wat tranen gekost en zal nog heel wat tranen teweeg brengen. Toch staan ze
achter onze plannen, omdat ze beiden vinden dat we niet straks als we oud zijn moeten zeggen: “ Vroeger toen
wilde ik zo graag in Afrika werken, maar….” Ook zijn ze – gelukkig – trots op ons dat wij dit gaan doen.
Uiteraard laten we ook nog veel lieve vrienden achter en de luxe, de wetenschap dat je hier altijd eten kunt
kopen, benzine kunt krijgen bij de pomp, water en elektrisch hebt en als het al uitvalt, dan duurt het niet langer
dan een dag voordat het gemaakt is. Je kunt in NL vertrouwen op het openbaar vervoer en dat je - als je van A
naar B reist - deze afstand toch normaliter binnen een bepaalde tijd kunt afleggen. Als het regent dan ben je in

NL niet van de buitenwereld afgesloten omdat de wegen onbegaanbaar zijn geworden. Als je trek hebt in een
ijsje dan kun je dat kopen én het is ook nog vertrouwd om het op te eten!! Dat is ook niet onbelangrijk.
Nou over deze problemen, leuke dingen, gevoelens van voldoening, verdriet en heimwee, onzekerheden, maar
ook onze werkzaamheden en de mensen en kinderen die we daar tegen komen ga ik jullie op de hoogte houden
via mijn column. Deze wordt geplaatst op www.mamshoekje.nl maar je kunt via een directe link op onze eigen
site www.aktiebenin.nl ook rechtstreeks in mijn column komen. Er zijn er al een aantal columns geplaatst, dus
schroom niet om het archief te raadplegen. Het worden geen verhalen met een roze wolk, soms zal het misschien
niet zo gezellig zijn, maar dan is het hopelijk wel informatief. En wie weet wat voor leuke dingen daar juist weer
uit voortkomen.
Het kan voorkomen dat ik – in de regenperiode bijvoorbeeld – niet in staat ben om bij een telefooncel te komen
om mijn columns door te sturen. Dan moeten jullie even geduld hebben.
Verder kun je onder gedachten en bezinning mijn motivatie lezen.
Ook is het denk goed om te vermelden dat we géén salaris gaan ontvangen van de Stichting, maar alleen eten en
drinken gaan krijgen.
Dit omdat we zélf willen dat het gedoneerde geld optimaal benut wordt voor de projecten van Aktie Benin.
Wel hebben we de afgelopen twee jaar – dankzij giften van vrienden en familie – het verzekeringsgeld voor
2005 en 2006 kunnen reserveren om in ieder geval o.a. ziektekosten te betalen en de AOW-verzekering – tegen
de minimale premie – te kunnen voortzetten, want als we ook geen AOW hebben als we 65 worden, dan is het
wel heel ernstig met ons gesteld. We vertrouwen erop dat er de komende jaren mensen zullen zijn die voor deze
uitzending geld willen doneren om ons werk mogelijk te maken.
Zelf hebben we – uit privé middelen - in het vooruit - voor 2 jaar tandpasta, tandenborstels, maandverband, deo,
vitaminepreparaten, scheerschuim en scheermesjes, zonnebrandcrême, knackworsten, pindakaas, jam en al dat
soort spullen gekocht. Omdat we geen geld zullen hebben dit in de supermarkt in Benin te kopen. Als dat op is
dan hoop ik dat de vrijwilligers en visite die gaan komen, dit soort spullen voor ons mee gaan nemen.
Ook hebben we onze laatste spaarcenten gebruikt om een 4-WD te kopen en ook deze nemen we mee naar
Benin. In Bénin gaat de auto voor de projecten gebruikt worden en de stichting de benzine en het verdere
onderhoud betalen.
De woning waar we komen te wonen is het gewezen kantoor van het SNV dat al drie jaar leeg staat.
De bevolking mag het gebruiken voor algemeen belang en de gemeenteraad heeft besloten dat wij met onze
projecten daadwerkelijk voor het algemeen belang aan het werk zijn. (Dat vond ik eigenlijk ook wel.) Dus
vandaar dat we - gratis - in een prachtig huis komen te wonen en de vrijwilligers die komen werken zullen bij
ons vertoeven. Onze huisraad gaat dus de huisraad van het vrijwilligershuis van Aktie Benin worden.
Dat lijkt me trouwens een van de moeilijkste dingen als ik daar zit, dat we nooit meer echt even privé met elkaar
zullen zijn behalve op onze slaapkamer.
We willen dan ook instellen dat we die ruimte dan ook optimaal zullen benutten voor onszelf en dat er nooit!
iemand in mag komen. De woonkamer is een ruimte voor iedereen, onze zit/slaapkamer wordt ons privé
woonkamertje.
Oja……. En onze Mechelaar Djodi, die gaat ook mee op avontuur.

Dit was de eerste nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van een en ander.
Uiteraard kunt u voor verdere informatie ook terecht op www.aktiebenin.nl
De site wordt regelmatig voorzien van nieuwtjes en andere informatie.
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de volksgezondheid in Benin met als kernaktiviteit het
verbeteren van de gezondheidszorg van moedere en kind, met name tijdens de bevalling en de pre- en
postnatale fase. Het tweede aandachtsgebied is onderwijs in Benin.

