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Nieuwsbrief 3: december 2004
Dit is de eerste nieuwsbrief waarin zowel verslag wordt gedaan over de
activiteiten en resultaten vanuit Nederland als over de directe werkzaamheden in
Benin.

Allereerst kunt u alle nieuws vanuit Benin van Marjan zelf lezen,
daarna vindt u de nieuwtjes van het thuisfront.
MARJAN VANUIT BENIN
Meisjesinternaat
Vanuit Nederland kan ik in ieder geval het goede nieuws melden dat ik vlak voor
mijn vertrek in september nog bericht kreeg van zowel Plan Nederland als
Stichting Lamp dat zij geld over zullen maken voor het meisjesinternaat dat ik zo
graag wil beginnen in ons vrijwilligershuis.
Dus de verbouw van de carport gaat binnenkort van start en ik ga de komende
maanden op zoek naar
10 meiden uit de afgelegen dorpen die dan bij ons kunnen wonen en de MAVO
kunnen volgen in Boukombé. Wel hebben we nog donateurs nodig die voor vier
jaar een meisje willen adopteren. Kosten zijn 500 EURO per kind per jaar. Dit
geld is voor het onderwijs, drie maaltijden per dag, basale gezondheid et cetera.
Als u een meisje adopteert zorg ik voor foto en verdere contacten indien u dat op
prijs stelt.
Het is natuurlijk een unieke kans voor deze meiden omdat zij anders niet naar
school kunnen gaan. Bovendien krijgen ze – door bij ons te wonen – een andere
beeldvorming over hygiëne, taakverdeling en dergelijke. Dit zal weer van invloed
zijn op hun eigen familie en woonomgeving.
Emigratie Marjan
Tja, ik leef alweer sinds 18 september in Bénin, echter nog steeds in het zuiden
van het land, bij vrienden.
Op het moment dat ik dit schrijf heb ik de goede hoop om dit weekeinde naar het
noorden te kunnen vertrekken. Dan heb ik eindelijk een plekje van mezelf – een
thuis – en kan er begonnen worden met de verbouw van het gezondheidscentrum.
Officieel erkende NGO
In het zuiden heb ik echter niet stil gezeten. Verre van dat. Marjan en stil zitten
gaat ook niet samen.

Ook hier in Benin is inmiddels heel veel werk verricht. Niet het werk waarvoor ik
ben gekomen, maar wat gebeuren moest is achter de rug.
Sinds 23 november jl. is Aktie Benin is officieel erkend en geregistreerd in Benin
als een ONG.
Naam: FSAB (Fondation Stichting Aktie Benin). Dit heeft heel wat bloed, zweet
en tranen gekost, maar uiteindelijk is het gelukt. Met officiële toeters en bellen er
omheen zoals dat hoort. De landelijke TV en de kranten waren aanwezig en de
ministeries waren allen vertegenwoordigd.

Nu we het Accord de Siége in ontvangst hebben kunnen nemen, is het mogelijk
om hulpgoederen naar Benin te sturen zonder dat er invoerrechten en belastingen
betaald moeten worden. Dus het papiertje was
een hele strijd maar het gevecht meer dan waard, omdat het ons werk hier een stuk
eenvoudiger maakt in de toekomst.
Hoe vergaat het Marjan in Benin?
In mijn wekelijkse column op www.aktiebenin.nl kunnen jullie een klein beetje de
strubbelingen volgen die hier plaatsvinden. Echter voor de meesten zal de week
voorbij vliegen zonder dat men tijd heeft gehad om dit soort dingen te bekijken,
dus vandaar toch even een kort verslagje.
Hoe is het gegaan de afgelopen maanden? Het was werkelijk heel zwaar voor mij
en dat werd me pas echt duidelijk toen de Anastasis van Mercy Ships in de haven
van Cotonou arriveerde.
Want de Anastasis heeft mijn auto vanuit Bremerhaven naar Benin gebracht, dus
ik op bezoek.

Wat een emotie kwam er los toen ik voor het eerst sinds twee maanden weer eens
een keer geknuffeld werd en Nederlands kon spreken. Toen pas werd het me
duidelijk hoe eenzaam de strijd is geweest.
Vrijwel geen feedback en wel werkzaamheden doen waarvoor je helemaal niet
hier gekomen bent.
Als iemand mij had gezegd dat ik de eerste twee maanden alleen maar Franse
documenten moest gaan produceren hier in Benin, dan hadden we het allemaal een
beetje anders georganiseerd. Maar goed, niemand die dat wist. Er was mij
meerdere keren verzekerd dat alles ‘onder controle ’ was en dat het Accord de
Siége geregeld was. Dus de teleurstelling was groot. Maar de overwinning des te
groter! Veel geleerd, dat is onbetaalbaar, ook al was de prijs soms hoog.
Hier in het zuiden ken ik ook bijna niemand en Cotonou is een drukke en vieze
stad, vol luchtvervuiling. Als je geen auto hebt – zoals ik deze maanden – dan doe
je alles per zemidjan (taxibrommer). Dit is leuk als je een weekje of twee in de
stad bent. Maar doe dit eens maanden achter elkaar, iedere dag weer…. vanuit
Calavi dat 25 km verder ligt. Nou dan wordt het toch een ander verhaal.

Het betekent iedere dag weer door de zwarte rookpluimen van oude vrachtauto’s
en brommers op zoek naar je afspraken. Na een maand zitten je longen dicht, je
voorhoofd is verstopt en weet ik wat nog meer. Neem daar nog even bij dat het
regenperiode was toen ik kwam, dus uren achter elkaar dikke regenbuien en je wilt
niet weten hoe het dan stinkt in de stad en waar je dan doorheen moet waden als je
geen auto hebt. Als een Afrikaanse heb ik door de plassen gewaad om bij de
asfaltweg te komen. Als beloning kreeg ik luizen op bezoek en direct daar
achteraan Malaria.
Maar het leed is weer geleden en het Accord de Siége is in ontvangst genomen,
dus op naar de volgende uitdaging. Eindelijk beginnen met de verbouw van het
gezondheidscentrum in Boukombé.
Het Nederlandse leger en actualiteitenprogramma 2-Vandaag.
Het Nederlandse leger heeft voor vier weken kampement in het zuiden voor een
oefening. Zij komen echter naar het hoge noorden om ons op te zoeken in
Boukombé. Tevens doneren zij ons alle goederen die niet terug gestuurd worden
naar Nederland! Dit is verrassing nummer één. Verrassing nummer twee is dat
2-Vandaag Tv-opnamen gaat maken van de goederenoverdracht. Het is nog
onduidelijk of ik naar het kampement in het zuiden moet komen of dat zij naar
Boukombé in het noorden komen. Ik hoop het laatste maar reken op het eerste.
Op het moment dat ik dit schrijf weet ik nog niet wanneer de documentaire
uitgezonden gaat worden. Houd het maar goed in de gaten daar in Holland. Ik kan
maar één keer per week mijn mail checken dus de kans dat ik de aankondiging mis
is groot aanwezig…
Verder wens ik iedereen

Fijne Kerstdagen – in liefde en bezinning - en een
gezond en gelukkig 2005
Een hartelijke groet vanuit Benin,

Marjan ( Wees de verandering in de wereld die je wilt
zien. Gandi )
LIDA VANUIT HET THUISFRONT
Het is echt even wennen zonder Marjan, maar we hebben de intentie om er echt
wat van te maken en we zullen haar niet in de steek laten.
Naast de zaken die Marjan acuut van ons vraagt, zijn we bezig om wat structuur in
de stichting te brengen. We hebben met een heel andere situatie te maken sinds
Marjan in Benin zit.
Ons belangrijkste doel hier is een gezonde basis te creëren voor Marjan, zodat zij
haar werk daar kan blijven uitvoeren. Naast vervoer van goederen blijft geld
daarbij het belangrijkste item.
Er zal structureel geld nodig zijn om alle projecten in Boukombé, het
gezondheidscentrum, het meisjesinternaat, het mobiel laboratorium, voorlichting
etc. draaiende te houden.
Acties en opbrengsten
Het Benefietconcert, dat vrijdag 10 sept. door enkele jongeren van de
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt uit Bedum was georganiseerd, was een
succes. Iedereen kon afscheid nemen van Marjan; er was een fijne sfeer en de
muziek was goed. De avond bracht maar liefst € 620,- op.
Het geld wordt gebruikt voor de transportkosten om de gezondheidszorg en
voorlichtingsprogramma’s naar de afgelegen dorpen te brengen.

De Autowasaktie die de jongeren van de Salvator-Mariaparochie te
Groningen
op zaterdag 25 sept.hielden, leverde € 359,60 op.
Het was hard werken, maar het was zeer zeker niet voor niets.
De parochie verdubbelde het bedrag en samen met de deurcollecte,
die de zondag ervoor was gehouden kon er € 1018,- worden overgemaakt.

Het geld gaat worden gebruikt voor benzine om de aggregaten te
kunnen laten draaien. Top!!!
Geplande acties
Vrijdag 24 dec. organiseren de gezamenlijke kerken van Gieten een wat
minder traditionele kerstavondviering. Er wordt een kleine tocht
georganiseerd over het Balloërveld dat eindigt bij de schaapskooi. Er is tijd
voor bezinning en zang. Kortom een warm kerstgebeuren.
De collecte is dit jaar bestemd voor Stichting Aktie Benin.
De Vastenaktie in de Salvator-Mariakerk staat komend jaar in het teken van
Stichting Aktie Benin. Gedurende 6 weken wordt er aandacht besteed aan de
Aktie en naast de wekelijkse deurcollecte wordt er door middel van diverse
akties geld ingezameld. We denken aan een vastenmaaltijd, een markt en iets
voor de kinderen.
In september 2005 wordt er een bolchrysantenaktie gehouden. Meer
informatie volgt te zijner tijd.
Transport
In Baflo staan inmiddels twee containers helemaal ingepakt voor vertrek naar
Benin. Het vervoer, zoals we dat al jaren gewend zijn vormt een probleem.
We pakken het nu anders aan. Half december gaat via het normale transport
een grote container van 40 ft verscheept worden
naar Benin. Hierin komt het belangrijkste materiaal, zoals de aggregaten, alle
materiaal voor de Atos-mensen, matrassen etc.

Vrijwilligers
Eind januari is het zover, de groep Atos-mensen van 15 personen vertrekt
naar Boukombé om Marjan gedurende drie weken te helpen met het klussen
voor het gezondheidscentrum en het vrijwilligershuis. Ontzettend veel succes.
We zijn benieuwd naar jullie belevenissen.
Voor Marieke de Graaf en Leonie Schouten is het ook bijna zover. Zij gaan
voor een half jaar als vrijwilliger naar Boukombé.
Ook jullie veel succes.
Rest mij om mede namens het hele bestuur me bij Marjan aan te sluiten:

Fijne Kerstdagen – in liefde en bezinning - en een
gezond en gelukkig 2005
Lida Heethuis, voorzitster

