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Wat is er het afgelopen half jaar allemaal in Benin gebeurd? 

Nieuwe arts op gezondheidscentrum 
Door alle ontwikkelingen en onder zeer grote druk van de 
gemeenschap is in december vorig jaar de toenmalige dokter uit 
Boukombé, dr. William, vertrokken. Dit bracht niet direct een oplossing 
maar zorgde in eerste instantie voor onzekerheid en een maand lang 
bezoeken van allerlei onderzoekscomités. We waren dan ook erg blij 
met het goede nieuws op donderdag 15 februari. Nota bene op de 
verjaardag van Marjan had ze een eerste ontmoeting met dr. Salifou, 
de nieuwe (a.i.) arts van het gezondheidscentrum. Salifou is het 
tegenovergestelde van William: een dokter die verstand heeft van 
geneeskunde, hart voor zijn patiënten en de verplegers ook nog ter 
verantwoording roept als het hem niet zint.  

 
In zijn doen en laten is hij erg westers: hij weet van aanpakken, is op tijd, houdt zich aan de afspraken en heeft 
geen contract nodig om samen te werken. Kortom een echte sparringpartner voor Marjan en Jetse die met hen 
meedenkt, helpt met de problemen die ze tegenkomen en aan Marjan en Jetse aangeeft wanneer hij hulp nodig 
heeft om zijn werk te kunnen doen. Een echte ‘chef-medicine’ die ook werkelijk een leidinggevende is en niet 
duld dat het overige personeel uit zijn neus zit te eten. Aan de andere kant is hij reëel in het opleidingsniveau 
van het Centre en wil hij er alles aan doen om dat in de toekomst naar een hoger peil te trekken. Ook ziet hij 
het grote belang van het laboratorium en wil hij er zelfs een referentie-labo van maken in de toekomst! Kortom 
een man naar hun hart die de zon weer laat schijnen! En natuurlijk loopt nog lang niet alles op rolletjes en 
moeten we heel veel geduld hebben, want wat 20 jaar lang stilzwijgend is goedgekeurd kun je niet zomaar 
even willen veranderen, dat gaat niet. Maar het feit dat Jetse en Marjan nu eindelijk gezamenlijk met Salifou en 
Salami, de nieuwe directeur de Zone Sanitaire Natitingou, Boukombé, Toucountouna (ZSNBT) alles op de rails 
kunnen zetten is een verademing! 
Een lastige factor is wel dat hij ad interim is. Op dit moment is Salifou de leidinggevende arts van de regio 
Toucountouna en doet hij de regio Boukombé erbij (iedere vrijdag is hij in het gezondheidscentrum aanwezig 
voor consultaties en overleg). Marjan en Jetse hopen natuurlijk dat hij voor een langere periode aan Boukombé 
verbonden blijft, zodat ze echt een goed fundament kunnen neerzetten. 
 

Partenariaat eindelijk een feit! 
Eindelijk, 7 maanden na het tekenen van het contract met de minister 
van Gezondheidszorg, kon het contract met de directeur van de Zone 
Sanitaire de Natitingou, Boukombé, Toucountouna (dr. Salami) op 
woensdag 2 mei 2007 ondertekend worden. Voor zowel Jetse en 
Marjan als het bestuur in Nederland een zeer heugelijk feit.  
 
Marjan zei in haar toespraak onder meer: 
We willen niet achterom kijken, maar ik wil wel opmerken dat dr. Salami 
in het algemeen en dr. Salifou in het bijzonder, het vertrouwen hebben 
terug gegeven. Niet alleen aan Jetse en mij, maar ook - het 
allerbelangrijkste - aan onze achterban in Nederland. 
Door dit alles hebben wij er weer vreugde in gevonden om ons werk te hervatten. Wij hebben al het vertrouwen 
in de vooruitzichten voor de toekomst, om een goede samenwerking te vinden.  

 

 

Dr. Salifou 

Marjan, DDSAD en Dr. Salami
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Wij hebben grote verwachtingen om - samen met de geneesheer directeur van Boukombé en de Zone Sanitaire 
van Natitingou, Boukombé, Toucountouna - niet alleen een referentie laboratorium te realiseren, maar ook een 
referentie gezondheidscentrum in Boukombé. Wij verwachten dat het partenariaat dat vandaag wordt 
ondertekend, een lang leven zal krijgen en een productieve samenwerking zal voortbrengen. 
  
Wij zouden graag zien dat we over 15 jaar samen kunnen zeggen: Kijk! Wij hebben goed coöperatief gewerkt 
en samen hebben wij, voor iedereen, een beter niveau voor de algehele gezondheidszorg in de regio 
gecreëerd, ook voor die mensen die normaal geen toegang hebben tot de gezondheidszorg omdat zij 
economisch zwak zijn.  
 
De Directeur Departementale de Santé de l’Atacora et de la Donga (DDSAD) zei in zijn speech over de inzet 
van Marjan en Jetse:  
Het is ongekend dat Jetse en Marjan als vrijwilligers met alle problemen die zijn geweest nog steeds hier zijn 
om de bevolking te ondersteunen. DAT zo zei de DDS, getuigt van roeping, van meer dan vrijwilliger zijn. 
 

Victoire, Marie en Agnes ook op meisjesinternaat 
Door nieuwe donateurs was het dit schooljaar ook weer mogelijk om 
2 meisjes toe te voegen aan het internaat: Victoire Mouton (12 jr) en 
Marie Namboni (14 jr). De vader van Victoire is 20 jr geleden 
overleden toen haar moeder zwanger was van de eerste. Haar 
moeder heeft nooit een nieuwe man gevonden, maar wel 9 kinderen 
op de wereld gezet, waarvan 1 overleden. Haar moeder verkoopt 
eten langs de weg om 3 van haar 8 kinderen (o.a. Victoire) naar 
school te kunnen laten gaan. 
De ouders van Marie leven allebei nog, maar zijn al oud. Haar 
moeder heeft 7 kinderen gehad waarvan er 3 zijn overleden en alleen 
Marie en haar jongste broertje gaan naar school sinds SAB een 
school heeft gesticht in Sonta. 

Naast deze 2 meisjes heeft ook Agnes zich bij de groep gevoegd. Haar vader is vorig jaar overleden en 
daardoor komen er ’s nachts mannen langs hun huis en omdat ze in de pubertijd zit, komen ze niet alleen aan 
haar moeder, maar ook aan haar. Ze was dan ook erg bang om verkracht te worden en om dat te voorkomen, 
hebben we besloten Agnes ook op te nemen in het meisjesinternaat zodat ze in alle rust haar school af kan 
maken. 
Martine is inmiddels (democratisch) gekozen tot vertegenwoordigster van het internaat. Dit houdt in dat zij 
degene is die in eerste instantie kleine geschillen tussen de meiden onderling en de meiden en de rest van het 
personeel moet proberen op te lossen. Daarnaast wordt zij ter verantwoording geroepen als de huishoudelijke 
verplichtingen (afwassen, kamer opruimen, ’s avonds eten koken, schoonhouden van de pailotte en dergelijke) 
niet worden nagekomen. Verder is zij verantwoordelijk voor de geldstroom; dus zij moet verantwoording 
afleggen voor de uitgaven en krijgt het geld voor de kerk en catechismusles, geld dat mee moet naar school, 
slippers en andere dingen die gekocht moeten worden op de markt et cetera. Doen we dit niet, dan moeten alle 
meiden steeds een paar muntjes hebben en op deze manier kan er met papiergeld worden betaald, want 
muntjes zijn schaars. 
 
 
Rapportcijfers 
Op school doen de meiden het goed. Het hoogste cijfer is 20, maar hoger dan een 18 wordt er eigenlijk nooit 
gegeven. Een 10,1 is voldoende om over te gaan. In Benin worden alle vakken opgeteld en de punten gedeeld 
(je ziet dus niet waar ze goed of minder goed in zijn).  

Naam Opmerking rapport Plaats in de klas 
Martine: 10,22 werkt acceptabel   31ste plaats van 62 
Colette: 11,56  je kunt het beter  14de plaats van 62 
Victoire: 11,58  acceptabel   30ste plaats van 59 
Julienne: 12,40 meer tot werken aanzetten 8ste plaats van 62 
Florence: 12,93 werkt constant goed  5de plaats van 62 
Marie: 10,81  werkt acceptabel   36ste plaats van 59 

Verder is het zo dat voordat deze testen 
gedaan werden, de kinderen die op school 
wilden blijven allemaal moesten hebben 
voldaan aan een extra bijdrage van een 
golfplaat een zak cement en een tafel of stoel. 
De school heeft namelijk dringend meer 
lokalen nodig en omdat daar geen geld voor 
is,  moest  er  dit jaar  in natura of  in geld een  Agnes: 10,49 werkt acceptabel   13de plaats van 38 

extra bijdrage worden geleverd. Daar hebben veel kinderen (meiden, maar ook jongens) niet aan kunnen 
voldoen, dus bijvoorbeeld de klas van Agnes is gehalveerd. Het trieste is dat er nu toch nog te weinig geld en 
materiaal is om de lokalen af te bouwen. In het najaar zullen we berichten over de overgangscijfers. 
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Container weer gearriveerd 
Half maart kwam de container aan in Boukombé. Dit keer was het 
extra spannend omdat Marjan de container, door vertraging, niet zelf 
kon inklaren. Ze heeft in de haven van Cotonou alle papieren 
geregeld en waarnodig betaald. Dolblij waren ze dan ook toen op 18 
maart de vrachtwagen aankwam in Boukombé. De vrachtwagen is 
wederom heelhuids in het noorden aangekomen met ontzettend veel 
waardevolle spullen en uiteraard het nodige lekkers. Een kleine 
opsomming van wat zoal is meegegaan: medicijnen, computers, 
schoolborden en microscopen voor de mavo, fase-contrast 
microscoop voor het lab, machines, onderdelen en glazen voor de 
optiek, kinderledikantje, onbreekbare thermoskannen, lakens, 
zaklantaarns, (bad)handdoeken, zeep, fietsen, (tropen)kleding, 
kleurpotloden, tandem voor het blindeninstituut en braille machines en 
-papier.  

Ook heeft Marjan de schoolkinderen in Takouanta blij kunnen maken 
met de tasjes die door de JFK-school te ’s-Gravenzande zijn 
gedoneerd. Een groot deel van de inhoud kenden ze niet of ze wisten 
niet wat ze er mee moesten. Sommigen hadden nog nooit een schaar 
gezien. Maar na de uitleg van Marjan, waren ze er dolgelukkig mee. 
Ze willen dan ook via deze weg iedereen bedanken die op een of 
andere manier een bijdrage heeft geleverd aan de inhoud of het 
versturen van de container. Dankzij jullie hebben ze weer ontzettend 
veel mensen in Benin blij gemaakt met vaak heel eenvoudige dingen. 
NOGMAALS BEDANKT! 

 

Vrouwengroepen krijgen opnieuw impuls uit Nederland 
Door een specifieke gift van een tweetal donateurs, kregen de 
vrouwen van UFeDeB Yenta en TIKKONA op 8 maart (Wereld-
vrouwendag) van SAB een cadeau om dit te vieren! UFeDeB Yenta 
kreeg 7 fietsen en een cheque van 685.000 FCFA (1.045,80 Euro) 
voor sensibilisering in de dorpen. Begin maart hebben ze een feest 
georganiseerd waarbij ze zich goed hebben geprofileerd. Ze zijn een 
van de weinige vrouwengroepen uit het hele land die op de TV en op 
2 radio’s zijn geweest en in diverse kranten hebben gestaan. 

 
 
 
TIKKONA is veel kleiner en nog lang niet zo professioneel. Het zijn 
boerenvrouwen uit de dorpen die veelal geen Frans spreken. Zij 
wilden graag een cadeau waar iedereen wat aan zou hebben, dus ze 
vragen om 300(!) muskietennetten. Daarnaast krijgen alle 
vertegenwoordigers van de arrondissementen een fiets zodat ze niet 
meer kilometers hoeven te lopen naar de andere dorpen als ze 
bijvoorbeeld een vergadering hebben. 

 

Samen met Unicef strijden tegen kinderhandel 
Half mei is Marjan naar een tweedaagse conferentie in Parakou geweest. SAB is uitgenodigd om als een van 
de partners mee te werken aan het uitzetten van een strategie in de strijd tegen kinderhandel. Marjan is 1 van 
de vertegenwoordigers uit het Atacora gebied (naast 2 andere arrondissementen uit het noorden). Ieder 
arrondissement heeft nu een comité en in ieder comité zit een afgevaardigde van Unicef. Het is de bedoeling 
dat ieder comité maandelijks bij elkaar komt en 2x per jaar in groter verband vergaderd wordt. Belangrijkste 
punt is het beseffen en durven toegeven dat geen enkele organisatie op de wereld het geld, de kennis en de 
mankracht heeft om het probleem alleen op te lossen. Daarom moeten we onze krachten bundelen. 
 
Kinderhandel tegengaan begint met kinderen laten registreren en naar school laten gaan. De leraren bewust 
maken van hun verantwoording het te melden als zij registreren dat bepaalde kinderen om welke reden dan 
ook – zelfs als het is omdat hun broertje hun plaats overneemt - niet terug komen naar school. Daarnaast moet 
je ook mannen betrekken bij de strijd. Mannen moeten meer de waarde van de vrouw gaan inzien. En vrouwen 
– met name weduwen – moeten zich meer gesteund weten in hun poging om hun kinderen te beschermen. 
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Het vervelende is dat gezinnen vaak economisch afhankelijk zijn van de werkzaamheden van hun kinderen en 
dat verhandelde kinderen een grote bron van inkomsten zijn voor de uitbater. 
 
Om dit probleem op te lossen moet nog heel veel werk worden verzet, waarvan de resultaten waarschijnlijk pas 
op langere termijn zichtbaar worden. Maar de impact moet uiteindelijk zijn dat de rechten van het kind 
gerespecteerd worden in Benin. Recht op leven, recht op gezondheidszorg, recht op scholing. En Marjan en 
Jetse vinden het een voorrecht om hieraan hun steentje bij te dragen. 
 

Blindenschool in zwaar weer 
De blindenschool in Natitingou zit in zwaar weer. En dat is helaas al wat 
langer het geval. Zoals meestal het geval in Afrika heeft dat alles te maken 
met geld. Het lukt de directeur niet om voldoende geld te verzamelen 
waarmee hij de vaste kosten kan betalen. De overheid draagt niets bij en 
lokale sponsors laten het afweten. Een aantal docenten heeft om die reden 
de school verlaten. Geen salaris betekent immers dat je het eigen gezin 
niet kunt onderhouden en dat is natuurlijk waar het allemaal om draait. De 
inkomsten uit activiteiten (kaarsenactie, vrijmarkt, donaties) die wij als 
stichting georganiseerd hebben, worden nu uitsluitend gebruikt om de 
school draaiende te houden. Maar dit is niet voldoende, alleen de grootste 

gaten worden hiermee gedicht. De kinderen hebben op enig moment honger geleden omdat er onvoldoende 
voedsel kon worden gekocht. Dat is natuurlijk heel erg. Wij doen er dan ook alles aan om dit te voorkomen. 
Toch is er ook goed nieuws. Ondanks alle tegenslagen boeken de kinderen nog steeds voortgang. Dit heeft 
natuurlijk alles te maken met de gedrevenheid van deze kids. Ze willen zo graag en daar willen wij ze graag bij 
helpen. Hier in NL met activiteiten om geld te verzamelen en in Benin met nieuwe pogingen om de school 
erkend te krijgen door de staat. Dat laatste blijft waanzinnig moeilijk. Er is vorig jaar een regeringswissel 
geweest waarbij nagenoeg ieder lid is vervangen. Dit betekent dat er flink tijd gestoken moet worden in 
netwerken. We blijven positief en gaan door met knokken voor deze kids want ze verdienen het. 
 
 
Nieuwsflits 

 De dochter van Marjan en Jetse, Hedwig, kwam in januari naar Benin om de 
handen uit de mouwen te steken en in de spaarzame vrije momenten leuke 
dingen met haar ouders te doen. Zo zijn ze naar de Kota watervallen geweest en 
samen met de meiden van het internaat naar de plaatselijke discotheek in 
Boukombé. Ook heeft Marjan brommerles gekregen van Hedwig, zodat ze wat 
zelfverzekerder de brousse ingaat. 

 Woensdag 14 maart kwam geheel onverwachts de president van Benin, Yayi 
Boni, per helikopter naar Boukombé om mensen te winnen voor de verkiezingen. 
Toen hij wegging, gaf hij Marjan een hand en dat was natuurlijk hèt moment om 
Boni persoonlijk het jaarverslag te overhandigen. We zijn benieuwd of hij de 
tekst ook tot zich neemt… 

 Marjan is een gymclub begonnen! 
Samen met Hortence (hoofdanaliste, in 
dienst van SAB, Jetse zijn rechterhand), 
Guinevieve (verantwoordelijke voor de 
farmacie en rechterhand van Marjan), Alice en Madeleine (beiden 
kokkin op het internaat) doet zij twee keer per week 
gymoefeningen in de paillote, de ´cursusruimte´ op het terrein van 
Marjan en Jetse. Hierdoor blijft iedereen in goede conditie en 
hebben ze veel lol samen! 

 
 Eind mei hebben Marjan en Jetse na 6 maanden eindelijk toetstemming gekregen om een verbrandings-

oven te laten bouwen. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat in Boukombé de afvalberg niet nog groter 
wordt! Met dank aan Farmacie Mondial voor de financiële ondersteuning. 
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Wat is er het afgelopen half jaar in Nederland gebeurd en wat gaat er gebeuren? 

Nieuws van het bestuur 
Dat geduld hebben een schone zaak is en dat goede dingen langzaam komen, hebben wij ondervonden. 
Hiermee doel ik op de ondertekening van het samenwerkingscontract op 2 mei 2007 met het ZSNBT. Want 
naast het doel van SAB, het verbeteren van de gezondheidszorg vooral voor moeder en kind, het toegankelijk 
maken/houden van basale zorg voor iedereen, gaan we voor duurzaamheid en uiteindelijk zelfredzaamheid. Dit 
is volgens ons niet mogelijk zonder samenwerking. Alle hulde aan Marjan en Jetse voor hun 
doorzettingsvermogen en aan dr. Salami en dr. Salifou voor hun doortastendheid en goede wil. 
Het was voor het bestuur het afgelopen half jaar telkens een zeer belangrijk punt in de vergaderingen. 
 

In april heeft Nies Slim te kennen gegeven uit het bestuur te stappen. Mede door 
drukke werkzaamheden kon ze zich niet meer volledig voor SAB inzetten. Nies bedankt 
voor de vele jaren SAB en we zijn blij dat je je nog wel voor verschillende locale acties, 
waaronder de bolchrysantenactie, wilt inzetten. 
Wij zitten nu zonder secretaris. Dus… Naast een secretaris kunnen wij altijd vrijwilligers 
gebruiken voor hand-en spandiensten, het bedenken en uitwerken van acties en voor 
de broodnodige fondsenwerving. Draagt u SAB een warm hart toe en vindt u het ook 
belangrijk dat Marjan en Jetse hun werk in Benin kunnen blijven voortzetten? Schroom 
niet om u aan te melden (info@aktiebenin.nl) om mee te helpen. Hedwig Postma is u al 
voor gegaan. Zij houdt de dossiers bij van de inmiddels 60 (!) kinderen, die door 
donateurs van SAB worden ondersteund.  

 
Marjan is van half september tot half december in Nederland om de studie “Netherlands Course in Tropical 
Medicine and Hygiene” bij het KIT in Amsterdam te volgen. Marjan, heel veel succes! Ze zoekt voor deze tijd 
tegen onkostenvergoeding nog een woonruimte in Amsterdam. Hebt u tips of een gemeubileerde ruimte 
beschikbaar? Mail naar info@aktiebenin.nl. 
 
Het is de bedoeling, dat er in december weer een container met goederen naar Benin gaat. Naast de 
gebruikelijke medicijnen en laboratoriumbenodigdheden, hebben Marjan en Jetse de wens om vooral 
materialen te ontvangen die nodig zijn voor de biologie- scheikunde- natuurkunde- en informaticalokalen van 
het CEG in Boukombé, zodat op deze school ook op Havo-niveau les kan worden geven. De bouw is reeds 
begonnen en SAB heeft beloofd mee te helpen met de inrichting. Kent u scholen die hun praktijklokalen gaan 
vervangen en bruikbare materialen hebben, laat het ons weten! 
Op dit moment zijn we bezig met het samenstellen van een lijst met goederen. Op onze site 
(www.aktiebenin.nl) vind u spoedig een overzicht met alle wensen. Hopelijk kunt u ons helpen! 

Marjan en Jetse weer in Nederland 
In de maand april zijn Jetse en Marjan weer even in Nederland geweest, om vrienden en familie te bezoeken 
en fondsen te werven. Ook is er weer goed overleg geweest met het bestuur en onze samenwerkingspartners, 
waarin we deels achterom hebben gekeken, maar vooral ook vooruit om met elkaar de plannen voor 
aankomende jaren te bespreken. Het is goed om deze dingen face-to-face met elkaar te kunnen delen, want 
via de mail en telefonisch is het soms lastig te communiceren. Gelukkig was er ook nog tijd over voor een 
bezoek aan de sauna, de kapper, tandarts en huisarts. Met deze algehele ‘check-up’ kunnen ze er weer tegen! 

Donaties 
We verheugen ons op onze vaste schare donateurs, die maandelijks, per kwartaal of per jaar 
geven. Dit is een trouwe groep die het ons mogelijk maakt ons werk te blijven doen! Daarnaast 
zijn we natuurlijk heel blij met alle incidentele giften die binnenkomen. De afgelopen maanden 
hebben we weer vele donaties ontvangen. Iedereen heel hartelijk dank. Of u nu 1 of 1.000 euro 
geeft, het geld wordt besteed aan de bevolking in Noord-Benin.  
 
De kerken blijven actief. We ontvangen regelmatig de opbrengsten van collectes en andere acties. Ook scholen 
vergeten ons niet. Vele leerlingen hebben weer een tas gevuld voor hun leeftijdsgenootjes in Benin. De Prins 
Willem-Alexanderschool in Londen (!) heeft een sponsorloop gehouden waarbij de opbrengst voor Benin was. 
Ook zijn er bijdragen gestort voor het blindeninstituut CAMA.  
 
Verschillende verenigingen en bedrijven hebben flinke bedragen overgemaakt. Ook een groot aantal dat 
spontaan iets geven of ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis (zilveren bruiloft, geboorte, verjaardag). 
Hartverwarmend dat men dan ook aan de minderbedeelden in deze wereld denkt! 
Ook aan de transportkosten van de container die in februari naar Benin is verscheept, is goed bijgedragen. En 
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veel leveranciers hebben donaties gedaan en kortingen gegeven op de spullen die we met dit transport hebben 
verstuurd. Daarnaast blijven ook onze samenwerkingspartners zoals Baby Hope, Farmacie Mondiaal en 
Muttathara ons actief steunen.  
 
Rond de kerstperiode hebben we donaties ontvangen van bedrijven, die in plaats van een kerstpakket, een 
donatie aan een goed doel doen, waarbij gelukkig ook aan SAB is gedacht.  
 
De immer actieve moeder van Marjan, Nel Kroone, heeft met haar optreden bij Radio Noord-Holland, een flink 
aantal mensen uit die regio enthousiast gemaakt. Vele giften zijn ontvangen en ook praktische hulp bij het 
verzamelen van spullen en het versturen van de container.  
 
Voorts willen we Scholma Druk en Bedum (nogmaals) bedanken voor het verzorgen van het jaarverslag 2005-
2006. Mocht u deze niet ontvangen hebben, mail dan even uw adres aan tjaaktje.van.der.wijk@aktiebenin.nl, 
zodat wij u deze alsnog kunnen toesturen 

Acties 
Op 12 april heeft Marjan in de Kern in Castricum een lezing georganiseerd en werd er 486,25 euro aan giften 
gedoneerd. Ook is in Enschede eind april weer de jaarlijkse vrijmarkt gehouden op het schoolplein van De 
Helmerhoek. Deze school selecteert ieder jaar een goed doel voor de opbrengst van de vrijmarkt. En jawel, 
evenals vorig jaar ging de opbrengst (350 Euro) wederom naar de blindenschool in Natitingou.  
 
Eind juni is er weer een rommelmarkt op het Wielingenplein in Utrecht waar Cyrille en Yvette Krul spullen 
verkopen voor SAB en in september gaan we weer in Bedum langs de huizen om bolcrysanten te verkopen. De 
bolcrysanten zijn in deze week ook af te halen bij Lida Heethuis in Groningen. Interesse om te helpen met de 
verkoop? Neem dan contact op met Lida via mail: lida.heethuis@aktiebenin. 
 
De lagere school de Toermalijn in Castricum komt wederom in actie voor Benin. 
Nadat Marjan in april langs is geweest en heeft uitgelegd hoe het met hun 
‘geadopteerde’ kindje Carius gaat, werd een andere groep, groep 7, zo enthousiast 
dat zij nu ook alle acties (o.a. een heitje voor een karweitje) opzetten om een kindje 
financieel te ondersteunen. 
 
Daarnaast is nog steeds de verjaardagskalender van SAB te koop voor € 5. Het is 
een schitterende kalender (zonder reclame, dus ook prima weg te geven als cadeau) 
met impressies van de mensen en projecten in Boukombé. De kalender is te 
verkrijgen door € 6,76  (€ 5 + € 1,76 aan verzendkosten) over te maken naar ons 
gironummer 249053 onder vermelding van “verjaardagskalender”. Stuur daarnaast 
een mail met uw naam en adres naar tjaaktje.van.der.wijk@aktiebenin.nl, dan komt u 
z.s.m. in het bezit van deze unieke verjaardagskalender.  
 


