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Wat is er de afgelopen tijd allemaal in Benin gebeurd?
Terugkomst Marjan in Benin
Na bijna 6 maanden studie in NL kwam Marjan in februari weer terug in Boukombé. Iedereen was
door het dolle heen, het personeel van SAB schreeuwde het uit van vreugde! Er werd een geweldig
feest georganiseerd, waar meer dan 150 mensen aanwezig waren. 10
vrouwen hadden 2 dagen gekookt om iedereen van eten, bier en
tchouk te kunnen voorzien. De mooiste welkomstliederen en
toekomstwensen werden ter plekke bedacht en gezongen. Al met al
een geweldig feest met veel dans waarvan de liefde en waardering aan
alle kanten afspatte.
Eén van de eerste taken van Marjan is er voor te zorgen dat alle
neuzen weer dezelfde kant op staan en dat ze dezelfde taal blijven
spreken. In 6 maanden tijd zijn de afspraken die gemaakt zijn, variërend van het opruimen van de
kasten, het schoon houden van de wasteilen, het gebruik van schone schorten op het labo en de
afgesproken protocollen, behoorlijk verslapt. Het grappige is dat ze het niet erg vinden dat Marjan
hen hier op aanspreekt, maar het juist van haar verwachten. Zoals Marjan het in een van haar
columns zo mooi verwoordt: “Anders is absoluut niet beter, maar soms kunnen verbeteringen niet
zonder veranderingen.”
Nieuw project gezondheidscentrum Koutchagou
Omdat de verbouwingen aan het gezondheidscentrum in
Boukombé zijn afgerond en de basiszorg (inclusief laboratorium)
op een hoger plan is gekomen, hebben we ruimte om onze
ondersteuning uit te breiden naar andere gezondheidsposten in
de verschillende arrondissementen die onder Boukombé vallen.
SAB heeft sinds 2003 contact met het gezondheidscentrum in
Koutchagou (een privé kliniek, opgericht door de Beninse ONG
Kuweeri) en sinds het voorjaar van 2005 werken wij intensief met
hen samen. Het gezondheidscentrum heeft een sociale insteek en
heeft een voorbeeldfunctie voor de gehele regio.
Het bijzondere is dat de medewerkers van dit centrum, met de weinige middelen die zij hebben, toch
proberen een zo goed mogelijke zorg te bieden. Ze werken met minimale tarieven, zonder winstbejag
en zijn goed opgeleid en gemotiveerd en luisteren naar de patiënt (helaas geen algemeen gebruik in
Benin). Dit heeft geleid tot een grote toeloop van patiënten, echter er zijn nu maar 12 bedden en voor
veel mensen zijn de prijzen toch te hoog en dus heeft het allerarmste deel van de bevolking nog
steeds geen toegang tot de (basis)gezondheidszorg. Daar willen we graag verandering in
aanbrengen en daarom hebben we besloten om de samenwerking met Kuweeri te intensiveren in
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een project, waarbij het gezondheidscentrum flink wordt uitgebreid. Verder gaat SAB samen met
Kuweeri een meerjarig opleidingsprogramma opzetten in deze regio, met zowel Nederlandse als
Beninse artsen, apothekers en verloskundigen. De (ver)bouwkosten zijn begroot op 215.000 Euro.
In de eerste fase wordt het centrum uitgebreid met een kraamafdeling, een opvanghuis voor
zwangere vrouwen en ondervoede kinderen en een laboratorium.
Bouw Robbenhuis in 3 maanden gereed

Om direct te laten zien dat we voortvarend van start gaan, is op 5 maart begonnen met de realisatie
van de bouw van het “Maison d’accueil”, het toekomstige opvanghuis voor zwangere vrouwen en
ondervoede kinderen. Of te wel het “Robbenhuis” zoals wij het noemen, omdat dit mede mogelijk is
door het feest met Arjen Robben, dat SAB in Groningen heeft gehouden. Het huis zal voorlopig als
kraamafdeling gebruikt worden in afwachting van de bouw van de definitieve kraamkliniek. Als het
zijn definitieve bestemming krijgt, zullen vrouwen die van ver moeten komen voorafgaande aan de
bevalling hier kunnen verblijven zodat zij al in het centrum aanwezig zijn als de weeën beginnen.
Eind mei was de ruwbouw het Robbenhuis al klaar. Dit is voor Afrikaanse begrippen erg snel en dat
geeft ons veel vertrouwen in de verbouwingen die nog op stapel staan! Zodra de afwerking gereed is,
gaan we het Robbenhuis inrichten en van start. We hopen dat dit medio augustus het geval is.
Gasten op bezoek
Eind december 2007 bezocht Anne van der Wal, verloskundige, Benin en SAB. Ze bezocht daar
onze projecten en werd door iedereen warm ontvangen rond de kerstdagen. Ze werd zo enthousiast
dat ze besloot ook in Nederland actief te worden voor SAB (zie ook: Nieuwe coördinator Kraam). Ze
heeft samen met Marjan de eerste opzet voor een voorlichtingsproject over HIV/AIDS in de 7
arrondissementen in de regio gemaakt. Dit zal plaatsvinden in het najaar.
Begin februari heeft arts Vera Buijs opnieuw Boukombé vereerd met een werkweek. Deels in
Koutchagou en deels in het veld om de mensen in de dorpen te bezoeken. Ze is onder de indruk van
het werk van de mensen van Kuweeri, ze zijn gedreven, werken altijd met een glimlach en zitten niet
onderuitgezakt half-slapend onder de boom, zoals ze zo vaak elders ziet. Ze heeft alle vertrouwen in
de samenwerking tussen Kuweeri en SAB.
Tegelijk met Marjan arriveerde ook Cyrille Krul, vice voorzitter van SAB, in
Benin. In 2005 maakte ze voor het eerst kennis met Benin en SAB en
sindsdien heeft ze de mensen in Boukombé in haar hart gesloten. Dit keer
had Marjan haar gevraagd de Farmacie opnieuw in te richten en te
inventariseren. Daarnaast wilde Cyrille vooral veel mensen ontmoeten en
meer te weten komen over ons nieuwe project in Koutchagou. Dit
vergemakkelijkt de communicatie, zodat we vanuit NL zo goed mogelijk
kunnen in schatten hoe we Marjan en Jetse het best kunnen
ondersteunen.
In dezelfde periode kwamen ook 2 nichten van Marjan, Anne Marie
van de Ven en Margreet Bakker langs. Zij steunen Marjan en Jetse
al vanaf het eerste moment en wilden graag eens met eigen ogen
zien hoe zij daar leven, wat ze allemaal doen en hoe de situatie en
de mensen daar zijn. Ze vonden het een geweldige,
indrukwekkende ervaring. Mooi, leerzaam, inspirerend maar ook
van tijd tot tijd emotioneel. Ze hebben gezien hoe belangrijk,
noodzakelijk, zinvol en goed het werk van Jetse en Marjan is.
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Container weer gearriveerd
Half januari hebben we weer een container ingepakt met bestemming Benin. Uit allerlei hoeken van
het land zijn weer goederen aangevoerd naar Leek, onze
inpaklocatie. Zoals gebruikelijk vervoeren we heel weinig lucht, alle
hoekjes en gaatjes zijn maximaal gevuld. Medicijnen, materialen voor
het laboratorium, kleding, verbandmateriaal, kraammateriaal,
computers, lesmateriaal voor scheikundelessen, reserve onderdelen
voor de auto, etc.
En gelukkig kwam ook deze keer de container weer aan in Benin. De
geoliede logistieke machine (Marjan en Jetse) zorgde er voor dat in
een recordtijd (binnen 3 uur!) de
container leeg was. Het uitpakken van de dozen neemt echter heel wat
meer tijd in beslag. Samen met de gasten maken ze hiermee een start
en bezoeken ze veel scholen om de kinderen blij te maken met een
schooltasje uit NL. Hierin zit schrijfmateriaal, zeep, rijst en een speeltje.
Daarnaast geven we de kinderen ook een parasietenkuur en probeert
Marjan vooral de meiden te stimuleren door te leren en te vertellen over
de meiden in het internaat die naar het middelbaar onderwijs naar het
CEG gaan.
CEG breidt uit
Op de dag dat wij koninginnedag vierden, was er in Boukombé ook een groot feest, de zogenaamde
culturele dagen, dat maar liefst 3 dagen
duurde. Ondanks het feit dat de
klaslokalen op het CEG niet klaar waren,
ging het feest gewoon door en werden de
materialen voor de natuur-, scheikunde- en
biologielessen uit de container officieel
overhandigd. De leerkrachten waren zeer
enthousiast en wat erg prettig was dat
werkelijk alles wat gegeven is, reeds bij
hen bekend is. Dus ze hoeven geen opleiding te krijgen; ze wisten direct wat te doen met welk
materiaal. De scholen die hier een bijdrage aan hebben geleverd: ontzettend bedankt!
Nieuws van het meisjesinternaat
Martine is erg ziek geweest. Het was kantje boord, maar gelukkig heeft ze het gered. Ze had malaria
met een longonsteking en ernstige bloedarmoede en heeft op de intensive care in Tanguiéta
gelegen. Ze moet nu nog wat proefwerken inhalen maar haar gemiddeldes zijn gezien haar situatie
prima.
Julienne is vorig jaar jammer genoeg zwanger geraakt tijdens de vakantie. Eind maart is zij bevallen
van een dochter. De vader van de baby is echter al sinds haar 10e haar
"mari" dus traditioneel gezien is er niets mis met deze ontwikkeling. Maar
Julienne wil wel graag verder leren, dus hebben wij afgesproken dat zij
eerst dit kleine meisje zal begeleiden en voeden en daarna zullen de
(schoon)ouders zich beraden over eventuele terugkeer naar school.
FSAB zal haar dan op een of andere manier ondersteunen. De bevalling
is in ieder geval goed verlopen onder begeleiding van de verloskundige
van de kraamkliniek in Boukombé.
Florence heeft wederom een prijs gewonnen vanwege haar goede resultaten, dit is erg stimulerend,
zowel voor zichzelf als voor ons.
Kortom de meiden doen het dus goed, zowel op school als in het internaat. Ze zijn het afgelopen jaar
een echte eenheid geworden. Echt zussen, vriendinnen, geen geruzie meer, niets.
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Marjan heeft met hen besproken wat ze na het BEPC (zeg
maar de MAVO) willen gaan doen. Ze willen met zijn
zessen op het gezondheidscentrum komen werken. Dan
kunnen ze als ´zusjes´ bij elkaar blijven en kunnen ze met
Marjan werken. Omdat we niet allemaal verpleegsters
kunnen gebruiken, heeft Marjan ze gevraagd om eens
goed na te denken over wat ze echt leuk vinden en wat
hun sterke en zwakke kanten zijn. Wordt vervolgd…
Joseph Tibouté heeft in december een betaalde baan gevonden bij een ONG als voorlichter van
condoomgebruik ter preventie van HIV/AIDS. Hij moet prostituees en de risicogroep van
vrachtwagenchauffeurs bezoeken om hen over de gevaren van onbeschermde sex te vertellen en
hen met het gebruik van condooms vertrouwd te maken. Wij wensen hem veel succes met deze
prachtige en uitdagende baan!
Seksuele voorlichting: een wereld gaat open
Begin mei heeft Marjan samen met Genevieve de eerste seksuele voorlichting gegeven aan de
leerlingen van het CEG, hun ouders en genodigden. Het was eigenlijk meer een impressie van het
programma dat ze zullen gaan doorlopen, met vragen als wat is seks, voorbehoedsmiddelen,
zelfbevrediging voor jongens en voor meisjes, maagdelijkheid, abortus, gedwongen seks, SOA’s, HIV
enzovoorts.
Deze onderwerpen leven ontzettend, gezien de belangstelling en
hilariteit. In overleg met de directeur is besloten om de
toekomstige sessies bij Marjan en Jetse in de paillotte te
houden. Hierdoor hebben de leerlingen de rust en gewenste
openheid om met elkaar te discussiëren en vragen te stellen. 2
keer per week ontvangt zij een groep.
Daarnaast geeft Marjan, als vertrouwenspersoon, aan de
jongens en meiden de mogelijkheid om met hun problemen bij
haar te komen. Sinds 1,5 jaar is er iedere zaterdagochtend een
leerlingenspreekuur dat hopelijk dit in de toekomst zijn vruchten
gaat afwerpen.
Marjan heeft ook een spreekuur geopend waar vrouwen en echtparen terechtkunnen met hun vragen
over familyplanning. Dit kan dus om anticonceptie gaan, maar ook om vruchtbaarheidsproblemen.
Waterputten
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar het boren van de waterputten,
6 in totaal, is half april eindelijk van start gegaan. Ondanks de vertraging zijn
we toch heel enthousiast over het project, omdat de regering een grote
bijdrage doet, gefinancierd door ontwikkelingsgeld en expertise o.a. uit
Nederland. Wat ook belangrijk is dat het water wordt gekeurd.
Jammer genoeg is er op twee plaatsen
nog geen water gevonden en op een
derde plek is het water afgekeurd. Dit
betekent dat deze drie putten volgend
jaar weer opnieuw geslagen moeten
worden omdat de eerste heftige
regenbuien (die uren aanhouden) al zijn
gevallen. Voor de bijdrage van de forages wordt er totaal op drie
plekken geboord indien nodig.
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Nieuwsflits
Met dank aan het Belgische leger is eind januari een nieuwe radiozender in
Boukombé aangekomen. Binnenkort wordt deze radio, met een super groot
bereik, geïnstalleerd. Hierdoor kunnen de mensen in de weide omtrek weer
geïnformeerd kunnen worden over het nieuws, voorlichtingen en
inentingenprogramma’s.
Helaas is begin maart op 15 jarige leeftijd Judith overleden, vermoedelijk aan
de gevolgen van een illegale abortus. Het was een meisje uit een gezin in
Boukombé dat door SAB wordt ondersteund. Omdat de moeder na de
geboorte van de jongste weggelopen
is en hun vader soms voor een
maand op het land in Togo werkt,
hebben we in overleg met de familie besloten de zusjes
van Judith, Sylvie en Nadege, over te brengen naar
een nonneninternaat in Koussoucoingou. We hopen zo
te voorkomen dat de zusjes in handen vallen van
verkeerde mannen. Gesponsord door SAB zijn nog 2
andere meiden naar het nonneninternaat toegegaan,
Baké en Sabine. Hun moeder is overleden en de
familie kan niet voor hun zorgen.
Onze ambassadeur, Arjen Robben, is 22 april vader geworden van Luka. Wij wensen Arjen en
Bernadien veel geluk met de kleine!
Stichting Castricum helpt Muttathara vierde onlangs haar 25 jarig jubileum, van harte! Omdat zij
ons al jaren steunen, was aan ons gevraagd om de vele genodigden te informeren over de
projecten van SAB. Met veel plezier vertelde we onder meer over het parasietenprogramma, de
ambulance, de waterputten en de brug tegen de bilharzia in Koudahongou. Ook ons nieuwe
project in Koutchagou is toegelicht. Deze projecten zouden allemaal niet mogelijk zijn zonder
steun van Mutthatha, waarvoor nogmaals dank!
De afgelopen maanden is hard gewerkt om in opdracht van de staat
bijna 300 leraren te screenen voor gezondheidsonderzoek. Ook is
Jetse gestart met de opleiding van analisten in het referentie lab in
Natitingou. De analisten zijn erg enthousiast over hun leraar!
In juni heeft Jetse uit Nederland Lara meegenomen. Het is een
herder en ze is naar Benin gehaald om naast een speelvriendje te
zijn voor Bruno, ook Marjan en Jetse te bewaken.

Wat is er de afgelopen tijd in Nederland gebeurd en wat gaat er gebeuren?
Nieuwe coördinator Kraam
Mijn naam is Anne van der Wal, verloskundige docent. Ik werd gevraagd om
iets te schrijven over hoe ik bij SAB verzeild ben geraakt en wat ik doe. In het
verleden ben ik een aantal malen voor ontwikkelingsorganisaties uitgezonden
en op één van deze “missies” had ik iemand uit Benin ontmoet. Toen ik me zes
jaar geleden settelde in Zuidwolde, vlak boven Groningen, viel mijn oog - bij het
doorbladeren van de gemeentegids - dan ook gelijk op Stichting Aktie Benin uit
Bedum. Vorig jaar herfst vatte ik het plan op om Benin te bezoeken en heb ik
contact opgenomen met SAB. Om een lang verhaal kort te houden: oud en
nieuw heb ik dit jaar in Boukombé gevierd en het was een buitengewoon mooie
ervaring. Wat mij aan spreekt in het werk van SAB is de transparantie. Niet
alleen is het voor de donoren precies te volgen waar het door hen gedoneerde geld aan wordt
besteed, Marjan maakt het ook inzichtelijk voor de mensen daar en wat ze daar doet, dat doet ze met
de mensen samen.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het bouwen van een kliniek. Iemand met verloskundige
ervaring konden ze goed gebruiken en zo ben ik erin gerold. De “kraam” bestrijkt een breed gebied,
en mijn taken zijn dan ook divers. Van het helpen voorbereiden van een cursus voor secouristen (zeg
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maar een persoon - één per dorp - die een soort 1e hulp functie vervult) tot het bij elkaar schrapen
van materialen voor de kliniek en geld voor een huis en voor het salaris van een verloskundige.
Mogelijk in de toekomst ook bijscholing van verloskundigen. Er valt genoeg te doen!!
Marjan in Nederland voor studie
Marjan is vanaf september 2007 bijna 6 maanden in Nederland
geweest om bij het Koninklijk Instituut van de Tropen in Amsterdam de
“Netherlands Course of Tropical Medicine and Hygiene” met goed
gevolg af te leggen (gemiddeld haalde ze een 7.3). Het was een zeer
leerzame cursus, veel vragen werden beantwoord en puzzelstukjes
vielen op hun plaats. Het was een verrijking van kennis en het delen
van ervaringen. Het is de bedoeling dat Marjan begin 2009 de eerste
aanvullende module gaat doen voor de Master International Health.
Marjan heeft tijdens haar studie veel bijzondere mensen ontmoet,
waarvan er een aantal vastbesloten is haar in de toekomst in Benin te
komen opzoeken om de opgedane kennis en ervaring met de mensen daar te delen. Eén van de
cursisten, Julia Challinor, komt uit Amerika en heeft heel veel ervaring met het werven van donateurs
en fondsen. Zij wil SAB steunen door actief haar netwerk te benaderen en geld in te zamelen voor
bijvoorbeeld een nieuwe auto voor Marjan en Jetse.
Fondsenwervingteam Koutchagou opgericht
Voor het project Koutchagou is ruim 200.000 Euro nodig. Wij
zijn als bestuur dan ook erg blij dat wij Nico Rijnen, Ab
Rijbroek, Lisette Havermans en Bert Eillert bereid hebben
gevonden om het fondsenwervingteam te vormen. In
samenwerking met het bestuur zijn zij nu druk bezig met het
opzetten van acties om dit geld binnen te halen. In oktober
komen we met een grote actie, dat een vervolg krijgt op 28
januari 2009, wanneer we 10 jaar bestaan! Houd uw mailbox in
de gaten, want binnenkort volgt hierover meer informatie.
Goedkeuring NCDO
Onze aanvraag voor subsidie van de Nationale Commissie voor Internationale
Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling, het NCDO, is gehonoreerd! Dit houdt in dat het project in
Koutchagou volop van start kan. Het NCDO heeft ons € 50.000 toegezegd. Wij zijn uiteraard heel blij
met de toegezegde subsidie, natuurlijk omdat het project nu doorgang kan vinden, maar ook als blijk
van vertrouwen in onze werkzaamheden en in de plannen die Jetse en Marjan samen met de
mensen van Kuweeri in Benin willen gaan uitvoeren.
Acties
Er zijn diverse organisaties en particulieren die via allerlei ludieke acties geld voor Benin inzamelen.
Het nieuwe project in Koutchagou heeft de gemoederen ook weer flink in beweging gebracht. Zo
werd er gekaart en gerummycupt in de R.K. Jozefkerk in Zaandam. De opbrengst was € 2.200, welke
spontaan door enkele parochianen werd aangevuld tot € 2.700. De door Groningen Atletiek
georganiseerde extra Stadsparkloop op het Atletiekcentrum Stadspark te Groningen heeft bijna € 600
opgebracht. De Pelgrimskerk in Amstelveen heeft de opbrengst van een collecte gedoneerd,
ruim € 300. De GGD Groningen heeft met hun kerstactie ruim € 100 opgehaald voor Benin.
Ook de scholen laten weer zien dat de jeugd zeker oog heeft voor de armoede in de wereld. De
kinderen van lagere school de Wilgenroos in Beverwijk hebben diverse activiteiten georganiseerd om
geld binnen te halen voor het gezondheidscentrum in Koutchagou. Na een week hard werken en een
geweldige FancyFair die druk bezocht werd door de ouders, was het eindresultaat € 755.
De Walfridusschool te Bedum heeft een sponsorschaatstocht gehouden voor SAB. De opbrengst,
maar liefst € 2.000, is ook voor Koutchagou en dan speciaal voor de kinderafdeling. De ons al jaren
steunende JFK-school in ´s-Gravenzande heeft voor Koutchagou € 840 opgehaald bij de afsluiting
van de projectweek.
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De Openbare Basisschool De Kariboe uit Heemskerk heeft een grandioze inzamelingsactie
gehouden. Er was niet alleen zeep en schoolspullen verzameld, maar ook eten. Enkele kleintjes
hadden zelfs pepermuntjes en biscuitjes van hun eigen voorraad in zilverfolie gewikkeld om naar
Benin te sturen.
Alle gelden voor Koutchagou worden door het NCDO verdubbeld. Dus iedere euro wordt twee euro!
Ondanks onze gezamenlijke actie om onze idealen (de off-road brommers en de brug bij
Koudahongou) in de door Dagblad Trouw uitgeschreven wedstrijd in de top 10 te krijgen (wat ook
lukte!), zijn onze idealen niet gehonoreerd. Gelukkig heeft Stichting Castricum helpt Muttathara
besloten de brug geheel te financieren. Een geweldige impuls voor het dorp!
Verwachte acties
Binnenkort (augustus) zullen we weer bolchrysanten verkopen in Bedum. Mocht u alvast interesse
hebben in een chrysant, of heeft u in de week van 25 t/m 30 augustus een avondje tijd om ons te
helpen bij de verkoop, laat het ons weten; info@aktiebenin.nl. Ook zal in september weer de
jaarlijkse autowasactie gehouden worden door de jeugd van de Salvator Maria Parochie. Woont u in
(de buurt van) Groningen, laat uw auto zaterdag 20 september wassen op het kerkplein aan de Hora
Siccamasingel in Groningen.
Onze actie om oude mobieltjes in te zamelen loopt nog steeds. Per mobieltje ontvangen wij € 3,50.
Hebt u er nog één liggen (het maakt niet uit of hij het nog doet)? Stuur hem op aan: ReCell,
Antwoordnummer 91108, 3009 WB Rotterdam. Belangrijk is dat de enveloppe/doos goed dichtplakt
wordt en dat duidelijk staat vermeld dat de mobiel wordt ingezameld voor Stichting Aktie Benin.
Donaties
De HAMLO werkgroep van de Nederlandse Vereniging van bioMedische
Laboratoriummedewerkers heeft weer allerlei verzoeken om laboratoriummaterialen
van ons kunnen inwilligen. We hebben diverse materialen ontvangen, die op een
Nederlands lab in onbruik raken maar nog van grote waarde zijn voor heel veel labs in
Afrika.
Het artikel over de zwangerschap van Bernadien en Arjen Robben dat in de aprileditie van ´Ouders
van Nu´ heeft gestaan, en waarin zij ook verteld hebben over hun betrokkenheid bij Benin, heeft een
aantal spontane donaties opgeleverd.
Marianne Struik, de ´huisbaas´ van Marjan die al het verblijf van Marjan in Nederland sponsorde,
heeft bij hun afscheid ook nog een leuk bedrag als afscheidscadeau meegegeven voor Benin.
Emmy Strunk en Nicky Terwel uit Apeldoorn hebben meegedaan aan de Touareg Trail 2007 van
Brussel naar Grand Popo (zuid Benin), 8300 km in een 2CV. Zij hadden SAB uitgekozen als goede
doel en voor de school in Takouanta hebben ze maar liefst € 2500 ingezameld.
Rotary Club Winschoten heeft gezorgd dat er een koelkast (op petroleum) komt. Farmacie Mondiaal
zorgt ervoor dat er ook op het gezondheidscentrum in Koutchagou een verbrandingsoven komt.
Wij hebben al veel donaties ontvangen voor het nieuwe project in Koutchagou. Het is fantastisch dat
mensen die SAB soms nog niet kenden, geraakt zijn door ons werk en spontaan vaak flinke
bedragen overmaken. Dank, dank, dank. Wij merken ook steeds meer dat incidentele gevers zich
ontpoppen tot regelmatige donateurs. Vaak door een regelmatige gift te doen, maar ook door
´sponsor´ te worden van een kind, dat door deze hulp naar school kan gaan. Dit is zeer verheugend,
omdat juist ook de continuïteit zo enorm belangrijk is. U helpt ons met z´n allen om daaraan te
kunnen werken! Heel hartelijk dank daarvoor.
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