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10 jaar Stichting Aktie Benin
Al veel bereikt, maar nog lang niet klaar!
28 januari 1999 was de officiële datum waarop Marjan SAB
oprichtte. Intussen is er een hoop veranderd en gebeurd, zowel
in Nederland als Benin. Marjan woont inmiddels alweer ruim 5
jaar in Benin met haar man Jetse. Ze is daar eindverantwoordelijke voor FSAB (SAB is in Benin apart geregistreerd als ONG)
met lokale mensen in het bestuur en een groot netwerk op
regionaal en nationaal niveau.
Er zijn in die 10 jaar een groot aantal projecten gestart en
veelal met succes afgerond, maar we zijn er zeker nog niet.
De inzet van Marjan en Jetse en uw financiele steun zijn nog
steeds hard nodig. Bij deze nieuwsbrief hebben we ook informatie toegevoegd over een schenking via een notariële akte,
aangezien veel mensen niet weten dat dit fiscaal gezien een
aantal aantrekkelijke voordelen biedt.

Uitbreiding van het bestuur FSAB in Benin
Begin dit jaar is FSAB uitgebreid met 2 mensen waar Marjan en
Jetse al 4,5 jaar intensief mee samenwerken: Albert Kouagou
(vice-voorzitter) en Genevieve Kouagou (secretaris). Daarnaast
hebben ook drie andere personen plaatsgenomen als adviseur:
Mme Philoméne Sansuamou (voorzitter van het nationaal adviesorgaan voor Verloskunde), Mr. Appollinaire N’Tia (1ste adviseur
van het mininsterie van interne zaken en veiligheid) en Dr. Landry
Kaucly (verantwoordelijk arts voor de gehele regio Boukombé).

Na 10 jaar vonden we het ook tijd voor een nieuw logo en een
huisstijl die daarbij aansluit. Wij zijn dan ook heel blij dat Ben
Hoogmoet en Esther Tekelenburg dit belangeloos hebben opgepakt en het resultaat mag er zijn: een frisse uitstraling waarbij
de warmte van de mensen uit Benin niet verloren is gegaan.
Wij wensen u veel leesplezier!
Lida Heethuis, Tjaaktje van der Wijk, Cyrille en Yvette Krul

Stand van zaken gezondheidscentrum Koutchagou (CSSK)
2008 en begin 2009 heeft in Nederland vooral in het teken
gestaan van de fondsenwerving voor de uitbreiding en verbouwing van het gezondheidscentrum in Koutchagou. Samen met
het fondsencomitee hebben we een grote loterij georganiseerd
dat met alle andere activiteiten er omheen 72.000 Euro heeft
opgebracht! Daarmee kunnen we nog niet ons hele plan realiseren, maar is het wel voldoende om het huidige centrum flink
te verbouwen en uit te breiden.
Op 3 juli heeft de kraamafdeling zonne-energie gekregen,
waardoor ze verzekerd zijn van goed licht tijdens een bevalling.

Het gezondheidscentrum is zo verbouwd dat er plaats komt
voor een klein laboratorium. Hier worden dan eenvoudige
testen en onderzoek gedaan op het gebied van HIV, paracieten, bloed en urine, waardoor gerichte medicijnen kunnen
worden voorgeschreven. In de zomer is hier mee gestart en
op 19 december verwachten we de officiele opening te kunnen
verrichten, uiteraard met de nodige pers in Benin. Ook zijn we
momenteel bezig met het bouwen van een verbrandingsoven,
zodat we al het chemische afval direct op een juiste manier
kunnen verbranden.

Wij zijn erg blij met deze uitbreiding, want zij hebben veel kennis van de lokale gebruiken en gewoonten en spreken ook de
lokale taal (Ditamari). Daarnaast is de uitbreiding een stap in
de richting van onafhankelijkheid van de mensen hier. Gericht
op duurzaamheid willen we in de toekomst uiteraard onze
werkzaamheden volledig overdragen en we hebben er alle
vertrouwen in dat Albert en Genevieve de komende jaren in hun
nieuwe rol zullen groeien.
Scholing
Afgelopen zomer kwamen er heel wat ouders en hun kinderen
langs die de resultaten van hun afgelopen schooljaar lieten
zien. Het niveau in de dorpen is schrikbarend laag vergeleken met de resultaten op de privé school (katholieke nonnen
school) in Boukombe. In het geïsoleerde bergdorp Takouanta
zijn de leerkrachten bijvoorbeeld niet komen opdagen. Ouders
hebben wel hun bijdrage aan het salaris gegeven (voedsel),
maar dit heeft slechts een paar weken geholpen.

Omdat er steeds meer kinderen met onze hulp naar school
gaan, hebben we onlangs een beleidsplan geschreven met daarin een duidelijke visie, aanpak en richtlijnen zodat voor iedereen
helder is waar onze focus ligt en welke rechten en plichten deze
steun met zich meebrengt. Het maken van beleidsplannen helpt
ons ook om steeds professioneler te kunnen opereren.
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Outreach programma sinds deze zomer
Op donderdag 9 juli is het outreach programma in samenwerking met de staat van start gegaan. Het is een ambitieus programma waarbij we in ieder arrondissement 2 echt afgelegen
en geïsoleerde dorpen -het liefst structureel- iedere 3 maanden willen bezoeken. Het team
bestaat uit Marjan, de opticien, een verloskundige, een verpleegkundige en enkele helpers.
Tijdens het bezoek staan de volgende onderwerpen op het programma:
•

•
•
•
•

Prenatale Consultatie: zwangere vrouwen krijgen een tetanus prik, muskietennet, en
medicijnen tegen malaria, parasieten, bloedarmoede en zij worden voorgelicht wanneer
het verstandig is om naar het gezondheidscentrum te komen. De eigen bijdrage voor dit
pakket is 1,52 Euro
Kinderen ontdoen van parasieten en controle daarvan op het laboratorium (tegen een
eigen bijdrage van 75 Eurocent) om de juiste medicatie vast te stellen.
Algemene consultaties voor zieken. Met name kinderen en oude van dagen krijgen voorrang in de rij omdat die zich moeilijk kunnen verplaatsen.
Oogcontrole door de opticien, waarbij hij de kennis die hij heeft opgedaan tijdens zijn stage
in Cotonou goed kan inzetten om de verschillende ooginfecties op de juiste manier te
behandelen.
Voorlichting over: Hygiëne (waarom schoon drinkwater, de noodzaak van het gebruik van
toiletten), SOA’s, Familie Planning, waarom en wanneer medische hulp zoeken, bewustwordingsproces van de vrouwen stimuleren, rechten van mens en kind onder de aandacht brengen, HIV/AIDS, TB enzovoorts.

Het eerste dorpsbezoek verliep natuurlijk niet vlekkeloos en op z’n Afrikaans (mensen maar
half geïnformeerd, 2 uur vertraging, spullen kwijt, medicijnen niet uitgesorteerd, lekke band,
noodweer aan het eind van de middag), maar toch zijn er mede dankzij de hulp van Saskia
van Vugt (vrijwillige arts die ons een paar weken kwam ondersteunen) weer veel moeders en
kinderen geïnformeerd, onderzocht en behandeld met o.a. wormenkuren en malariatabletten.

Help ons het werk in Benin
voort te zetten!
Bent u van plan om SAB
financieel te steunen of maakt
u al een bedrag aan ons over?
Overweeg dan eens een schenking via een notariële akte. Dit
heeft fiscaal gezien een aantal
voordelen die zeker het onderzoeken waard zijn. In Winsum
is een notaris bereid gevonden
om tegen geringe vergoeding
een akte ten gunste van SAB
op te stellen. Bij deze nieuwsbrief treft u een bijlage met alle
benodigde informatie om dit
goed te kunnen regelen.

STICHTING AKTIE BENIN
Postbanknr. 249053

Inmiddels draait het outreach programma al weer een paar maanden en loopt het een stuk
soepeler. Dorpelingen maken de werkplek onkruidvrij, zodat slangen zich niet meer kunnen
verstoppen en de mannen informeren tijdig hun vrouwen over onze komst. In totaal worden
op één dag meer dan 130 mensen geholpen, waarvan ruim 60 mensen geen 75 Eurocent
hebben om de consultatie te betalen!! Dus die betalen in natura, veel witte bonen en mais. De
infirmier van de staat weigerde in eerste instantie, maar gelukkig kunnen we vanuit SAB hier

Nieuwsflits
•

•
•

Oscar start zijn eigen zaak! Oscar is gehandicapt en wordt al een paar jaar gesteund via SAB door o.a. Annette en familie.
Toen hij gevonden werd in zijn kamer lag hij in zijn eigen viezigheid, was hij incontinent en van de wereld verstoten. Mede
dankzij de donatie van een rolstoel, fysiotherapie en medicijnen begeeft Oscar zich weer in de buitenwereld en is hij fysiek een
stuk sterker geworden. Nu is zijn eigen boetiek klaar (hij verkoopt schoolbenodigdheden) en waarschijnlijk boert hij volgend
jaar het beste van alle zelfstandigen in Boukombe als Marjan haar spullen bij hem koopt. Oscar is erg gelukkig met zijn zelfstandig ondernemerschap!
Via het EO-televisieprogramma “Onverwacht bezoek” heeft Marjan haar moeder op bezoek gehad. Helaas zijn de activiteiten
van de stichting tijdens de uitzending wat onderbelicht gebleven, toch zijn we blij met deze aandacht. De uitzending kan nog
bekeken worden via www.uitzendinggemist.nl.
In het voorjaar is de SAB-vrijwilligersdag georganiseerd, deze keer met een extra feestelijk tintje vanwege het 10-jarig bestaan
van de stichting en de aanwezigheid van Marjan. Van de ruim 30 vrijwilligers is Nico Rijnen, als trekker van het fondsencomité, “vrijwilliger van het jaar” geworden.
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Vervolg Nieuwsflits
•

•

Afgelopen voorjaar was Marjan 11 weken in Nederland
in verband met haar studie en het werven van fondsen. Zij
heeft onder meer de modules Sexual Reproductive Health
including HIV/AIDS en Human Resources Development
met goed gevolg afgerond.
Op vrijdag 10 juli was het dan zo ver: de officiële opening
van de brug in Koudahongou! Met de nodige aandacht
van lokale media werd het lintje doorgeknipt, waarmee de
brug officieel in gebruik werd genomen. Met dank aan Muttathara die de brug financieel mogelijk heeft gemaakt en de
locale bevolking die er voor heeft gezorgd dat de brug er
ook daadwerkelijk kwam!

Donaties en acties

Nieuws van het meisjesinternaat
Aan het begin van het nieuwe schooljaar is er in het internaat
het nodige veranderd. Colette, Agnes en Martine hebben het
meisjesinternaat verlaten om een beroepsopleiding tot secretaresse in Natitingou te volgen (uiteraard financieel en moreel
ondersteund door SAB). Voor Colette en Agnes was het een
grote overgang omdat ze nu met 100 meiden op het internaat
van de nonnen wonen. Martine woont – wegens gezondheidsproblemen – op een Afrikaanse ‘cour’ (binnenplaats) bij een
gewone familie.
Met het verlaten van de drie meiden, is er ook weer plek
gekomen voor twee nieuwe meiden: Colette en Bénédicte.
Colette is een meisje van 13 die haar lagere school diploma
heeft behaald met maar liefst een 14/20, dat is (zeker in het
noorden van Benin) hoog. Haar vader wilde haar, om economische redenen, uithuwelijken aan een vriend (als tweede
vrouw). Dat wilde Colette niet, ze wil doorleren, dus heeft ze
haar stoute schoenen aangetrokken en is ze bij FSAB op het
zaterdagspreekuur gekomen. Na overleg met haar vader, een
oom en de dorpshoofd is besloten dat Colette bij FSAB mag
blijven. Intussen is er gelukkig een donateur gevonden die de
kosten voor Colette op zich wil nemen.

Al vele jaren wassen de jongeren van de Salvator-Mariaparochie in Groningen auto’s voor SAB op het kerkplein. Dit
jaar voor het outreachprogramma en vooral voor de malariabestrijding, voor de voorlichting en de muskietennetten. Het
was prachtig weer, er kwamen veel auto’s, dus er moest hard
gewerkt worden. De auto’s gingen weer blinkend het kerkplein
af en de opbrengst voor SAB inclusief verdubbeling van het PCI
was duizend euro!
Voor het nieuwe project in Koutchagou zijn veel verschillende
activiteiten georganiseerd. Zo is er tijdens de vastentijd elke
zondag in de St. Jozefkerk in Zaandam een actie georganiseerd. Op 1 maart was de aftrap met een vastenmaaltijd. Vervolgens werden allerlei activiteiten georganiseerd waaronder
een workshop High Tea en een fietspuzzeltocht. Op zondag 5
april was er een geweldige slotactiviteit waarbij Marjan en Lida
aanwezig waren. Een sfeervolle viering en daarna de verkoop
van paasstukjes, zelfgemaakte spullen en gebak en loten voor
het Rad van Avontuur. Door de vele mensen die actief waren
in deze bijzondere gemeenschap, kwam het tot een geweldig
eindbedrag: 17.800 Euro!
     

Benedictine heeft het afgelopen jaar haar BEPC diploma
gehaald (MAVO niveau) en had een 14,47/ 20 gemiddeld. Ze
is opgegroeid bij haar grootouders, maar nu die overleden zijn,
had ze niemand meer die voor haar kon zorgen.
Al met al twee meiden die al het een en ander hebben meegemaakt maar vastbesloten zijn iets van hun leven te maken. Inmiddels zijn ze al goed ingeburgerd en volgens Marjan kunnen de
dames het goed met Rosine, Marie, Victoire en Florence vinden.
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Vervolg Donaties en acties
Met prachtig weer hebben de kinderen van de Venhuisschool
hardgelopen voor Koutchagou. Ze liepen voor de kinderen in
Benin, die vaak op blote voeten vele kilometers moeten lopen.
In totaal is er door de kinderen 1.962 Euro opgehaald.
Cora van den Berg, Mariëtte Rodenburg, Lisette Vermeulen
runnen samen de Verloskundigenpraktijk Oost-Bommelerwaard
in Zaltbommel. Zij bestaan inmiddels 10 jaar, wat natuurlijk
reden is voor een feestje. Dit feest werd gevierd op 20 juni jl.
waarbij een bedrag van 784,50 Euro voor SAB werd opgehaald.
Door de kinderen van de St Josephkerk is in totaal 715 Euro
ingezameld om de kennis en ervaring van onze opticien Albert
verder te vergroten door stage te lopen in Cotonou gericht op
het herkennen en behandelen van ooginfecties.
Vrijdag 20 november mocht voorzitter Lida uit handen van de
voorzitter van de Soroptimisten Assen een cheque in ontvangst
nemen van maar liefst 29.500 Euro.

Container
In januari 2009 is de container gearriveerd in Benin. Een extra
grote deze keer, en wat een spullen zaten erin…zoals bijvoorbeeld 100 matrassen, een kopieermachine, een centrifuge, een
campingwasmachine en oefenmateriaal voor de honden.
Veel spullen zijn rechtstreeks doorgestuurd naar de Franciscaner en St. Augustin nonnen, naar het internaat en weeshuis.
Onder meer gebreide dekentjes, knuffels, de onderzoektafel en
de naaimachines. Ook de microscoop voor ons laboratorium in
Koutchagou is goed aangekomen. 30 Matrassen zijn gebruikt
voor een internaat in Manta. De scholieren kwamen de matrassen te voet ophalen.
Marjan en Jetse zijn ook erg blij met de meegestuurde onvervalst
Nederlandse “overlevingspakketten”. Dank aan alle gevers! Gezien
de hoge kosten en de hoeveelheid werk in Benin is besloten is om
de volgende container eind 2010/begin 2011 te versturen. Tussendoor sturen we wel de benodigde medicijnen.

Dit grote bedrag is te danken aan de opbrengst van de
Midsummerfair, die de Soroptimisten op 21 juni in Zeijen hebben gehouden. De netto-opbrengst was 11.000 Euro. Door
verdubbeling van het NCDO en vermeerdering van 70% van
Wilde Ganzen komt het totaalbedrag op 29.500 Euro. Het wordt
gebruikt voor zonne-energie voor CSSK, 4 off-road motoren en
de rest wordt besteed voor een nieuwe auto, die erg hard nodig
is onder meer om de dorpen in de regio te kunnen bezoeken.
Mede dankzij de goede samenwerking met Muttathara zijn
veel patiënten, met name vrouwen en kinderen, de afgelopen
maanden weer geholpen in Tanguiéta of Natitingou voor ziektes
en problemen die niet in onze regio te behandelen zijn. Bijvoorbeeld, twee vrouwen zijn vrijwel gelijktijdig afgereisd, één
heeft jammer genoeg haar kindje verloren, het was al gestorven
toen ze in het ziekenhuis aankwam. De andere vrouw is terug
gekomen met een gezonde zoon. Als dank kwam haar moeder
een bak witte bonen brengen die eigenlijk bedoeld waren voor
Muttathara. Nogmaals dank vanuit Benin!!!

STICHTING AKTIE BENIN
Postbus 1096
9701 BB Groningen
Postbanknr. 249053
www.aktiebenin.nl
info@aktiebenin.n
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