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Weer een stapje dichterbij

In Benin is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan de
verbouwing van het gezondheidscentrum in Koutchagou. In
deze nieuwsbrief leest u alles over de officiële opening van het
eerste deel die plaats vond op 19 december 2009 en uiteraard
over de laatste stand van zaken rondom de uitbreiding van het
gezondheidscentrum CSSK.
In Nederland moesten we wegens te drukke werkzaamheden
afscheid nemen van Tjaaktje van der Wijk als penningmeester.
Gelukkig hebben we Jaap Jan Regnery bereid gevonden het
stokje over te nemen. Tjaaktje bedankt en Jaap Jan veel
succes. Daarnaast verwelkomen we een aantal nieuwe
vrijwilligers die het bestuur het nodige werk uit handen neemt:
Saskia van der Berg, Ine van den Akker, Vincent Bloks, Klaas
Poelarends en Jan Tekelenburg. Ook zijn we erg blij dat de
schaatser Stefan Groothuis zich in wil zetten voor Benin en
samen met ons een skate marathon in Heerde organiseert,
hopelijk brengt dat veel geld op voor het ‘Kids for Energy’ project.
Verder hebben we de huisstijl doorgetrokken en is de website
volledig vernieuwd. Naast de vertrouwde columns en nieuwtjes,
kunt u nu ook rechtstreeks via de website aan ons doneren.
Mede door een oproep op de site, is het ons gelukt om binnen
2 maanden voldoende geld bijeen te verzamelen en een 2e
hands ambulance aan te schaffen. Waarom dat noodzakelijk
was, leest u ook in deze nieuwsbrief.
Wij wensen u veel leesplezier!
Lida Heethuis, Jaap Jan Regnery, Cyrille en Yvette Krul

Gezondheidscentrum Koutchagou officieel geopend
Zaterdag 19 december 2009 was een memorabele dag voor
(F)SAB en KUWEERI, onze lokale partner. Het nieuwe
laboratorium werd geopend, het partenariaat officieel
gelanceerd en uiteraard was er ook officiële aandacht voor het
Maison de Robben. De Nederlandse ambassadeur in Benin,
Wouter Plomp, verrichte de opening en naast de burgemeester
en de nieuwe directeur Departementale de la Santé de
L’Atacora Donga (Dr. Landry) waren hierbij de Nationale
TV en Radio present. Alle hoge heren uit de regio waren zelf
aanwezig, voor ons een teken dat het gezondheidscentrum
ook door deze mensen echt als belangrijk wordt ervaren.

Afrikaans lintje doorknippen

Hooggeëerd bezoek

Speech Noel Koussey, oprichter Kuweeri

Speech Marjan

Fragment uit de speech van Marjan
Het gezondheidscentrum “ la Solidarité” in Koutchagou (CSSK)
is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de
organisatie KUWEERI en FSAB.
Solidariteit: een definitie is eigenlijk simpel: Je bewust zijn van
broederschap EN.... de gevolgen en het onderhoud van deze
broederschap willen accepteren. Want, zoals een gebouw,
zoals apparatuur, zoals iedere relatie, behoeven ook solidariteit
en partenariaat onderhoud.
En bedenk wel, een bevolking is niet alleen afhankelijk van een
gebouw, materialen, van de kennis van het personeel, van de
afstand of onkosten te maken voor een gezondheidscentrum,
maar bovenal van de wil om te helpen, van de humanistische
instelling van het personeel en VICE VERSA.

				
				

Liefde voor ons werk, onze klanten, voor onze collega’s, dat
reflecteert in liefde van de bevolking voor ons en bevrediging
door het werk, dat geeft zin aan het leven.
Leve de solidariteit tussen Nederland en de bevolking van
Boukombé
Leve de solidariteit tussen KUWEERI en FSAB
Leve de solidariteit tussen de regering van Benin, het ministerie
van gezondheid, de autoriteiten van Boukombé en het Gezondheidscentrum “La Solidarité” in Koutchagou,
Ik dank u allen voor uw komst,
Marjan Kroone

Doek in wachtruimte dat samenwerking symboliseert

STICHTING AKTIE BENIN
Giro nr. 249053
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Van de ambassadeur
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Outreach ontmoetingsplaats

Bloedafname in het dorp

De meiden van het internaat die 2 prachtige
boeken (een encyclopedie en een boek over
sexuele voorlichting) in ontvangst mochten
nemen van de Nederlandse ambassadeur.

Outreach
Het outreachprogramma is in volle gang. Het streven is de meest afgelegen dorpen tenminste
twee keer per jaar te bezoeken. Het is soms erg lastig deze afgelegen plekken te bereiken, maar
de bijeenkomsten worden druk bezocht en we krijgen veel positieve reacties. We kunnen steeds
meer mensen helpen of doorverwijzen naar het CSSK voor behandeling. We hopen voldoende
geld binnen te halen om deze belangrijke activiteit structureel te kunnen voortzetten!

Outreach ontmoetingsplaats

Bloedafname in het dorp

Binnenkort gediplomeerde
verloskundige
Om een goede bijdrage te
leveren aan de milleniumdoelen
4 en 5 (minder kindersterfte
en het verbeteren van de gezondheid van moeders) is het
van groot belang om een
gediplomeerde verloskundige
op het CSSK te hebben.
Deze zijn echter lastig te
vinden omdat de opleidingsinstituten in het zuiden gevestigd zijn en het voor goed
opgeleid personeel niet zo
aantrekkelijk is om naar het
noorden te verhuizen. Ten
opzichte van het zuiden is de
infrastructuur slecht en is er
een gebrek aan kraanwater,
elektriciteit, scholen en goede
gezondheidszorg. Daarnaast
hebben ze geen familie om
op terug te vallen bij ziekte en
kinderopvang.
In de praktijk blijkt het aanbieden van een gratis dienstwoning een goed onderhandelingspunt. We hebben dan
ook een goede verloskundige
gevonden die in oktober haar
plaats in het zuiden wil
verruilen voor een job op het
CSSK, mits er ook een
geschikte woonruimte is.
Deze hebben we nog niet en
we zijn daarom nu druk bezig
fondsen te werven om op het
terrein van het CSSK een
dienstwoning te bouwen voor
de verloskundige.
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De verbouwing van het gezondheidscentrum ligt op koers
De uitwerking van de plannen om het gezondheidscentrum
CSSK te verbouwen en uit te bouwen tot een volwaardig
gezondheidscentrum vordert. Na de bouw van de voorlopige
kraamkliniek in 2008 (in de toekomst bedoeld voor de opvang
van ondervoede kinderen en zwangere vrouwen), is eind 2009
het bestaande hoofdgebouw verbouwd met een ruimte voor
een laboratorium. Sinds januari 2010 wordt er een groot aantal
basis analyses uitgevoerd en draait het parasietenprogramma
dat mede door NASF en Mutthara wordt gefinancierd.

Laboratorium in het hoofdgebouw

     

Ook KUWEERI wordt steeds actiever in het werven van fondsen,
we zijn duidelijk een stimulans voor elkaar. De nieuwe farmacie
die er dankzij hun activiteiten gaat komen, vordert gestaag. De
dienstverlening wordt vrijwel geheel geregeld door lokaal
personeel, deels betaald door KUWEERI en deels door SAB.
Jetse op het laboratorium

Mei 2010 kliniek

Eind juni Farmacie

Juni 2010 kliniek

Magazijn en woning verpleger

Eind juni kliniek.

Bevallingsruimte

Schoolresultaten meisjesinternaat
Alle meiden van het meisjesinternaat, behalve Rosine, zijn over. Rosine heeft echter wel het
BAC examen gedaan, maar daarvan is de uitslag nog niet bekend. In haar klas zitten slechts 3
meisjes, de rest is al van school. De meiden van Sonta (Victoire en Marie) zijn met de hakken
over de sloot door naar het volgende jaar. Alle meiden hebben echt hard gewerkt, vooral Rosine
en Florence, die zitten ‘s morgens om 5 uur al in de paillote te studeren. Onderstaand hun positie
t.o.v. van de rest van de klas.
Wanneer je naar het eindcijfer kijkt, kun je wellicht denken dat het een wat teleurstellend resultaat
is. Maar vergeet niet dat de kinderen uit de brousse die nu via ons internaat naar school gaan, de
eerste generatie is die de lagere school doet. Zij hebben geen ondersteuning vanuit huis, eigenlijk
niet eens het begrip voor de noodzaak van scholing. Daarnaast is er het gemis dat ouders geen
‘voorbereidend werk’ hebben gedaan in de eerste jaren van hun ontwikkeling, denk aan educatieve spelletjes, voorlezen van boeken, interesse opwekken in andere materies dan het land
bebouwen en water halen. We kunnen dus niet zomaar verwachten dat deze kinderen nu direct
klaar zijn en het niveau kunnen halen om een beroepsopleiding te doen. Daar gaan generaties
overheen, zoals dat vroeger ook in Nederland het geval was. Bovendien, als je kijkt naar het feit
dat Rosine 12e is uit 57 leerlingen (met omgerekend een gemiddelde van 4,76) dan wordt al snel
duidelijk dat het niveau in Boukombé onder het landelijk gemiddelde ligt.

Analist Herve op zoek naar parasieten

Jetse en Marjan houden zich
voornamelijk bezig met de
opleiding van het personeel
en technische ondersteuning.
De prijzen voor de behandelingen worden laag gehouden, zodat het gezondheidscentrum voor veel mensen uit
de regio toegankelijk is.
Begin mei 2010 is gestart met
de bouw van de kliniek en in
december hopen we dat deze
klaar is. Straks kunnen we
patiënten een of meerdere
dagen opnemen en we krijgen
een aparte ruimte voor de
kinderen.

Naam

Eindcijfer
(max 20)

Resultaat

Colette 2 (de
run away)

12,89

17e uit 55
leerlingen

Victoire

10,10

19e uit 59
leerlingen

Marie

10,19

18e uit 59
leerlingen

Bénedicte

15,33

2e uit 59
leerlingen

Florence

12,72

12e uit 59
leerlingen

Rosine

9,51*

12e uit 57
leerlingen

* resultaat 1e helft van het jaar
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Nieuwe ambulance dankzij SAB
Begin maart is de enige ambulance uit de regio op weg naar het ziekenhuis in Tanguieta verongelukt.
Nog een wonder dat er mensen levend uitgekomen zijn, echter de patiënt was helaas overleden.
Een persoonlijk drama mondde al snel uit in een regionaal drama; maandenlang was er geen
ambulance meer om patiënten in de regio te vervoeren.

Ambulance total loss		

Nieuwe ambulance

Door een noodoproep van Marjan via Twitter en onze site, konden we door een grote bijdrage
van Muttathara en de inzet van onder meer Jan Tekelenburg, begin juni een 2e hands ambulance
van de NATO per schip naar Benin vervoeren.
De ambulance is per container vervoerd om te voorkomen dat hij tijdens het boottransport en in
de haven leeggeroofd en gestript zou worden. Marjan en Jetse waren daarom in de haven van
Cotonou om de hele transactie te begeleiden.

Een drukte van belang in de haven

Stanislas in de ambulance

Uitladen van alle spullen

Naast de ambulance zijn er ook de nodige reserve onderdelen voor de auto meegekomen en
vanuit Cotonou werd direct de motor die voor de verloskundige was gereserveerd van de
opbrengst van de Midsummerfair 2009 van de Soroptimisten Assen mee naar Boukombé genomen. Al met al best een riskante tocht naar het noorden, omdat de kans op een roofoverval onderweg behoorlijk groot is. We waren dan ook blij te vernemen dat iedereen eind juli heelhuids in
Boukombé was aangekomen.

Overdracht laboratorium
van Boukombé aan de staat
Met ingang van 1 januari
2010 is het laboratorium van
Boukombé officieel overgedragen aan de staat. Alleen
technische ondersteuning en
het reagens voor enkele bepalingen zijn nog nodig vanuit
Nederland.
De inkomsten laten een stijgende lijn zien (2009: 3.266
Euro tov 2007: 2.342 Euro)
en zijn dusdanig dat de
structurele kosten in principe
betaald kunnen worden. Het
personeelsbestand komt
inmiddels ook volledig voor
rekening van de regering, dus
met vertrouwen hebben we
de sleutel overgedragen.

Omdat de ambulance feitelijk een kleine vrachtauto is, hebben 2 personeelsleden een groot
rijbewijs gehaald. Op 1 september, als de protocollen gereed zijn, wordt de ambulance ingezet en
kunnen hopelijk weer veel patiënten gebruik maken van deze dienst.
Iedereen die aan deze ambulance of inhoud heeft bijgedragen, op welke manier dan ook:
super bedankt!!

Sleuteloverdracht

30 september: Marjan in EO-doeners
In april kwam Marjan op verzoek van de EO naar Nederland om het zomerprogramma Doeners!
op te nemen. Tijdens het programma staat haar motivatie en het werk centraal: Wat doe je voor je
medemens en wat is je drijfveer en welke relatie met God heb je in je werk, in je roeping?
Marjan was enthousiast over de crew en de uitgebreide interviews. We zijn dan ook reuze benieuwd naar het resultaat op donderdag 30 september om 17.05 Nederland 2
Marjan in gesprek met Carla van Weelie
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Vrijwilligersdag in Nederland
Op 25 april hebben we voor de tweede keer de vrijwilligersdag
gehouden. Dit jaar werden alle vrijwilligers bij Jos en Tiny Vinke
in Gieten in het zonnetje gezet. Met een hapje en een drankje
was er volop de gelegenheid om bij te praten. Daarnaast gaf
Marjan een update van de situatie in Benin en de plannen voor
aankomend jaar.
Ook werd wederom een vrijwillger van het jaar gekozen.
Dit jaar viel de eer te beurt aan Jetse Postma (de man van
Marjan), omdat hij altijd klaar staat, nooit klaagt, nooit iets voor
zichzelf vraagt, maar op de achtergrond altijd aanwezig is als je
hem nodig hebt.

Nieuwsflits
• Sinds kort is Marjan ook te volgen via Twitter: http://twitter.comMarjanKroone. Wanneer er nieuws is, zal Marjan via een Tweet je
direct op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen.
• In Benin bestaat er sinds een paar jaar ook een sociale dienst
waarmee werknemers van bedrijven en ONG’s die sociale lasten
betalen, recht hebben op een uitkering of pensioen. Het staat allemaal nog in de kinderschoenen en om te controleren of het op
lokaal niveau allemaal volgens de regels gaat, zijn er comissies
benoemd. Albert (onze vice-voorzitter) is niet alleen tot vertegenwoordiger voor Boukombé benoemd, maar ook als voorzitter van
de regio Natitingou!

Jetse met de trofee		

Lida gekroond tot Sagesse

Daarnaast werd onze voorzitster Lida - namens het bestuur in
Benin – als “wijze vrouw” bekroond op de traditionele manier
om haar te bedanken voor al haar goede zorgen, het feit dat ze
altijd trouw is en klaar staat voor de mensen in Benin. De ‘Wijze
vrouwen” in Benin zijn eenvoudige vrouwen, door het leven
gevormd, trouw aan hun familie en ze vinden overal een
oplossing voor, helpen hun familie te overleven. De titel
“Sagesse” mag alleen door de schoonfamilie aan de vrouw
worden toegekend na jarenlange bewezen inzicht en inzet. En
er zijn niet veel officiële ‘’sagesses’ in de regio, dus dit is een
zeer grote hulde die ze meer dan verdient.
Acties
Voor de komende periode hebben we weer een aantal acties op
het programma staan: de Bolchrysantenaktie in Bedum (week 35),
op 22 september de Skate marathon in Heerde en we zijn aan het
onderzoeken of het mogelijk is om aan het eind van het jaar weer
een groot evenement met onze ambassadeur Arjen Robben te
organiseren. Houd onze site in de gaten voor de details!

Container
Eind dit jaar gaat er weer een container naar Benin. We zijn nog op
zoek naar donateurs/bedrijven die een bijdrage willen leveren voor
het vervoer en daarnaast zoeken we nog specifieke spullen. Op de
site vindt u binnenkort de volledige lijst, hier alvast een voorproefje:
spuitflessen, reageerbuisrekken en kunststofbuizen (15 ml) voor
het laboratorium, zonnepanelen, reserve onderdelen voor de Nissan Terrano en de Toyota Hilux, schoolbordenverf, rollators, rolstoelen, 4 kinderziekenhuisbedden met matras en vuurvast cement.
Kunt u ons helpen of kent u mensen die ons mogelijk kunnen helpen? Laat het weten via info@aktiebenin.nl

• Marjan heeft weer een groot aantal nieuwe tassen ontvangen
die gemaakt zijn door vrouwen uit de St Jozefkerk in Zaandam.
Natuurlijk zijn ze direct in gebruik genomen; ze zijn prachtig!
Nogmaals bedankt namens de vrouwen in de regio Boukombé!
Donaties
De afgelopen periode hebben we weer veel giften mogen ontvangen van mensen die het werk van Marjan en Jetse een warm
hart toedragen. Naast de maandelijkse donaties van onze vaste
donateurs, zien we ook een toename van mensen die bij een
bijzondere gebeurtenis aan ons denken, bijvoorbeeld als cadeau
bij een verjaardag of geboorte van een kind, een collecte bij het
huwelijk of omdat iemand zijn huis had verkocht. Met al deze giften
zijn we ontzettend blij!
Naast particulieren willen we ook de volgende organisaties bedanken voor hun bijdrage: Rotary Neede, St. Mamamimi Groningen,
Lions Club Groningen Zuid, Stichting Castricum Helpt/Muttathara,
Accenture Foundation en de JF Kennedyschool ’s Gravenzande.
Om ook in de nabije toekomst ons werk te kunnen blijven doen,
hebben we veel geld nodig. Metname de structurele kosten voor
het laboratorium, outreach, de auto en het personeel stijgen elk jaar
en helaas kunnen we ook vele verzoeken niet honoreren. We
blijven dus zoeken naar nieuwe donateurs, helpt u mee? Mail deze
nieuwsbrief door naar vrienden en bekenden, zodat de
naamsbekendheid van SAB groter wordt.
STICHTING AKTIE BENIN
Postbus 1096
9701 BB Groningen
Giro nr. 249053
www.aktiebenin.nl
info@aktiebenin.n
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