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Voorwoord door het bestuur
Geen bericht, goed bericht? Ja, dat kunnen we nu wel stellen. 
We accepteren dat het leven gaat zoals het gaat, zo ook in 
Benin. We hebben gekeken hoe SAB zich kan blijven 
inzetten voor een betere gezondheidszorg voor moeder en kind 
in het noordwesten van Benin. U krijgt in deze nieuwsbrief een 
terugblik op 2012 en leest hoe we in een volgende fase zijn 
aangekomen op weg naar zelfredzaamheid.

Wij wensen iedereen een gezond, vredig en goed 2013 toe. 
We wensen een glimlach van oor tot oor op ieders gezicht. U 
als donateur,  omdat het goed voelt wanneer u het mogelijk 
maakt dat een kind naar school gaat en een moeder haar baby 
een toekomst geeft. En dat brengt weer prachtige dankbare en 
lachende gezichten in Benin.

Veel leesplezier!  
Lida Heethuis, Marjan Kroone, Cyrille en Yvette Krul

Let’s hear it for the babies
Wat was de actie van Serious Request 
een enorm succes! Wij denken dat dit 
mede komt door het onderwerp: het 
terugdringen van de babysterfte. Dat is 
en blijft voor SAB ook het hoofddoel, Wij bieden medische zorg 
en begeleiden moeders tijdens hun zwangerschap, bevalling 
en bij de zorg voor hun pasgeboren kind. We zetten ons in voor 
voorlichting, hygiëne, kraampakketten, vaccinaties en we 
ondersteunen bijvoorbeeld met het vervoer naar een zieken-
huis. Daarnaast besteden we ook aandacht aan anticonceptie, 
seksuele voorlichting en scholing zodat we ook preventief 
werken aan het terugdringen van de babysterfte.

Marjan en Jetse weer in Nederland 

Zoals u op de website heeft kunnen lezen, zijn Marjan en Jetse 
in april uit Benin terug gekomen. Ze voelden zich in Benin 
steeds minder veilig en het klimaat viel hen steeds zwaarder. 
Ze bedanken iedereen voor de bijzondere tijd in Boukombé en 
alle levenslessen die zij kregen.

Ondanks deze keuze is het voor hen erg dubbel; aan de ene 
kant missen ze Benin en de mensen daar enorm en aan de 
andere kant vinden ze het erg fijn om weer in Nederland te zijn, 
dichtbij hun kinderen en familie. Ze genieten volop van al het 
groente, fruit en zuivel dat hier in Nederland zo in overvloed is 
te verkrijgen en beseffen ook weer wat een voorrecht het is om 
hier in luxe en vrijheid te leven.

Gelukkig hebben ze bijna dagelijks contact via de mail en 
telefoon met onder meer Geneviève (scholing en internaat), 
Stanislas (gezondheidscentrum) en Landry (beleidsmatig en 
waar nodig het doorsturen van patiënten) om de belangrijkste 
dingen door te spreken en de vinger aan de pols te houden.

1



NIEUWSBRIEF 12
Januari  2013

Nieuwe fase op weg naar zelfredzaamheid
Met de terugkomst van Marjan en Jetse heeft de stichting ook de tijd genomen om de 
projecten te evalueren en opnieuw focus aan te brengen in onze werkzaamheden. Als we 
terugkijken op de afgelopen 14 jaar dan zijn we duidelijk in een andere fase terecht gekomen. 
We begonnen met ondersteuning vanuit Nederland. Na een paar jaar hadden Marjan en 
Jetse het gevoel ter plaatse iets te moeten doen om daar structurele verbeteringen te kunnen 
realiseren. De afgelopen 7 jaar hebben zij vanuit Benin hieraan een hele waardevolle bijdrage 
geleverd. Zo zijn de beoogde ver- en nieuwbouw bij de gezondheidscentra allemaal klaar.
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Ook hebben we een sterke band opgebouwd met lokale partners in Benin en we hebben veel mensen, onder andere laboratorium-
personeel, gezondheidsmedewerkers en de technische mensen (onderhoud van ambulance en motoren) kunnen bijscholen en 
opleiden. Nu Marjan en Jetse weer terug zijn, zijn we in een nieuwe fase gekomen met een andere aansturing op weg naar 
zelfredzaamheid.

Speerpunten
Vanuit Nederland blijven we tenminste voor de komende drie jaar ondersteuning 
bieden op de volgende speerpunten: 

1.Gezondheidscentrum (CSSK): 
Salarissen en scholing medisch personeel, schoonmaak en ambulance, zowel 
personeel als onderhoud. De salarissen zijn tot juni 2015 gegarandeerd en 
daarna bij voldoende donaties zolang als noodzakelijk. 

2.Scholing: 
Ondersteuning van de meiden in het internaat, zij gaan allemaal naar de 
middelbare school. Van de kinderen die naar de lagere school gaan, 
ondersteunen we degene die naar de katholieke lagere school gaan. 
Deze is verbonden aan de nonnen wat  betekent dat het controleerbaar is 
en de kwaliteit gegarandeerd is (geen maanden staking door het personeel 
bijvoorbeeld).

 
Met deze speerpunten focussen we ons op de afronding van de projecten maar wel vanuit continuïteit en duurzaamheid. Want 
door te ondersteunen bij een betere hygiëne en in de personele kosten verhogen we de kwaliteit. Personeelskosten is een relatief 
hoge kostenpost die men nog niet volledig uit eigen middelen kan betalen. Door te investeren in scholing (van zowel kinderen als 
personeel) bieden we een toekomst op langere termijn. Ook zijn we er zeker van dat we deze speerpunten vanuit Nederland goed 
kunnen aansturen en monitoren. Want we staan er nog steeds voor dat iedere gedoneerde euro volledig in Benin terecht komt en 
goed wordt besteed. 
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Het personeel en onze contactpersonen
De afgelopen jaren hebben we u al bericht dat het erg lastig is een goede arts en 
verloskundige in het noorden van Benin te krijgen. We zijn dan ook erg blij met 
een goede majoor (hoofd verpleegkundige met specialisatie) en de 
verpleegkundige met een aantekening verloskunde. 

 

Stanislas stuurt het personeel in het gezond-
heidscentrum aan, betaalt de salarissen en 
verzorgt de verantwoording naar SAB. Hij is 
verbonden aan de lokale organisatie Kuweeri met 
wie we intensief contact hebben over de 
noodzakelijke behoeftes.

Geneviève  is onze contactpersoon 
voor de scholing en het internaat. Zij 
houdt bij hoe het met de kinderen 
gaat en als er problemen zijn, is zij 
ons aanspreekpunt. Waar nodig 
heeft zij telefonisch contact met 
Marjan over de lopende zaken.

Albert is zelfstandig opticien in de regio geworden en heeft met de optiek spullen uit Nederland (apparatuur, monturen en glazen) 
en daarnaast een eenmalige financiële ondersteuning vanuit SAB een vliegende start kunnen maken.

Florence, Colette 2, Madeleine en Cendra Louisette gaan 
naar de middelbare school. Colette 1 en Martine zijn klaar 
met hun studie en zijn opzoek naar een baan. We onder-
zoeken de mogelijkheid of Martine het CSSK administratief 
kan ondersteunen. Hiervoor zoeken we nog een donateur!

Bénedicte is geslaagd voor het VWO en ze heeft Marjan na kerst 
gebeld met het goede nieuws dat zij is toegelaten op de 
universiteit van Parakou voor de studie-richting economie! Een 
mooie kans voor haar om zich verder te ontwikkelen. 

Rosine zit in een internaat in Parakou en doet in 2013 eindexa-
men voor de studierichting “Agent d’hygiène”. Daarna zal zij haar 
studiebeurs terugbetalen door de schoonmaakploeg op het CSSK 
aan te sturen, zodat zij de hygiëne optimaal kan waarborgen.

Hoe staat het met de meiden van het internaat?
De meiden die bij Marjan en Jetse  op het terrein woonden, zijn ondergebracht bij het nieuw gestarte internaat van de vrouwgroep 
UFeDeB YENTA en het internaat van de nonnen. 

Landry (arts in de regio) stuurt waar 
nodig de patiënten door naar het 
grotere ziekenhuis in Tanquita.

STICHTING AKTIE BENIN

Postbanknr. 249053
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September: Geneviève start opleiding 

Geneviève Kouagou is verhuisd naar Parakou om daar op 
kosten van SAB een twee jarige opleiding tot farmaceutisch 
manager te volgen.

2012 in vogelvlucht
24 januari: Container aangekomen in Boukombé

Iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan de 
inhoud van de container of het vervoer naar Benin: SUPER 
SUPER SUPER bedankt! We zijn reuze blij met alle giften en 
met uw donaties die dit transport mogelijk maakte! Het heeft 
heel wat maanden gekost, maar inmiddels is alles (onder meer 
ziekenhuisbedden met matrassen, microscopen, bureaus, PC’s 
en laboratoriumspullen) op de juiste plaats terecht gekomen.

Zo heeft ook de boetiek ‘ De Bonte Koe’ weer volop keuze en 
zijn de rekken goed gevuld. De verkoopsters staan trots achter 
hun toonbank en doen goede zaken (50% van de opbrengsten 
gaat naar het laboratorium)!

Omdat het gezondheidscentrum en laboratorium nu gereed 
zijn, is dit de laatste container die vanuit SAB naar Benin is 
verscheept. 

Februari: groep vrijwilligers in Boukombé

De 7 vrijwilligers wachtte een lange kluslijst. De hele werklijst is 
afgewerkt en meer dan dat! Er zijn nieuwe toiletten 
opgetrokken, muren van het gezondheidscentrum van een 
mooie nieuwe verflaag voorzien, fietsen en brommers 
opgeknapt, ambulance personeel bijgeschoold (reanimatie en 
EHBO), muskietennetten opgehangen. Te veel om op te 
noemen. Super bedankt! 

4 februari : SAB genoemd in jubileum speech NCDO

De heer Knapen (staatssecretaris van Buitenlandse Zaken) hield 
tijdens de viering van het 40-jarig bestaan van NCDO, een
toespraak ´Alleen gesproken woord geldt´. Tijdens de viering, 
waarbij ook koningin Beatrix aanwezig was, verwees hij in de 
speech naar onze stichting:

Op mijn reizen in ontwikkelingslanden kom ik geregeld mensen 
tegen met hun eigen, kleine ngo. In het noorden van Benin ont-
moette ik bijvoorbeeld Marjan Kroone, van Stichting Aktie Benin. 
Zij runt daar met een paar lokale mensen onder meer een optiek, 
een meisjesinternaat en een gezondheidscentrum.  Het groeiende 
aantal van dit soort particuliere initiatieven is bij uitstek een uiting 
van compassie. Tegelijk dagen zulke initiatieven de traditionele 
ontwikkelingswereld uit om met een antwoord op een concrete 
vraag te komen.

Wij zijn natuurlijk trots dat de staatsecretaris onze stichting noemde 
in zijn speech en dat ons werk en de resultaten die we bereiken, 
zijn verhaal over mondiaal burgerschap ondersteunt.
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Maart-juni: veel acties en donaties

Aankomend jaar collecteert de Maranatha kerk in Castricum tijdens 
de gezinsvieringen voor SAB. Cyrille Krul heeft bij de start een 
presentatie gegeven en de teller staat momenteel op 2000 euro! 
Ook andere kerken hielden collecties en projecten voor de mensen 
in Benin: de Hervormde Gemeente Ootmarsum, de Samenwerk 
kerk in Riet Ede en de Gereformeerde kerk in Assen

In april kregen we van Stichting Baby Hope een mooi bedrag van 
1000 euro voor de kraam en van de Soroptimisten uit Assen een 
bedrag van 6000 euro. 

Op 19 april 2012 bestond de voetbalvereniging Groen Geel uit 
Groningen 90 jaar. Ter ere van dit jubileum hadden zij een 
verrassing voor SAB in petto: een cheque ter waarde van 1.251,37 
euro. Dit geld is letterlijk bij elkaar gevoetbald: iedere goal stond 
garant voor minimaal 10 Eurocent! Het geld wordt besteed aan de 
kinderen wiens ouders geen geld hebben voor behandeling in het 
gezondheidscentrum. 

Ceciel Wessels en Jan Onne Bosman zijn dit jaar als 
vrijwilligers naar Boukombé geweest en hebben de kinderen 
van Christelijke Basisschool De Hoeksteen in Hoogezand bij de 
start van hun project over Benin verteld. In de lessen hebben ze 
aandacht besteed aan de situatie in Benin en zijn er 
inzamelingen gehouden. Uiteindelijk hebben ze  op het 
schoolplein 700 euro bij elkaar gedanst. 

Steun ons ook in 2013 
Zowel voor het gezondheidscentrum als de meiden in het 
internaat hebben we uw financiële steun hard nodig! Dus blijft 
u ons vooral steunen op giro 249053 t.n.v. Stichting Aktie 
Benin in Groningen. Of doe het rechtstreeks op onze site via 
de oranje knop.

Oktober: 1000 euro van Mamamini uit Groningen

Mamamini is een niet gesubsidieerd kringloopbedrijf en geeft 
regelmatig geld aan goede doelen. Dit jaar waren er 23 
projecten genomineerd en Ceciel Wessels mocht namens ons 
maar liefst 1.000 euro ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank! 

December: opening analistenopleiding in Parakou

De opening van het praktijklokaal met materialen uit de 
container vond plaats op woensdag 26 december. De 
inhoudelijke supervisie van deze analistenopleiding, die start op 
7 januari, is in handen van de voormalige minister van Onderwijs 
in Benin en nu verbonden aan de Universiteit in Cotonou! 


