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Gestaag vooruit!
Graag willen we u op de hoogte brengen van de voortgang van
onze projecten en de samenwerking met Kuweeri in Benin.
We zijn zeer verheugd dat we nog steeds positieve berichten
ontvangen over de ontwikkelingen op het gezondheidscentrum
CSSK. Lees ook de samenvatting van het jaarverslag van onze
samenwerkingspartner Kuweeri, verderop in deze nieuwsbrief.
Nu we al weer enkele jaren vanuit Nederland opereren, zijn we
blij en trots te merken dat een groot deel van de activiteiten en
de infrastructuur die we hebben opgezet in Benin nog steeds
werken. Er wordt meer gebruik gemaakt van de faciliteiten, we
hebben goed gekwalificeerd personeel en ook komen er verzoeken voor nieuwe initiatieven. Dit komt voort uit de contacten
die we regelmatig hebben met de coördinator van het CSSK en
andere medewerkers. Uiteraard worden alle nieuwe verzoeken
zorgvuldig afwogen en begeleid. Het is mooi om te zien dat we
elkaar daarin als volwaardige sparringpartners zien.

Groet van Marjan

Wij wensen iedereen nog alle goeds voor 2015!
Hartelijke groet, ook namens Marjan en Jetse,
Cyrille Krul, Lida Heethuis, Yvette Krul en Saskia van den Berg

Lieve donateurs,
Omdat er veel vragen zijn over mijn gezondheid hierbij een update. De kuur is goed aangeslagen en de uitzaaiingen zijn met
70% gereduceerd. De eerste drie maanden waren erg zwaar
omdat ik iedere week vanuit Assen naar Amsterdam moest voor
de behandeling. Uiteraard heb ik wel bijwerkingen, maar daar
kan ik prima mee leven.
Na deze intensieve bestrijding ben ik nu in de zogenaamde
“onderhoudsfase” beland. Iedere 14 dagen een infuus en zeer
regelmatig een controle scan. De bedoeling is nu om in de kuur
zo lang mogelijk stabiel te blijven.

Ebola en Benin

Voor mezelf wil ik het positief zien, waardoor ik me verbeeld die
ene uitzondering te zijn die deze ongeneeslijke uitzaaiingen wel
gaat overleven. Die ene persoon die de medische wetenschap
versteld doet staan.

Net als in vele west Afrikaanse landen is
ook in Benin de zorg over het Ebola virus.
Hoewel er in het Noorden een aantal
verdenkingen waren, zijn er, op het moment
van het schrijven van deze nieuwsbrief,
formeel geen Ebola slachtoffers bekend.

Is dat nou jezelf voor de gek houden? Nee, ik wil positief blijven
omdat bij de pakken neerzitten je situatie alleen maar negatief
verandert. 26 jaar geleden gaf de arts me 15% kans om mijn
kanker te overleven. Wat een cadeau was dat achteraf. Welk
een bewustzijn heeft die mededeling me gegeven.

Wel is officieel Lassa koorts vastgesteld in
het noorden van Benin, het gebied waar ook
ons gezondheidscentrum ligt.

Immer nog geniet ik van alles wat ik doe. En wat er ook
gebeurt, ik ga het zo lang mogelijk volhouden op een positieve
manier en als vrijwilliger voor Stichting Aktie Benin.

Bron: Hospital Tanguieta, status 1-12-2014

De Lassa koorts kan gezien worden als broertje van Ebola,
een extra reden om alert te zijn. Laten we hopen dat Benin
gespaard blijft van een Ebola infectie, want dat zou voor de
mensen in de regio en het gezondheidscentrum rampzalig zijn!

De contacten zijn intens en het gezondheidscentrum ontwikkelt zich steeds verder en onze meiden studeren gestaag door.
Daarvoor kunt u meer lezen in deze nieuwsbrief.
Marjan
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Gezondheidscentrum CSSK
Zoals het bestuur en Marjan ook al aangeven, zijn de contacten met Benin nog steeds erg
goed. Hieronder een terugblik op de afgelopen periode door de coördinator van Kuweeri
(samenvatting jaarverslag vertaald uit het Frans)

“Nadat de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd door Stichting Aktie Benin in de
gezondheidszorg van Koutchagou, is Kuweeri blij te weten dat SAB nog steeds
een betrouwbare partner is.
Ruim 2 jaar geleden moesten mevrouw Kroone en de heer Postma abrupt uit
Benin vertrekken. Alle betrokkenen in Benin waren hierdoor erg aangedaan.
Ook werd gevreesd dat de samenwerking tussen SAB en Kuweeri door het
vertrek uit Benin zou verminderen of verdwijnen.Maar de vechtlust en het
verantwoordelijkheidsgevoel van mevrouw Kroone, hebben erin geresulteerd dat
de steun onverminderd doorgaat.
Alle lopende projecten, waaronder de bouw van het Centre de Sante zijn
afgerond en in bedrijf gesteld. Daarnaast is al het FSAB personeel overgegaan
naar Kuweeri, met daarbij een financiële ondersteuning voor de volledige
salariskosten. Ter versterking van het medisch personeel, is een arts en een
verloskundige in dienst gekomen. Ook de salariskosten voor deze personen
worden mede vergoed door SAB. Ook de ambulance is geregistreerd en wordt
onderhouden door SAB. De salarissen van het ambulancepersoneel zijn tevens
door SAB betaald voor de periode 2013-2014, en waarschijnlijk ook voor 2015
als de financiën dit toelaten.
Tevens is door SAB een fonds beschikbaar gesteld voor zieke kinderen tot 5 jaar,
vrouwen in barensnood en andere mensen die hulp nodig hebben. Deze mensen
worden, wanneer ze zelf geen bijdrage kunnen doen, gratis in het ziekenhuis van
Tanguieta verpleegd en verzorgd, inclusief het vervoer per ambulance naar het
ziekenhuis toe.
Het onderhoud van de fietsen en motoren van het gezondheidscentrum kan
volledig rekenen op een subsidie vanuit Nederland. Ook worden zeven meisjes
ondersteund door SAB en hebben zij elk een fiets, waarvan het onderhoud in elk
geval is gegarandeerd tot en met 2015.
Een aantal scholieren en studenten -meestal meisjes-, worden tevens
ondersteund in hun scholingskosten. Op voorstel van mevrouw Kroone is een
project ter vermindering van ondervoeding ontwikkeld en voorgelegd aan SAB.
Door het vinden van een donateur kon het project in maart 2014 van start.
Voor al deze projecten is, voor de periode 2013-2014 en een gedeelte van 2015,
door SAB geld beschikbaar gesteld.
Tenslotte, alle betrokkenen in Benin bidden voor de genezing van mevrouw
Kroone.”
M. Stanislas N’DOUMA
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Opleiden van meisjes en vrouwen in
de regio
Met de kinderen die we ondersteunen gaat het goed. Alle kinderen die nu de lagere school doen, zijn over gegaan. Sabine
en Bake zijn beide geslaagd voor de lagere school. Bake is met
haar eindscore zelfs de beste van de hele regio Boukombe! En
daar zijn we natuurlijk super trots op.

Start programma ondervoeding
In maart van dit jaar is met hulp van stichting SOS gestart met
het project voor ondervoede kinderen in de regio. Ondervoeding vergroot de kans op overlijden door simpele infecties of
het risico van onherstelbare lichamelijke aandoeningen.

Ook zijn alle meiden van de middelbare school over naar de volgende klas, behalve Colette 2. Zij is voor de tweede keer blijven
zitten op de mavo en gaat nu naar het internaat van de nonnen in
Natitingou om een opleiding tot secretaresse te volgen.
Benedicte is alweer tweede jaars student economie aan de
universiteit van Parakou. Madeleine studeert ook voor het
tweede jaar op de universiteit van Abomey-Calavi; zij wil graag
laborante worden.
Florence was vorig jaar te laat met inschrijven, maar hopelijk lukt het haar dit
jaar een plaats te verwerven in Parakou.

Door een tekort aan essentiële
voedingsstoffen zijn kinderen
vaak te klein voor hun leeftijd
en ook hun IQ is lager. Dit leidt
tot slechte prestaties op school,
met alle gevolgen van dien voor
hun toekomst. Wij doorbreken
de cirkel van ondervoeding en
armoede door een programma
waarvoor het medisch personeel van het CSSK gericht is
opgeleid.
Kinderen krijgen te eten en
daarnaast leert het medisch
personeel de moeders hoe zij
met lokale producten zo eiwitrijk en gevarieerd mogelijk eten
kunnen klaar maken. De ouders krijgen voedsel voor hun kind.
Tijdens de consultaties, ook een manier om te controleren of
het eten ook echt naar hun kind gaat, is het mooi om te zien dat
kinderen opknappen en een beter gewicht krijgen. Daar doen
we het met z’n allen voor!

De meiden op het CSSK zetten nieuwe burgers op de wereld.
Rosine is inmiddels bevallen van een zoon. Naast haar moederschap gaat ze voor het tweede jaar stage lopen op CSSK als
agent d’hygiene. Martine werkt ook voor het tweede jaar stage
als administratief medewerkster en is nu ook zwanger.
Genevieve is inmiddels ook
afgestudeerd in Parakou
en op zoek naar een baan
in de farmacie. Maar net
als in Nederland valt dat in
Benin ook niet mee wanneer
je iets ouder bent dan de
gemiddelde afgestudeerde
student.
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Wens voor nieuwe spectrofotometer en echoapparaat
De aanwezigheid van de arts en
verloskundige op het CSSK zie je
terug in de cijfers van de ambulance,
laboratorium en de kraamafdeling.
De voortgangsrapportage van
augustus laat zien dat de ambulance
129 keer is gebruikt, al 15 ritten
meer dan in heel 2013. Door de
aanwezigheid van gekwalificeerd
personeel wordt een betere
inschatting gemaakt van de
risico’s en daarmee het doorsturen
van patiënten naar Tanquieta
(groter ziekenhuis). Hierdoor
neemt het sterftecijfer af en
worden complicaties gereduceerd.
Maandelijks worden er
ongeveer 250 bepalingen in
het laboratorium gedaan, veelal
gericht om de juiste medicatie
te kunnen verschaffen door een
goede interpretatie van de arts.
Gemiddeld worden er per maand 40 kinderen op het CSSK geboren en 800 patiënten
behandeld. Hiermee zijn we echt uitgegroeid tot een referentie gezondheidscentrum in de
regio.
Om in de toekomst nog meer bepalingen zelf te kunnen doen, waardoor mensen niet
doorgestuurd hoeven worden met alle bijbehorende risico’s, is er een aanvraag gekomen
voor een spectrofotometer. Hiermee kunnen we de kwaliteit van de analyses verder
vergroten en kan het laboratorium ook meer inkomsten genereren, wat weer nodig is om
op termijn op eigen benen te kunnen staan.
Ook op de kraamafdeling zou men graag hun diensten willen uitbreiden met een
echoapparaat. Om een gerichte diagnose te kunnen stellen en om tijdig te kunnen bepalen
of een zwangere moet worden doorgestuurd. Dit zorgt uiteraard ook weer voor minder
complicaties en een reductie van het aantal sterfgevallen tijdens de geboorte. Ook kan het
apparaat breder in het ziekenhuis worden ingezet.
Voor beide apparaten zoeken we nog een of meerdere sponsoren, dus uw bijdrage is meer
dan welkom!

Zoals u kunt lezen ondersteunen we met de activiteiten van SAB nog
steeds veel kansarme mensen in Benin. Uw bijdrage is en blijft van groot
belang. Wij hopen daarom dat u ons blijft steunen. Alvast bedankt
STICHTING AKTIE BENIN
Postbus 1096
9701 BB Groningen
NL52 INGB 0000249053
www.aktiebenin.nl
info@aktiebenin.n
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