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Stichting Aktie Benin (SAB)

Presentatie voor

Scholen
www.aktiebenin.nl

info@aktiebenin.nl

Giro 249053

Ligging Benin en Boukombé

Boukombé
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Landschap Benin

8 maanden zeer droog Oktober direct na de regenperiode

Tata somba

Doelstelling SAB

� Stichting Aktie Benin (SAB) wil mee helpen er 
voor te zorgen, dat alle mensen ook de 
allerarmsten geholpen worden als ze ziek zijn 
en dat de kinderen naar school kunnen gaan.

� SAB levert een bijdrage aan het realiseren van 
de milleniumdoelen
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Hoe het begon - structuur nu!

Marjan Kroone uit Bedum is geraakt na een reis door Benin:

“Ik ga jullie helpen!"

Wat zij zegt, doet ze en 28-01-1999 is SAB een feit

10 jaar later:

Nederland

SAB

Benin

FSAB

Zo wonen de mensen
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Of zo!

De dieren schuilen in huis
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Alle kleren van de hele familie

Kleren?

Truitjes

uit 

Nederland
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Erg blij met deze kadootjes

Of met bladeren spelen
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Buiten koken

Als het regent binnen
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In de stad de wc en douche

Hier slapen ze samen
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Zo kan je heel veel 
vervoeren

Scholen

School in Sonta na een regenperiode en 

vóór de nieuwbouw
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De school na hulp SAB

In de klas
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Eten; en als dank een geit

Vandaag sportdag

�In de rij

�Nog een koe weg

�Bokkispringen

�Yel
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SAB project: CdS Boukombé

Vóór hulp 
SAB

Na hulp 
SAB Inclusief laboratorium 

met Marjan, Jetse en 
Hortence

SAB project CSSK

samenwerking met 
lokale Ong Kuweeri

zoals het was 9 okt. 2008 1e baby geboren in het Robbenhuis dec.2009 laboratorium
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Wat doet SAB nog meer?

schooltassen gevuld door kinderen van een

school in Nederland voor een school in Benin

SCHOLING

40 kinderen gesponsord voor lagere school

7 meiden op het Internaat

7 meiden voor beroepsopleiding

Container verschepen Marjan pakt de 

inclusief medicijnen dozen uit

Out-reachprogramma

Sinds juli 2009 in de 

afgelegen dorpen

ze wachten al gewoon buiten voorlichting betalen in natura
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Voor dit werk is geld nodig en kan je akties doen

Wat kost het?

� Kind een jaar naar school € 55,-

� Schooluniform + lesmateriaal voor een kind € 25,-

� Een kind naar de dokter en medicijnen € 2,-

� Muskietennet € 2,-

� Één dag Outreach voor een dorp € 125,-

Wat kan je bv doen?

� Sponsorloop

� Markt op school

� Klusjes doen

� Fietstocht organiseren

� In plaats van een kado, geld voor SAB

Dank voor je aandacht!

Lida Heethuis-Kerdijk

Voorzitter Stichting Aktie Benin

Postbus 1096

9701 BB  Groningen

lida.heethuis@aktiebenin.nl

06-41508200

www.aktiebenin.nl


