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Wat is er het afgelopen half jaar allemaal in Benin gebeurd? 

Opnieuw 2 vrijwilligers naar Benin 
Ook de afgelopen maanden zijn er weer twee vrijwilligers naar Boukombé gekomen om Marjan en Jetse te 

steunen bij hun werk. In april kwam Manfred Heddes voor een maand. Hij is een 
Nederlandse opticien die Albert, een locale bewoner van Boukombé, verder 
heeft opgeleid tot opticien. Ondanks de oude, versleten en zelfs soms defecte 
apparatuur, wist Manfred met de nodige improvisatie en een zelfgemaakte 
basistest voor het meten, Albert de kneepjes van het vak bij te brengen. Albert 
werd soms overspoeld met alle informatie en het viel voor hem niet altijd mee 
om de stof eigen te maken (hij blijkt moeite te hebben met rekenen). In de 
laatste week heeft Albert een theorie- en praktijkexamen afgelegd, om aan te 
tonen dat hij in staat is eenvoudige metingen te doen en een montuur van de 
juiste glazen te voorzien. Manfred is vastbesloten om volgend jaar weer terug te 

gaan naar Benin om naast Albert nog 1 of 2 leerlingen op te leiden tot opticien. 
 
Eind mei kwam Vera Buijs, na 12 weken stage in het academisch ziekenhuis 
van Cotonou en het districtziekenhuis in Nikki (noord-oosten van Benin), een 
week bij Marjan en Jetse. Ze heeft vooral Marjan geholpen met de spreekuren 
in het Centre de Santé en bij de dorpsbezoeken. Verder heeft Vera haar oog 
geworpen op alle andere projecten, zodat ze nu nog beter weet wat voor goeds 
SAB doet en ze als coördinator fondsenwerving met nog meer overtuiging 
fondsen kan werven! 
 
Zowel Manfred als Vera hebben een uitgebreid verslag bijgehouden tijdens hun verblijf in Benin. Je kunt hun 
ervaringen nalezen op onze website (www.aktiebenin.nl) onder het kopje Verslagen -> Reisverslagen. 
 
Door alle ontwikkelingen in het Centre (waarover later in deze nieuwsbrief meer) is het programma voor 
vrijwilligers zoals gepland voor het najaar, behoorlijk vertraagd. Marjan en Jetse zullen eerst alles weer op de rit 
moet krijgen, alvorens zij nieuwe vrijwilligers kunnen ontvangen. De verwachting is dat dit begin volgend jaar 
het geval zal zijn. 

Vriendin van Arjen Robben in Boukombé 
Bernadien Eillert, de vriendin van Arjen Robben, is in mei samen met haar vriendin Lieke naar Boukombé 
vertrokken om daar met eigen ogen te zien wat de stichting allemaal doet. Helaas kon Arjen in verband met 
contractuele verplichtingen niet zelf mee naar Benin afreizen, maar door dit bezoek krijgt Arjen uiteraard ook 
een veel beter beeld van de stichting waarvan hij ambassadeur is.  
Bernadien en Lieke hebben ervaren hoe de Ditamaries leven en dat alles in het teken van overleven staat. Ze 
zijn met Marjan de dorpen in geweest en hebben een bevalling in het Centre meegemaakt, waarbij duidelijk 
werd dat kinderen in veel gevallen een ‘middel’ zijn, hetzij door de bruidschat die in het verschiet ligt of het 
onderhoud van de familie door een zoon. De reis heeft een enorme indruk gemaakt (in de gastcolumn spraken 
ze van een enorme ‘cultuur shock’) en de bewondering voor het werk van Marjan en Jetse is alleen maar 
vergroot. 
Ook Bernadien heeft een reisverslag bijgehouden dat je kunt lezen op de site van Arjen: www.arjenrobben.com



Nieuwsbrief 7 - september 2006 
 

2

Contract met ministerie klaar voor ondertekening 
De samenwerking met het Centre de Santé is het afgelopen anderhalf jaar niet altijd over rozen gegaan. Vooral 
met de enige arts in het gezondheidscentrum, dokter William, en 2 verpleegkundigen was zelfs sprake van 
tegenwerking. De arts is gemiddeld een dag per maand aanwezig en dan weigert hij systematisch om patiënten 
te behandelen. Zelfs als Marjan deze speciaal voor hem terug liet komen. Daarnaast worden twee 
verpleegkundigen door de locale bevolking zelf geweigerd. Niemand komt naar de poli als een van beiden 
dienst heeft. De verpleegkundigen zelf liggen liever op de bank dan dat ze werken, snauwen naar de zieken en 
naar hun mede collega’s, Marjan en Jetse. Ze sturen zieken die in het weekeinde komen naar huis, om op 
maandag terug te komen. Ook werden er goederen oneigenlijk gebruikt. Zolang het niet iets van de stichting 
was heeft Marjan haar mond gehouden, maar toen het ook onze eigen goederen betrof, kon dit niet ongestraft 
blijven. Het probleem was dat niemand er ook maar iets aan wilde doen, omdat dit blijkbaar algemeen wordt 
geaccepteerd. Voor Marjan en Jetse was dit echter niet te aanvaarden, met hun verantwoordelijkheid tegenover 
de achterban in Nederland. Zij hadden dit al geruime tijd aangekaart bij de burgemeester en de lokale overheid, 
maar daar werd jammer genoeg niets mee gedaan. 
 
Het lastige is dat deze ervaring zeker niet voor alle verpleegkundigen geldt. Met 3 van hen wordt prima 
samengewerkt en ook met de kraamafdeling verloopt het overleg op rolletjes. 
Toch hebben alle negatieve ervaringen en tegenwerkingen van de afgelopen 
maanden Marjan en Jetse doen besluiten om op 1 juni hun werkzaamheden te 
staken en te laten zien dat er dit keer serieus iets moest veranderen. Ze voelde 
zich genoodzaakt om naar Cotonou te gaan, een statement te maken en niet 
eerder terug te komen dan dat de situatie voor beide partijen op een 
bevredigende manier zou zijn opgelost. Uiteindelijk hebben ze ruim 10 weken in 
Cotonou gezeten om besprekingen op het allerhoogste niveau te voeren (o.a. op 
de Présidence, het ministerie van Gezondheidszorg en Buitenlandse Zaken). 

Jetse en Marjan zouden pas teruggaan naar Boukombé als ze via de hoogste instantie een acceptabel 
samenwerkingscontract zouden krijgen, waarin duidelijk staat hoe er samen gewerkt wordt en wat de sancties 
zijn voor degene die niet meewerken of gewoon niet werken. Ondertussen is er vanuit het bestuur en 
Nederlandse samenwerkingspartners die ter plaatse zijn geweest en dus over hun eigen ervaring konden 
spreken, druk uitgeoefend door pittige brieven naar het ministerie te sturen.  
 
In Boukombé is een protestmars georganiseerd waaraan de dorpsoudsten en vrijwel alle andere groeperingen 
hebben meegedaan, omdat men absoluut wil dat Marjan en Jetse doorgaan met hun werk. De dag na de mars 
heeft de plaatselijke bevolking (ook de mensen uit de afgelegen dorpen) in een bijeenkomst van maar liefst 8 
uur al hun positieve verhalen over het werk van Marjan en Jetse aan de burgemeester verteld. Vele bekende en 
onbekende personen hebben aangegeven wat ze vonden van het feit dat hij geen verantwoording heeft 
genomen in deze zaak en alles dusdanig op zijn beloop heeft gelaten dat de Marjan en Jetse zijn vertrokken. 
Men is boos dat zij niet zijn geholpen en men wil dat ze terugkomen en dat de samenwerking wordt aangepast, 
met of zonder het huidige personeel. 
In de kerk is dag en nacht bij toerbeurt gebeden, opdat God hun weg weer helder zou verlichten en Marjan en 
Jetse weer zouden zien wat ze moeten doen. Half juni is er een vergadering van 6 uur georganiseerd door een 
comité, met daarin vertegenwoordigers vanuit alle groeperingen en de burgemeester samen. Uiteindelijk is 
vastgesteld wat de bevolking zelf wil en heeft de burgemeester zijn woord gegeven dat hij deze wensen zal 
respecteren. 
 
Een positief neveneffect van dit alles is dat deze ervaring het politieke bewustwordingsproces van de locale 
bevolking enorm heef versneld. Men is zich bewust geworden van het feit dat men een stem heeft en dat men 
gezamenlijk de kracht heeft om invloed uit te oefenen op de autoriteiten. Men begrijpt nu beter de functie en de 
verantwoordelijkheid van volksvertegenwoordigers. 
 
Er is veel overlegd met de ministeries en er waren teleurstellingen over concept contracten, waarin werd geëist 
dat SAB alle goederen, materialen en apparatuur officieel aan het Centre zou schenken en met daaraan het 
recht gekoppeld dat het ministerie deze goederen naar eigen goeddunken kon overplaatsen naar elders. In het 
contract stond tevens dat een bepaald percentage van de inkomsten van SAB afgestaan dienden te worden 
aan de Zone, ten gunste van enkele plaatselijke verantwoordelijken. Maar nu lijkt het dan toch te gaan lukken 
om een contract te ondertekenen waarin we ons kunnen vinden. Marjan en Jetse zijn in contact gekomen met 
de adviseur van de ministerraad, Marie Jose. Zij heeft na het lezen van het dossier aan de minister van 
Gezondheidszorg de opdracht gegeven om het contract dusdanig aan te passen dat het om de rechten en 
plichten van gelijkwaardige partners gaat en er samen met de minister van Buitenlandse Zaken voor te zorgen 
dat Marjan en Jetse Benin niet gaan verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken was het overigens vanaf 
het prille begin niet eens met de manier waarop het eerdere contracten waren opgesteld en heeft ook direct 
actie ondernomen en Marjan en Jetse werkelijk geweldig ondersteund en geholpen met de onderhandelingen. 
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Marjan en Jetse zijn half augustus weer teruggegaan naar Boukombé om vooral 
ook aan de bevolking en het personeel te laten zien dat ze hen niet zijn vergeten. 
Iedereen was uiteraard blij en het was een komen en gaan van mensen met 
verhalen over de protesten van de afgelopen weken. Ze smeekte Marjan en 
Jetse om vooral te blijven en gaven eieren als dank voor hun terugkeer. 

 
In het laatst aangeboden contract staat uiteindelijk vermeld dat we al onze 

goederen zelf mogen behouden en beheren en we hoeven ook geen geld van onze zogenaamde inkomsten 
aan iemand af te dragen. Men heeft eindelijk door dat dit geld weer wordt hergebruikt voor humanitaire doelen, 
salarissen personeel, elektriciteit, water etc. Doordat dit in het contract staat, zijn we beschermd tegen diefstal 
van onze goederen middels overplaatsing naar andere ziekenhuizen. Tevens staat de regering garant voor de 
salarissen van een deel van het personeel, een harmonieuze samenwerking, sensibilisering van en controle op 
het personeel.  
 
Zoals het nu naar uitziet, kan het nieuwe contract direct bij terugkomst in Cotonou worden ondertekend. Er dient 
nog wel een contract in een kleiner kader opgesteld te worden, waarin ook de exacte werkverdeling 
omschreven gaat worden, maar als dat is gebeurd dan kunnen Marjan en Jetse zich samen met de locale 
bevolking weer volledig toewijden aan hun werkzaamheden die er echt toe doen! Al met al heeft het veel langer 
geduurd dan we ooit hadden gedacht, maar gelukkig lijkt het allemaal goed te komen. We hebben er dan ook 
alle vertrouwen in dat we dit nare hoofdstuk spoedig kunnen afsluiten. 

Bestolen in het zuiden 
Alsof de ellende nog niet groot genoeg was, kregen Marjan en Jetse half juni in het donker, vlak voordat ze het 
stuk weg door het bos in moesten (8 km lang), op een vrij verlaten stuk richting Cotonou een lekke band. 2 
mannen op een brommer kwamen hen tegemoet om ‘hulp’ te bieden, maar als Marjan aangeeft daar geen 
behoefte te hebben, rijden ze net zo snel weer weg. Helaas zijn ze dan al bestolen; 4 tassen met veel 
belangrijke officiële papieren (paspoort, rijbewijs, visa, autopapieren), camera, agenda, geld, mobiele telefoon, 
aantekeningen, USB sticks, etc. Achteraf blijkt dat ze nog van geluk mogen spreken, want de weg blijkt een 
beruchte plek te zijn voor berovingen van 4x4 auto’s, waarbij geweld niet wordt geschuwd. 
 
Mede door hulp van de Nederlandse Ambassade in Benin en SAB hebben Marjan en Jetse inmiddels weer de 
belangrijkste papieren in hun bezit. Helaas zijn alle aantekeningen en de USB sticks nooit meer terug gekomen, 
waardoor naast het nodige geld ook veel informatie verloren is gegaan. 

Meiden van het meisjesinternaat allemaal over! 
Na een wat moeizame start hebben de meisjes Florence, Julienne, Martine en Colette van het meisjesinternaat 
in de tweede helft van het schooljaar goede resultaten geboekt. Alle meiden zijn dan ook over na de tweede 
klas en horen bij de beste 10. Ze genieten nu van een welverdiende ‘vakantie’ en zijn terug naar de dorpen bij 
hun families. Als Marjan en Jetse eind september weer in Boukombé zijn, zullen ook de meiden weer 
terugkeren om met frisse moed aan het nieuwe schooljaar te beginnen. 
 
Ze zullen dan hun kamer gaan delen met 2 nieuwe meisjes afkomstig van de 
– door SAB opgerichte - school in Sonta. We hebben namelijk nieuwe 
donateurs gevonden die bereid zijn deze 2 meisjes 5 jaar lang financieel te 
ondersteunen. Voor Marjan wordt het nog een hele klus om deze meiden te 
vinden, aangezien er slechts 8 meiden in de hoogste klas zitten, waarvan er 1 
al zwanger is en een ander meisje medische problemen heeft. Daarnaast is er 
ook nog het probleem van de bruidschat, deze moet eventueel worden 
terugbetaald aan de toekomstige echtgenoot (om het meisje vrij te krijgen 
voor de MAVO) en de meisjes zelf en de ouders moeten het uiteraard ook 
zien zitten. Voor de toekomst kan het namelijk ook als gevolg hebben dat hun 
echtgenoot hen niet meer wil hebben omdat ze door leren.  
Er komt dus heel wat bij kijken, juist bij de afgelegen dorpen omdat het daar absoluut niet vanzelfsprekend is 
dat kinderen door leren. De leraar zal in ieder geval 4 meisjes voorselecteren en in de eerste week van oktober 
gaat Marjan er heen om een definitieve selectie te maken. 

Zware tijden voor blindenschool 
De blindenschool heeft een moeilijke tijd achter de rug. Het is erg zwaar om in Benin een blindenschool 
draaiende te houden; de overheid draagt onregelmatig en slechts minimaal bij en er zijn geen andere instanties 
in Benin die het blindeninstituut structureel ondersteunen. In het verleden wist de directeur eigenlijk altijd wel 
bronnen te vinden waar hij om geld kon vragen, waaronder het personeel van het Belgische leger. Jammer 
genoeg zijn de activiteiten van de Belgen in Benin verder afgenomen en dus ook de financiële steun. SAB heeft 

Kandidaten voor 
meisjesinternaat uit Sonta 
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dan ook een aantal keren moeten bijspringen om te voorkomen dat de school gedwongen werd te sluiten. Als 
gevolg hiervan hebben we helaas geen activiteiten kunnen starten om verbeteringen te realiseren (zoals 
dakreparatie, nieuwe toiletten en wasruimtes, etc). Er zijn diverse extra activiteiten ondernomen, o.a. door 
veilingen op de site van Arjen Robben, om zo voldoende geld bijeen te brengen zodat in ieder geval de leraren 
konden worden betaald. De aankomende periode zal de directeur van de school alles op alles moeten zetten 
om voldoende middelen binnen te halen. Als stichting kunnen we onmogelijk alle structurele kosten op ons 
nemen. Wel hopen we aankomende jaar de geplande verbeteringen te kunnen realiseren, te beginnen met het 
vervangen van het lekkende dak. 
 

Wat is er het afgelopen half jaar in Nederland gebeurd en wat gaat er gebeuren? 

Nieuws van het bestuur 
Naast de maandelijkse bestuursvergaderingen, is het bestuur actief geweest bij het organiseren en/of 
coördineren van acties, waarover u elders meer kunt lezen. Dan vergt de voorbereiding van de vrijwilligers naar 
Boukombé ook de nodige aandacht. Een erg belangrijke taak van het bestuur is verder het onderhouden van 
het contact met Marjan en Jetse in Benin. Zeker in de afgelopen moeilijke periode in Benin is contact zeer 
belangrijk. Menige telefoontjes via Skype en vele mails waren nodig om elkaar te volgen en te steunen. 
Bij elke beslissing moeten we het doel van SAB, het verbeteren van de gezondheidszorg vooral voor moeder 
en kind, voor ogen houden. Daarnaast willen we de basale zorg voor iedereen toegankelijk houden.  
 
Voor de diverse projecten hebben we coördinatoren. Voor het project ‘Optiek’ hebben we Manfred Heddes 
bereid gevonden om de taak als coördinator op zich te nemen. Zoals u al hebt kunnen lezen is hij door zijn 
bezoek aan Boukombé goed ingewijd in het project en hebben we met hem alle vertrouwen in het vervolg van 
het project. Vertrouwen speelt sowieso een belangrijke rol bij alles wat we doen en is de basis voor een goede 
samenwerking met alle partners in Nederland en Benin. 

Marjan en Jetse weer even in Nederland 
Marjan en Jetse waren van 31 augustus tot 27 september weer in Nederland voor hun jaarlijkse bezoek aan 
familie en vrienden. Daarnaast hebben ze deze periode gebruikt om bij te tanken van de afgelopen heftige 
maanden en uiteraard hebben ze voor de stichting weer aan de broodnodige PR gedaan. Zo heeft Marjan 
gesprekken gevoerd met de stichting Muttathara, Farmacie Mondial, de Vrijbuiter en lezingen gehouden in de 
kerk. Verder waren ze uiteraard eregasten op het Benefietfeest in Groningen. Bovendien zijn ze verwend door 
(gratis) bezoeken aan de schoonheidsspecialist, mondhygiëniste, tandarts en huisarts. Dank aan de mensen 
die dit hebben mogelijk gemaakt! 
 
Marjan en Jetse hebben weer even mogen ervaren hoe ontzettend goed alles in Nederland is geregeld en wat 
een genot het is om zonder frustratie te internetten, documentatie te downloaden en foto’s in enkele seconden 
te mailen. Toch keken ze er half september alweer naar uit om naar huis te gaan. Ze hebben in die korte tijd 
weer veel geld voor de stichting binnen gehaald en energie opgedaan om er in Boukombé weer met hart en ziel 
voor te gaan. 

Benefietfeest levert ruim € 26.000 op!   
Op 18 september heeft de stichting in samenwerking met FC Groningen, Arjen Robben en zijn vriendin 
Bernadien Eillert een Benefietfeest georganiseerd in het mooie voetbalstadion Euroborg. Tijdens het exclusieve 
diner verzorgde een Afrikaanse band en cabaretier Najib Amhali voor het nodige vertier. Samen met acteur 
Mimoun Ouled veilde Najib een aantal voetbalspullen van Arjen, waaronder een shirt en schoenen die hij 
tijdens het WK droeg en een vliegarrangement met kaartjes voor de wedstrijd Celsea - Barcelona. Spontaan 
deed Najib 4 kaartjes voor zijn voorstelling in de veiling en FC Groningen en Ajax volgden met kaartjes voor 
een voetbalwedstrijd. Buyways, Zeker Zanen, John Schokker, Mw. Smit en Marjon Heethuis, bedankt en veel 
plezier met de gekochte producten. Omdat iedereen belangeloos meewerkte, overtrof de opbrengst onze 
stoutste verwachtingen: maar liefst € 26.600! Daarnaast hebben we ook 55 structurele donateurs erbij 
gekregen die voor 2 jaar lang maandelijks € 430 overmaken.  

 

Bestuur met Arjen Robben  Marjan met foto’s        Najib en Mimoun in actie      Najib, Mimoun en Arjen met 
 over Boukombé         tijdens de veiling     het winnende kaartje in loterij 
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De dag na het benefietfeest stonden we op de voorpagina van het Dagblad van het Noorden en ook op radio 
en tv (o.a. in Noordnieuws: www.tvnoord.nl) werd de nodige aandacht besteed aan het feest. Het feest heeft er 
ook voor gezorgd dat we in contact zijn gekomen met de Vrijbuiter die ons wil ondersteunen met goederen en 
wellicht voor opslagruimte in Leek kan zorgen. Ook zijn we in gesprek met het Noorderpoort college over een 
mogelijke samenwerking bij het slaan van een waterput in het noorden van Benin. Wordt vervolgd dus… 
 
We willen bij deze nogmaals iedereen bedanken die zich vrijwillig heeft ingezet om dit Benefietfeest tot een 
daverend succes te maken! 

Donaties 
Ook de afgelopen maanden zijn we weer blij verrast door verschillende donaties. 
Zo heeft Baby Hope een donatie van € 1000 gedaan en 2 nieuwe digitale 
bloeddrukmeters en besloot de familie Bakker om voor hun 25 jarige trouwdag 
aan hun gasten een gift voor o.a. SAB te vragen wat een totaalbedrag van € 786 
opleverde. De stichting ISIS heeft € 2000 geschonken voor scholing. 
 
Arjen Robben heeft via zijn site een aantal gesigneerde spullen geveild met tot 
nu toe een totale opbrengst van € 1470 voor de salarissen van het 
blindeninstituut. Ook de collectes in de verschillende kerken hebben een hoop 
geld opgebracht: in de RK kerk in Bedum in totaal € 573 en in de RK in Assen 
maarliefst € 1733.  

 
De jongeren van de Salvator Maria Parochie te Groningen hebben met hun jaarlijkse actie € 366 bij elkaar 
gewassen voor malariabestrijding, waarna het kerkbestuur heeft besloten dit bedrag te verdubbelen. 
 
Liz Beekman heeft deze zomer ondanks de vroegtijdige beëindiging van de Nijmeegse Vierdaagse, € 1400 bij 
elkaar gewandeld. Dit geld zal besteed worden aan de opleiding van een verpleegkundige. Emiel Paasschens 
heeft zijn verjaardagsgasten verzocht in plaats van een cadeau een donatie aan Stichting Aktie Benin te doen. 
Daarnaast zal hij op de kerstborrel aandacht vragen voor onze stichting en is hij in zijn vriendenkring bezig met 
de verkoop van onze verjaardagskalender (zie ook onder acties).  
 
In het verzorgingscentrum 't Olde Heem in Kloosterburen is de afgelopen maanden weer fanatiek gebreid voor 
dekens, truitjes, jurkjes, sokken, verband en knuffels die in december met de container meegaan. 
 
Morris Rohof heeft samen met zijn klas van de Toermelijn in Castricum met klussen € 428 verdiend.  
 
Dan zijn er uiteraard ook onze vaste donateurs, waar we ontzettend blij mee zijn en alle mensen, die spontaan 
een bedrag storten. Allemaal heel hartelijk bedankt! We zorgen ervoor dat uw geld goed terecht komt. 

Acties 
De afgelopen maanden hebben we vanuit SAB weer een aantal acties georganiseerd om geld op te halen voor 
de structurele kosten van het gezondheidscentrum. Zo heeft een rommelmarkt in Utrecht  € 390 opgeleverd en 
was de jaarlijkse bolcrysantenactie goed voor € 1575. 
 
De vrijmarkt van de Helmerhoekschool in Enschede heeft een bedrag van € 535 opgeleverd voor het 
blindeninstituut. 
 
Verder is vanaf heden de verjaardagskalender van SAB te koop voor € 5. Het is een 
schitterende kalender geworden (zonder reclame, dus ook prima weg te geven als 
cadeau) met impressies van de mensen en projecten in Boukombé. De kalender is te 
verkrijgen door € 6,56  (€ 5 + € 1,56 aan verzendkosten) over te maken naar ons 
gironummer 249053 onder vermelding van “verjaardagskalender”. Stuur daarnaast 
een mail met je naam en adres naar tjaaktje.van.der.wijk@aktiebenin.nl, dan kom je 
z.s.m. in het bezit van deze unieke verjaardagskalender.  
De personeelsvereniging van TNO in Zeist heeft onlangs besloten dat al hun 
medewerkers (500!) in het kerstpakket van aankomend jaar deze kalender zullen 
ontvangen. Een geweldig gebaar en wij hopen uiteraard dat andere bedrijven dit 
initiatief overnemen! 
 
Ook de aankomende maanden staan er weer interessante acties op het programma. Inge Vyt en haar vriendin 
Sandra Maes uit België hebben begin september te horen gekregen dat ze een race door de Sahara in een 
Citroën 2CV, de Touareg Trail 2006, hebben gewonnen. Naast een geweldige 7.000 km lange avonturenrally 

Fam. Bakker  
bekendmaking opbrengst 
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door het Afrikaanse continent, een tocht door de Sahara van Brussel naar Grand 
Popo (zuid Benin), hebben ze ook de opdracht gekregen fondsen en middelen bijeen 
te krijgen voor een goed doel. Na wat speurwerk op internet hebben ze gekozen voor 
SAB als goed doel. Ze zijn momenteel dan ook druk bezig met de voorbereidingen om 
zoveel mogelijk spullen voor de mensen in Boukombé te verzamelen. Zo is de Guido 
Gezelle school in Brugge in de handwerkklas actief met het maken van FSAB tasjes 
voor de kraamafdeling. 
 

Het is de bedoeling dat ze eind oktober een container versturen naar Benin, zodat Inge en Sandra de spullen 
eind november zelf aan Marjan en Jetse kunnen overhandigen. De race start op 27 oktober en de 
ontwikkelingen van de dames kun je volgen op de site van Touareg. Daarnaast zal ook in de binnen- en 
buitenlandse pers veel aandacht zijn voor deze Trial. Wij wensen Inge en Sandra succes met de 
voorbereidingen en uiteraard een heel goede race toe!  

Ook dit jaar gaat de de JFK-school te ’s Gravenzande weer een schooltassenactie houden voor SAB. 250 
kinderen gaan ieder een schooltas vullen met o.a. een schrift en etui, maar ook een pak rijst en een stuk zeep. 
Dit keer zijn de tassen bestemd voor de schoolgaande kinderen in Boukombé.  

Een andere actie die ook dit jaar weer een vervolg krijgt, is de kaarsenactie voor het blindeninstituut. André en 
Anita Bies gaan weer kaarsen verkopen in Coevorden, die gemaakt zijn door de blinde bewoners van de Brink 
in Vries (blinden voor blinden dus). 

Voorbereidingen container weer van start 
Onlangs zijn we weer gestart met de voorbereidingen voor het verschepen van een nieuwe container. Het is de 
bedoeling dat deze container, evenals vorig jaar, eind december weer naar Benin vertrekt. Voordat het zover is, 
moeten er nog veel voorbereidingen worden getroffen. Zo zijn we nog op zoek naar: 
• Microscoop Olympus, fuse-contrast, dual head 
• Beamer + projectiescherm om voorlichting te kunnen geven 
• Benzine aggregaat, koffermodel, 220v, 1000-1500w (voor de beamer) 
• Lamimeerapparaat + toebehoren 
• Diverse modellen lakens + slopen 
• Zeep (desinfecterend) en voor schoonmaakwerkzaamheden 
• Franstalige braille leesboeken en braillepapier 
• Standaard verhuisdozen  
 
Rond de kerst moet de container in het noorden worden ingepakt. Heb je interesse om t.z.t. de handen uit de 
mouwen te steken en te helpen met inpakken, neem dan contact op met onze transportcoördinator André Bies 
(andre.bies@aktiebenin.nl). Ook wanneer je dingen uit bovengenoemde lijst hebt, kun je contact met André 
opnemen. Op onze site vind je een totaaloverzicht van alle dingen die we graag willen versturen. 
 


