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Voorafgaand, wat hebben we in grote lijnen in afgelopen jaren gedaan en
hoe vormde dit aanleiding voor recente ontwikkelingen
Met Stichting Afric’Sanaga richten wij ons op projecten op het gebied van onderwijs en gezondheid in
Afrika. In voorgaande jaren voorzagen wij scholen en klinieken van materialen, betaalden we
schoolgelden, oogonderzoeken en –operaties.
In 2013 startte studente Sahoudatou met behulp van onze bijdrage aan collegegeld en schoolboeken
met haar opleiding Marketing en Commerce in Cotonou. Ze behaalde het eerste jaar en is zeer
gemotiveerd, dus gaan wij uiteraard door haar financieel te steunen.
In 2014 zorgden we ervoor dat basisschool Sainte Lucie in het dorp Zinvié boeken kreeg, computers,
computertafels, een printer en internet. Als klap op de vuurpijl werd met onze financiering een
watervoorziening aangelegd met watertoren en kwamen er wc’s en een wastafel. Hiervan profiteren
niet alleen de leerlingen van de school, maar ook de dorpelingen in de omgeving.
Onze hulp is niet onopgemerkt gebleven. Het nieuws dat onze lokale partner ADC in samenwerking
met ons in de regio aan de slag is is verder het binnenland in verspreid. De gemeenschap van het
dorp Sèdjè-Houègoudo heeft gevraagd ook hen te helpen, bij de ontwikkeling van
gezondheidsvoorzieningen.

Verslag projecten 2015 en voorbereiding 2016
Sèdjè
Als samenwerkende partners hebben ADC en Afric’Sanaga van de gemeenschap van SèdjèHouègoudo een groot terrein van 2 hectare ter beschikking gekregen om gezondheidsvoorzieningen
te realiseren.
Als we het hebben over de gemeenschap hebben we het echt over de gehele gemeenschap. Met
velen droegen de dorpelingen bij aan de aanschaf van het terrein. Tijdens de ceremoniële
overdracht van het terrein waren naast Georges Alex en andere afgevaardigden van onze partner
ADC Benin zowel de burgemeester als de koning van Sèdjè aanwezig en ook diverse andere lokale
politieke en religieuze leiders. Aan dit mooie initiatief heeft Afric’Sanaga financieel bijgedragen door

te voorzien in een hapje en een drankje om onze waardering uit te spreken over het vertrouwen van
de gemeenschap in onze stichting en in de samenwerking bij dit belangrijke project.
Bij de lokale bevolking van Sèdjè is het besef groot dat gezondheidsvoorzieningen heel belangrijk zijn
voor hun toekomst. Op dit moment komen er veel ziekten voor die met weinig middelen te
voorkomen en bestrijden zouden zijn. Veel sterfte, zowel bij kinderen, moeders als anderen kan
worden voorkomen. Nu is er geen enkele medische kliniek in de wijde omtrek van Sèdjè.
Dichtstbijzijnde verpleegkundigen en artsen zijn te vinden op meer dan 15 km afstand. En over de
gebrekkige rots- en zandwegen ter plaatse is het een lange tocht om die 15 km af te leggen, vooral in
regenperioden.

We hebben een belangrijke opdracht uit te voeren…genoeg reden om aan de slag te gaan!

Opleiding
Studente Sahoudatou uit Parakou (noord Benin) volgt een opleiding Marketing en Commerce in
Cotonou waarvoor ze van Afric’Sanaga een bijdrage krijgt voor collegegeld, studieboeken en ander
studiemateriaal. Van begin af aan pakt ze deze kans met beide handen aan. In 2015 heeft ze al haar
examens van het tweede studiejaar behaald en is ze doorgestroomd naar het derde studiejaar. Ze
brengt ook meteen het geleerde in de praktijk en helpt met administratieve taken in de
samenwerking tussen ADC en Afric’Sanaga en bij contacten met partners in Benin.

Welke contacten zijn ontstaan en hoe dragen deze bij aan de projecten
De samenwerking met onze lokale partner ADC die in 2014 tot stand is gekomen werd in 2015
geïntensiveerd, door de nieuwe aanvraag gezondheidsvoorzieningen te ontwikkelen in SèdjèHouègoudo.
Voor de ontwikkeling van dit project werd in 2015 een start gemaakt door leden van zowel
Afric’Sanaga als ADC om verschillende contacten te leggen en aan te halen met de vraag mee te
denken.

Twee belangrijke contacten zullen we specifiek noemen: Stichting Swamikrouna, heeft in 2015 in het
noorden van Benin een kliniek gerealiseerd en we mogen van hun ervaringen gebruik gaan maken.
Dr. Gilbert Ayelo is arts public health met een internationale master aan het tropeninstituut van
Antwerpen. Hij is een oud-collega van onze voorzitter en is nu werkzaam vanuit Allada, de regio waar
Sèdjè ligt. Hij heeft toegezegd vanuit zijn professie graag mee te willen werken aan dit project.

Voorlichtingsactiviteiten 2015
Kerstmarkt Beerse met walnoten-spel
Zaterdag 19 en zondag 20 december stonden we op de kerstmarkt in Beerse (België). We verkochten
handgemaakte producten uit Benin (stoffen poppen, sleutelhangers, houten kerststalletjes en andere
houten beeldjes, ijzeren dieren-servetringen, armbanden, tassen etc). Daarnaast ook tweedehands
speelgoed, kleding en boeken en verzilverd werk (schalen, blakers). Waarvan de opbrengst uiteraard
voor 100% naar ons nieuwe project gaat. Twee geslaagde dagen in een gezellige kerstsfeer!
In onze stand op de Kerstmarkt in Beerse konden mensen voor een euro raden hoeveel walnoten er
in onze pot zaten….het waren er 272! De gelukkige winnaar van de dinerbon zat er maar 4 walnoten
naast. Gefeliciteerd Tibo (en zijn papa Dave) Wouters! Ze mochten de dinerbon, met dank aan
brasserie T GEREGT te Beerse, inmiddels in ontvangst nemen uit de handen van onze voorzitter.

Vooruitblik op 2016
In het project voor realisatie van gezondheidsvoorzieningen in Sèdjè zal de eerste stap zal zijn een
watervoorziening aan te leggen. Met de aanleg van een waterpomp, net als we in Zinvié deden, is er
direct schoon drinkwater. Water dat toegankelijk zal zijn voor het hele dorp. Schoon drinkwater op
zich zal al direct bijdragen aan betere hygiëne en minder ziekte. Tevens is het water nodig voor de
bouw van een kliniek, onder andere voor het maken van de stenen.
Ondertussen zullen de voorbereidingen voor de te bouwen kliniek starten. Er moet een plan
uitgewerkt worden voor wat er precies nodig is en hoe dit gefinancierd gaat worden. In de kliniek
zullen ten eerste de grootst noodzakelijke medische problemen gediagnosticeerd en behandeld gaan
worden. Voorbeelden hiervan zijn: malaria en diarree bij kinderen, controles bij zwangere vrouwen
en bevallingen, infectiebestrijding en chirurgische ingrepen zoals bij het Buruli ulcus. Ook zal er

nadrukkelijk aandacht zijn voor preventie. De kliniek zal een grote regio bedienen (Sèdjè en
omliggende dorpen) met meer dan 17.000 inwoners.

Balans en resultatenrekening
Saldo 31-12-2014
Inkomsten
Uitgaven
Saldo 31-12-2015
Specificatie inkomsten
Donaties (kerstmarkt en overig)
Totaal
Specificatie uitgaven
Studiebijdrage S Tegnami
administratieve lasten + bijdrage ceremonie Sedje
Totaal

1,940.73
+ 705.50
- 496.91
2,149.32

+ 705.50
705.50
- 238.57
- 258.34
496.91

