Verslag van activiteiten Stichting Afric’Sanaga in 2011 -2012 -2013

2011
Leerlingen luiden 2011 in met Schoolmaaltijd
Na de kerstvakantie in januari 2011 werd op basisschool
Mahoussi het nieuwe jaar goed ingeluid met een door
Afric’ Sanaga gesponsorde schoolmaaltijd! Sandwiches,
drankjes, koekjes en snoepjes, etc. werden aan alle
kinderen en leerkrachten uitgedeeld en ze maakten er
een waar nieuwjaarsfeestje van. Heel veel dank namens de leraren en leerlingen en hun families.

Medische spullen voor kliniek Atinkanmey
Begin maart 2011 zijn de dozen in Cotonou aangekomen! 20 dozen vol met medische spullen,
onderwijsmateriaal, baby- en kinderkleding en knuffels waarmee we veel mensen in Benin blij
kunnen maken. Hiervan zijn medische materialen (verbruiksmaterialen zoals spuiten, naalden,
sondes, beademingsmaskers voor kinderen en volwassenen) en kleding (operatiepakken en 'witte
jassen') gedoneerd aan kliniek Atinkanmey in Cotonou, waar de dokters en verpleegkundigen er ook
direct mee aan de slag zijn gegaan. Wat kunnen ze deze spullen goed gebruiken! Voor extra hygiëne
tijdens operaties (geen gaten meer in operatiepakken). En nu gebruik kunnen maken van
noodzakelijke spullen die daar normaal moeilijk te verkrijgen zijn of die voor vele patiënten te duur
zijn.
Onderwijsspullen en kinderkleding/knuffels zullen hun
nieuwe baasjes krijgen in Zinvié (dorp/regio in binnenland,
40 km van Cotonou)!

Leerlingen Mahoussi naar oogarts
In
2011
werden
leerlingen
van
Mahoussi
door
de
oogarts
onderzocht.
Uit eerdere tests die door Fia (zie verslag) waren gedaan bij de leerlingen van deze basisischool was
gebleken dat een grote groep kinderen slecht zien. Degenen met de grootste visusproblemen kregen
via Stichting Afric'Sanaga de kans om door de oogarts te worden onderzocht.
Netjes wachtend op een rijtje op een bankje totdat elk van hen aan de beurt was...allemaal gekke
apparaten, wel spannend hoor...allen deden goed hun best....letters lezen bleek voor velen een
probleem (afgezien van oogproblemen blijft het alfabet lezen erg lastig) dus brachten plaatjes
uitkomst...
Bij sommigen van hen werd een oogontsteking gevonden waarvoor ze behandeld worden. Nu is het
wachten op verder onderzoek en de resultaten om eventueel brillen en/of operatie te verzorgen
voor
deze
leerlingen.
Hopelijk kunnen deze leerlingen dan snel weer goed lezen wat de meester op het schoolbord schrijft
en zo beter leren, voor een betere toekomst.

2012
Voedselpakketten 2012: Gelukkig Nieuwjaar!
In plaats van kerstpakketten werden er dit keer nieuwjaarspakketten uitgedeeld aan wederom arme
families in de wijk Ste Rita in Cotonou. Zo hebben we weer zo’n 150 mensen een goede start van
2012 mee kunnen geven. Ze hebben met het pakket van rijst, pasta, tomaten, uien, vers vlees, vis,
koekjes, snoepjes etc. weer een heerlijk maal kunnen bereiden. Namens deze mensen hartelijk dank
voor uw steun aan Stichting Afric’ Sanaga en de beste wensen voor het nieuwe jaar!

2 Oogoperaties
Naar aanleiding van de oogonderzoeken bij leerlingen van basisschool Mahoussi in Cotonou werden
in 2012 2 kinderen geopereerd in clinique la Lumière. Zonder sponsoring van Afric’ Sanaga hadden
deze operaties niet plaats kunnen vinden. De dank van deze kinderen en hun ouders was dan ook
groot! Beide operaties zijn goed verlopen.

Okkie en Sjuul lopen voor basisschool in Bénin
Okkie en Sjuul zijn twee meiden uit groep 8 van basisschool de Driehoek in Hilvarenbeek die heel
bewust bezig zijn met wat er in de wereld om hen heen speelt. Zo bedachten ze een geweldige actie
om geld op te halen voor kinderen van hun eigen leeftijd die het een stuk minder getroffen hebben,
door gesponsord een klein beetje in de huid te kruipen van hun leeftijdsgenootjes in Bénin. Voor hun
wandelactie "Okkie en Sjuul lopen voor Afrika" liepen ze van oktober tot en met december (7,5
week!) iedere dag van huis naar school aan de andere kant van het dorp (half uur heen, half uur
terug) en haalden daarmee geld op voor Stichting Afric'Sanaga. Dit zal besteed worden aan een
basisschool in Zinvié in het binnenland van Bénin. Fantastisch meiden!

2013
Overhandiging cheque Okkie en Sjuul
Okkie en Sjuul, 2 meiden van een basisschool
in Hilvarenbeek, liepen een aantal weken lang
vele kilometers door dagelijks van huis naar
school en terug te wandelen. Hiermee
haalden ze geld op voor onze stichting! Op 1
januari 2013 werd door Okkie aan onze
voorzitter een cheque overhandigd van het
geweldige bedrag van 689,59 euro! Dit zal
besteed worden aan voorzieningen voor
leeftijdsgenoten van deze meiden, leerlingen
van een school in Zinvié.

Extra donatie voor schoolproject
Ook krijgen we steun van Waterslaper - House of Bedding uit Veldhoven! Naar aanleiding van het 25jarig jubileum van deze beddenspeciaalzaak doneren ook zij een mooi bedrag om de schoolkinderen
in Zinvié nog beter te helpen. Bedankt hiervoor!

Schoolproject Zinvié
Eerder berichtten we over het schoolproject in
Zinvié. De contacten met de school die we hiervoor
uitgekozen hadden verliepen echter stroef waardoor
we verder zijn gaan zoeken in dezelfde regio.
En…begin 2013 maakten wij kennis met de eigenaar
en directeur van Basisschool Ste Lucie.
Deze school, dus ook in de gemeente Zinvié in het
zuidelijke binnenland van Bénin, circa 40 km van Cotonou werd in november 2011 opgericht. Op dit
moment zijn er 61 leerlingen, 4 klaslokalen (van groep 3 t/m groep 6) met vier leraren en 2 oklasassistenten. Een jonge school opgericht door en voor de lokale bevolking. Ze hebben de afgelopen
jaren al veel ondernomen om de school en omgeving te verbeteren, zoals de bouw van stenen
klaslokalen en primitieve latrines. Voor verdere ontwikkeling kunnen ze echter goed ondersteuning
gebruiken.
Wij hebben meerdere malen contact gehad met de directeur van Ste Lucie en er namens
Afric’Sanaga een rondleiding gehad in mei 2013.

Belangrijke punten: Hun plan is in 2014 twee klaslokalen bij te bouwen voor groep 7 en 8 en de
school heeft de wens nadien ook een kleuterklas te kunnen toevoegen. Er zijn recent primitieve
latrines (wc’s) gebouwd. Er is echter geen stromend-/drinkwater of bijvoorbeeld water om handen te
wassen. Iedere ochtend gaan er een paar leerlingen op pad naar het centrum van het dorp en terug
met teilen en emmers, soms met de auto van de directeur indien beschikbaar, anders lopend, om
daar water te halen. Zo hebben ze toch iets te drinken tijdens schooltijd. Ook is er geen electriciteit.
Daarnaast is er een zeer beperkte voorziening in onderwijsmateriaal. De school maakt deel uit van
een stichting waarvan het hoofdgebouw een bibliotheek heeft en een ruimte die ze graag zouden in
richten als computerzaal. In de bibliotheek zijn niet alleen leerlingen van Ste Lucie welkom, maar ook

kinderen en volwassenen uit de hele omgeving. Er zijn echter nog maar een heel beperkt aantal
boeken beschikbaar.

Tijdens de rondleiding en contacten met de directeur hebben wij ons een goed idee gevormd wat er
volgens ons nodig zou zijn op deze school en wat wij als Stichting Afric’ Sanaga voor hen zouden
kunnen betekenen. Het belangrijkste is echter wat zij zelf nodig en urgent achten en hoe ze dit willen
bereiken, en op welk vlak ze hier ondersteuning in willen en vragen.
Eind 2013 heeft de school via onze lokale partner ADC een aanvraag ingediend voor hulp bij realisatie
van
1) stromend water,
2) onderwijsmateriaal,
3) computervoorziening.
Op dit moment wordt deze aanvraag gezamenlijk verder uitgewerkt.

