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De Venlose stichting CO Foundation – Creating Opportunities ondersteunt sinds het begin van deze 
eeuw kansarme mensen in het noorden van Nigeria en wel op het gebied van gezondheidszorg, 
opleiding/scholing en sociaal-economische rehabilitatie. De projecten zijn zodanig georganiseerd 
dat ze uiteindelijk financieel zelfstandig kunnen functioneren.

In de afgelopen periode is veel aandacht besteed aan het 
professionaliseren van de organisatie. Zo is het financiële 
rapportagesysteem geautomatiseerd, is een officieel jaarverslag 
uitgegeven, wordt de website momenteel gerenoveerd 
(www.co-foundation.org) en een speciale fondsenwervings- en 
PR-medewerker gevonden in de persoon van Ariane Hikspoors. 
Bovendien is de CO Foundation geaccepteerd als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI), een nieuw Nederlands keurmerk voor 
goede doelen waarvan de giften voor de belasting aftrekbaar zijn.

We zijn er trots op te kunnen melden dat nog steeds een groot 
aantal Nederlandse medewerkers zich geheel vrijwillig en zonder 
onkostenvergoeding inzetten voor de CO Foundation. 
Dat betekent totaal geen overheadkosten en dus 100% beschikbaarheid van fondsen voor de mensen 
in Nigeria. Veel van deze voor de CO Foundation in 2007 beschikbaar gekomen gelden zijn het 
resultaat van de onvermoeibare inzet van een aantal enthousiaste Venlonaren. Zij organiseerden 
verschillende activiteiten met als hoogtepunt het CO Foundation benefietconcert in de Venlose 
Maaspoort in mei van dit jaar. Daarnaast mogen de acties van DSM Venlo, Joekskepel Sjiengeleboem, 
Benders Plusmarkt en hotel Americain hier ook niet onvermeld blijven. En zoals bekend is KLM al 
jaren de betrouwbare sponsor van alle vliegtickets voor de natuurtalenten.

In deze nieuwsbrief willen wij u nog meer bemoedigende resultaten meedelen. 

Patiënten Rehabilitatie
Het Patienten Rehabilitatie Project (PRP) in Zaria is door 
steun van de Ronde Tafel 94 in Venlo begin van dit jaar 
opnieuw van start kunnen gaan. Er is een Nigeriaanse 
manager, Virginia Ogbanje, die samen met een vaste groep 
ex-leprapatiënten een enorme produktiviteit ten toon 
spreidt. Gecombineerd met een training van de Ahmadu 
Bello University in Zaria waardoor vele nieuwe technieken 
kunnen worden gebruikt, resulteert dit in bestellingen van 
verschillende internationale organisaties voor T-shirts en 
andere bedrukte stoffen. Daarmee is een begin gemaakt met 
het financieel onafhankelijk functioneren van het project.
Door middel van een subsidie van de Franse Ambassade is een tweede PRP van start gegaan in 
Ossiomo, nabij Benin City in het zuiden van Nigeria. Het project is gesitueerd in een bestaand Lepra 
Rehabilitatie Centrum van de Daughters of Charity, een katholiek convent. Absolute dragers van dit 
project zijn twee Nederlandse vrijwilligers, het echtpaar Mart van den Berg en Elly van Breukelen, 
aangetrokken via Voluntary Service Overseas (VSO). Zij zijn met veel enthousiasme verantwoordelijk 
voor de opleiding van hun Nigeriaanse counterparts en zullen in de komende anderhalf jaar ter plekke 
zorgen voor de implementatie van een kopie van het PRP van Zaria. De produkten uit beide PRP’s zijn 
verschillend, maar ze zullen via hetzelfde marketing- en saleskanaal verkocht worden.

Sponsors van de CO Foundation

Wilt u donateur worden? 56.27.45.599
Blijf ook op de hoogte via www.co-foundation.org

Kerboschstraat 34
5913 WH Venlo

tel (077) 351 04 02
cofoundation@wwlkad.com

ABN AMRO Venlo 56.27.45.599
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Training deelnemers Patiënten 
Rehabilitatie Project in Ossiomo

   Elly van Bergen uit Venlo is niet meer onder ons. Ze is het afgelopen 
jaar na een kortdurende ziekte overleden. Elly zal in Kaduna niet alleen blijven voortbestaan als mede-initiator van 
het CO Foundation hostel, maar vooral als iemand met het hart op de juiste plaats en een persoonlijke, emotionele 
betrokkenheid bij de kansarme mensen waar ze dagelijks mee werkte. We zullen haar niet vergeten.

Twee natuurtalenten 
met nieuwe shirts
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van de tennisspelers
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Polikliniek
Mede dankzij de bijdrage van Stichting Winters–van den Speulhof - sinds het allereerste begin van de 
polikliniek een belangrijke sponsor - en het PMC in Grubbenvorst die voor het tweede jaar in successie 
voor een mooie donatie zorgden, zal het ook dit jaar wederom mogelijk zijn een groot aantal patiënten 
gratis te behandelen.

De CO Foundation polikliniek werd eind vorig jaar verbouwd 
waardoor extra faciliteiten ontstonden in de vorm van meer 
behandelkamers en een groter laboratorium. Tevens werd met geld 
van de Nederlandse Ambassade in Abuja een bore-hole aangelegd 
om voor een constante watervoorziening te zorgen. 

Dankzij deze verbeteringen kan de polikliniek steeds meer zelf 
bijdragen aan het gratis organiseren van kwalitatief goede 
gezondheidszorg voor minderbedeelde mensen in Noord-Nigeria. 
Een belangrijke ontwikkeling daarbij is de officiële erkenning van 
de polikliniek door een nieuw opgezet ziekenfonds in Nigeria. 
Dat zorgt niet alleen voor een vaste bijdrage van de overheid, 
maar ook voor een stuk erkenning. Bij een recente evaluatie kwam 
onze polikliniek als beste faciliteit voor basisgezondheidszorg in 
Kaduna State naar voren. 

Natuurtalenten
2007 is een belangrijk jaar voor de 
natuurtalenten. De samenwerking met 
tenniscoach Bart Theelen is geïntensiveerd en 
voor het eerst was onze Nigeriaanse coach 
Ubale op bezoek in Nederland om stage te lopen 
bij Tennisschool Henk van Hulst. 

Naast oudgedienden als Candy Idoko en Sunny 
Emmanuel kwamen ook twee nieuwe talenten, 
Clifford Enosoregbe en Peter Stephen, naar 
Nederland om te trainen. Ze werden allemaal 
fantastisch opgevangen door onze gastgezinnen 
in Venlo en Utrecht. Deze families zorgen geheel 
belangenloos voor de zo belangrijke dagelijkse 
begeleiding. 

Candy maakte in juni 2007 zijn debuut in het 
Nigeriaanse Davis Cup Team tijdens een integraal 
door de nationale televisie uitgezonden wedstrijd 
tegen Polen. Ook vertegenwoordigde hij Nigeria 
tijdens de All African Games in Algerije. Candy 
steeg in de afgelopen periode 200 plaatsen op de 
wereldranglijst (huidige ranking 984) en draagt 
inmiddels met zijn prijzengeld bij in de kosten 

van het natuurtalentenproject. Samen met Sunny 
bewerkstelligde Candy met hun competitieteam 
uit Amsterdam promotie naar de eredivisie. Op 
dit hoogste Nederlandse competitieniveau zullen 
zij in april en mei volgend jaar hun tennistalent 
aan de top van Nederland kunnen tonen. Sunny 
speelde zijn eerste toernooien op de ATP Tour en 
kwam als junior met stip binnen op plaats 1427 
van de officiële ATP-wereldranglijst.

Ook de andere natuurtalenten 
van de CO Foundation doen van 
zich spreken. Peter en Vincent 
Itodo werden dit jaar uitge-
nodigd voor een trainingsstage 
op het tenniscentrum van de 
Internationale Tennis Federatie 
(ITF) in Pretoria, Zuid-Afrika. 
Vincent dankte deze eer aan 
zijn overwinning bij de 
Centraal- en West-Afrikaanse jeugdkampioen-
schappen t/m 16 jaar. Mozes en Kabiru speelden 
de West-Afrikaanse Junior Kampioenschappen 
t/m 14 jaar in Senegal waarin Mozes de single 
won en samen met Kabiru ook 
dubbel kampioen werd.

Emmanuel Dickson heeft het 
afgelopen jaar met goed gevolg 
eindexamen gedaan op Zamani 
College, de beste privé-school 
van Kaduna, waar hij sinds 2001 
studeerde op basis van een 
volledige beurs, aangeboden door Zamani 
College. Emmanuel is momenteel bezig met de 
voorbereiding op het toelatingsexamen voor een 
Amerikaanse Universiteit waar hij in 2008 met 
een tennisbeurs hoopt te kunnen studeren. 

In 2007 zijn voor het eerst drie meisjes geselec-
teerd om deel te nemen aan het natuurtalenten 
project: Biola Akewula en Kelechi Njoku uit 
Lagos en Blessing Samuel uit Katsina in het 
noorden van Nigeria. Door het feit dat afgelopen 
oktober het hostel verhuisd is naar een nieuwe, 
ruimere lokatie is er een aparte slaapruimte voor 
de meisjes wat in de Nigeriaanse setting een 
absolute voorwaarde is. Ook zijn er enkele 

nieuwe jongens 
opgenomen in het 
project waarmee het 
totaal aantal talenten in 
het natuurtalenten-
project dat actief bezig 
is met een internationale 
carrière uitkomt op 22. 
Op de website staan 
alle tennissers vermeld.

Ali Abdullahi is op dit moment de enige golfer in 
die groep. Ali werd in 2007 uitgenodigd door 
Golfschool ‘Just Golf’ in Voorthuizen, thuisbasis 
van een aantal veelbelovende jonge Nederlandse 
golfprofessionals, om twee keer 3 maanden mee 

te trainen in Nederland. In de 
tussenliggende periode won hij 
het grote Internationale 
Peugeot Pro-Am Toernooi 
in Parijs waar hij 80 Europese 
golfprofessionals voorbleef. Ali’s 
debuut dit jaar op de EPD tour - 
de voorloper van de European 

Tour - was iets minder succesvol. Maar Cees 
Niessen, niet alleen directeur van ‘Just Golf’, 
maar ook een belangrijk supporter van Ali (zowel 
emotioneel als financieel), ziet grote 
mogelijkheden voor Ali in de nabije toekomst. 

Patiënten bij
CO Foundation Polikliniek

KORT NIEUWS
De CO Foundation werkt samen met de Stichting 
Power en Forward Nigeria op het gebied van 
rehabilitatie van patiënten met obstetrische 
fistels (Kano en Jigawa State). Power is 
verantwoordelijk voor fondsenwerving, Forward 
voor implementatie en de CO Foundation voor 
supervisie en financiële verslaglegging. 

KORT NIEUWS
De CO Foundation is ook implementing agent 
voor de Special Sports Foundation van de 
Ahmadu Bello University in Zaria. Deze stichting 
ondersteunt gehandicapte sporters met training, 
materialen en deelname aan toernooien. De CO 
Foundation is ook hier alleen verantwoordelijk 
voor supervisie en financiële verslaglegging. 
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