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Nieuwsbrief Winter 2008
Terwijl wereldwijd dagelijks melding wordt gemaakt van de ‘ernstigste financiële crisis in de
afgelopen 100 jaar’ en verliezen worden gemeld die in de triljoenen dollars lopen, willen
we u in deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van kleinschalige successen van de
CO Foundation in het zich moeizaam ontwikkelende Nigeria. Deze Venlose stichting ondersteunt
sinds het begin van deze eeuw kansarme mensen middels projecten op het gebied van
gezondheidszorg, opleiding/scholing en sociaal-economische rehabilitatie.

Polikliniek
Afgelopen oktober werd de manager van de polikliniek van de CO Foundation, Ihab Hajaig, met de
uitreiking van de Development In Nigeria Merit Award (DINMA) 2008 gehuldigd als een voorloper in het
ontwikkelen van gezondheidszorg in Nigeria. Deze prestigieuze prijs maakt duidelijk dat het bereikbaar
maken van kwaliteitsgezondheidszorg voor de minderbedeelden in de Nigeriaanse samenleving niet
onopgemerkt is gebleven. De DINMA werd aan Ihab uitgereikt door de voorzitter van de senaat tijdens
een nationale ceremonie in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja.
In de polikliniek worden elke dag weer vele straatarme patiënten kosteloos behandeld. Met
ondersteuning van onder andere de stichting Winters-van den Speulhof in Baarlo en het Pastoraal
Missie Centrum in Grubbenvorst kunnen mensen die vanwege hun financiële situatie geen toegang
hebben tot reguliere gezondheidszorg bij de CO Foundation gratis terecht voor onderzoek, diagnose en
behandeling. Dit jaar passeerden we de grens van 30.000 patiënten die sinds medio 2001 door ons
werden geholpen.
Na het aanleggen van een nieuwe watervoorziening met behulp van de Nederlandse ambassade in
2007 konden we dit jaar met ondersteuning van de Ierse ambassade een grote generator kopen die een
constante stroomvoorziening garandeert. De polikliniek van de CO Foundation begint langzaam maar
zeker volwassen te worden en dat betekent meer medische hoop voor de lokale bevolking van Zaria.
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Patiënten Rehabilitatie
De twee Patiënten Rehabilitatie Projecten van de CO Foundation in Zaria en Ossiomo draaien als nooit
tevoren. Dat is voornamelijk te danken aan de betrokkenheid en het harde werk van Mart van den Berg
en Elly van Breukelen, twee Nederlandse vrijwilligers. Zij hebben de afgelopen jaren zowel de
produktie als de verkoop op- en uitgebouwd. Dankzij
hen zijn er tientallen ex-lepra patiënten die hun
produced by
dagelijkse brood verdienen met het produceren en
verkopen van katoenen kwaliteitsprodukten zoals
dekbedovertrekken, bedden- en tafellakens en
t-shirts. Er is zelfs een heuse merknaam ten doop
gehouden: CO FASHION.

co fashion

Het belangrijkste aspect van het werk van de
Nederlandse vrijwilligers is het teruggeven van
waardigheid aan de mensen wier leven is verwoest
door lepra. Verstoten door familie en vrienden leven
zij teruggetrokken in lepradorpen zonder uitzicht op
een menswaardig bestaan. Met hun hele ziel en
zaligheid hebben Mart en Elly zich over deze mensen
ontfermd en niet alleen gezorgd voor een vast
maandelijks inkomen voor de projectmedewerkers,
maar ook voor het opzetten van allerlei trainingen en
activiteiten, het initiëren van een internetcafé, de
organisatie van een semi-professionele dansgroep en
het creëren van een sociaal centrum voor jong en oud
in het midden van het dorp waar voorstellingen
kunnen worden gegeven. De feestelijke opening van
dit ‘social centre’ vond afgelopen maand plaats onder
andere in aanwezigheid van vertegenwoordigers van
de Nederlandse ambassade.

cofashion@yahoo.com

Het enthousiasme van Mart en Elly heeft
veel positiefs teweeg gebracht in Nigeria

U kunt zelf ook de mooie produkten gemaakt
door ex-lepra-patiënten bestellen. Kijk op
www.freewebs.com/cofashioncatalogue voor
een overzicht van beschikbare produkten en
schrijf naar cofashion@yahoo.com voor het
plaatsen van een bestelling of voor meer
informatie.
Eén van de medewerkers van het PRP met Elly
voor een aantal net geproduceerde doeken
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Natuurtalenten
In het afgelopen jaar hebben onze natuurtalenten zich weer verder ontwikkeld. Op dit moment hebben
we drie spelers op de ATP wereldranglijst. Sunny is nu de hoogstgeplaatste Nigeriaanse tennisspeler en
hoopt het jaar te eindigen rond plaats 900 op de wereld. Gezien zijn jonge leeftijd van 17 jaar een
zeer goede positie. Bovendien won Sunny dit jaar onverwacht de nationale seniorenkampioenschappen
van Nigeria. Een fantastische prestatie!
Clifford is hard op weg om het niveau van Sunny te evenaren. Zijn entree op de wereldranglijst is een
eerste stap daartoe. Tijdens zijn laatste verblijf in Venlo speelde hij de kwartfinale van het grote Atoernooi aldaar.
Helaas is Candy vanwege een ernstige blessure minder aan spelen toe gekomen. Maar hij won vlak
voor zijn ongelukkige partij nog wel voor de tweede keer op rij de Tennis Masters titel waarbij hij de
top 8 spelers van Nigeria achter zich liet. Inmiddels is hij op de weg terug naar de top en we wachten
af welke successen daaruit voort gaan komen.
De junioren van de CO Foundation blijven bovengemiddeld
spelen. Na Mozes vorig jaar won Umaru (13) dit jaar de West- en
Centraal Afrikaanse jeugdkampioenschappen in Senegal. Beide
spelers kregen op basis van deze prestatie een uitnodiging voor
een stage op het High Performance Trainings Centre van de
Internationale Tennis Federatie (ITF) in Pretoria, Zuid-Afrika.
Zij hopen daar in januari 2009 neer te strijken.
De golfer van het natuurtalenten project, Ali Abdullahi, won de
afgelopen maand twee maal een nationaal toernooi. Daarmee
staat hij weer in de top van de Nationale ranglijst van
golfprofessionals in Nigeria. Hij zal ook dit jaar een poging
wagen de EPD-tour in Europa te spelen om vandaaruit verder te
stijgen naar het topniveau van het mondiale professionele golf.

Umaru, jeugdkampioen van
West- en Centraal Afrika, in aktie
op de banen van de Kaduna Club

Special Sports Foundation
De CO Foundation is ook implementing agent voor de Special Sports
Foundation (SSF) van de Ahmadu Bello University in Zaria. Deze
stichting ondersteunt gehandicapte sporters met training, materialen
en deelname aan (inter-)nationale toernooien. De CO Foundation is
ook hier alleen verantwoordelijk voor supervisie en financiële
verslaglegging. In oktober van dit jaar werd een bedrag van ruim
€ 10.000 beschikbaar gesteld door de Ierse Ambassade waarmee
nieuwe trainingsmaterialen konden worden aangeschaft. Dat stelt de
atleten van de SSF in staat deel te nemen aan het aankomende
nationale sportsfestival. We hopen op vele medailles!

Een van de gehandicapte
sporters van de SSF in actie
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Power
Zoals bekend werkt de CO Foundation in het uiterste noorden van
Nigeria (in de staten Kano en Jigawa) samen met de Stichting
Power en Forward Nigeria op het gebied van rehabilitatie van
patiënten met obstetrische fistels (VVF).
Power is daarbij verantwoordelijk voor fondsenwerving, Forward
voor implementatie en de CO Foundation voor supervisie en
financiële verslaglegging. Recentelijk werd een nieuwe groep
vrouwen begeleid bij de terugkeer in de maatschappij na de VVF
behandeling en een maanden durende revalidatie en rehabilitatie.
Deze rehabilitatie is gericht op het leren lezen en schrijven van
de patiënten en het aanleren van technische vaardigheden.

Meisjes tijdens hun revalidatie
en rehabilitatie na een VVF-ingreep
krijgen Arabische les

Hoe belangrijk het werk is in dit project blijkt uit het volgende
citaat van het bezoekverslag van Emmy aan een ‘afzwaai’ bijeenkomst van deelnemers van het project:
“Het meest opvallende tijdens de ceremonie was een groep van
17 meisjes die genezen waren, vandaag voor het eerst van hun
leven een certificaat kregen, reciteerden uit de Koran en drama
deden voor een grote groep mensen. Meisjes die acht maanden
geleden werden verstoten uit hun omgeving en die nu echt
De officiële 'afzwaai' bijeenkomst
'empowered' zijn. Het was prachtig om te zien.”

De CO Foundation is door de Belastingdienst aangemerkt als
Algemeen Nut Beogende Instelling waardoor donaties aan de
CO Foundation aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen

Wilt u donateur worden? 56.27.45.599
Blijf ook op de hoogte via www.co-foundation.org
Naast een keur aan individuele donateurs en sponsoren wordt de CO Foundation ondersteund
door de volgende organisaties

Fifty-One Ladies
Club Venlo ad Mosam
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