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We staan aan de vooravond van een mijlpaal. Volgend jaar bestaat de CO Foundation - Creating Opportunities maar 
liefst 10 jaar. We zijn volop bezig om middels specifieke acties niet alleen dit heuglijke feit te vieren, maar tevens 
om geld in te zamelen voor de lopende projecten. Ondanks het feit dat de zelfredzaamheid van de projecten in de 
toekomst een absoluut haalbare zaak is, blijven donaties vanuit Nederland voorlopig een belangrijke ondersteuning 
om de activiteiten in de komende periode te kunnen continueren. De organisatie is er klaar voor, mede dankzij de 
betrokkenheid van Marloes van der Molen, een Nederlandse verpleeghuisarts die tijdens een jaartje verlof besloten 
heeft de CO Foundation in Nigeria te komen helpen. Marloes stuurt als General Manager de projectmanagers aan 
waardoor de uitvoering van de projecten beter loopt. 
Graag leggen we in deze nieuwsbrief uit waar de 
CO Foundation in 2009 zoal mee bezig is geweest 
en waar de aandacht met name op gericht zal zijn in 
het jubileumjaar. Een eerste indicatie hoe speciaal 
2010 gaat worden is de keuze van amateurvoetbal-
vereniging VVV' 03 uit Venlo om de CO Foundation 
op de shirts van het eerste elftal te zetten en zo 
onze stichting onder de aandacht van de Venlose 
bevolking te brengen. Dat dat tot stralende 
gezichten leidt ziet u hiernaast waar de kersverse 
voorzitter van VVV’03 Jos van Cleef en onze eigen 
PR-functionaris Ariane Hikspoors het eerste 
exemplaar van het ‘CO Foundation’ shirt ontvangen.

Patiënten Rehabilitatie
Wat weinig mensen weten is dat het Patiënten Rehabiliatie Project (PRP) van de 
CO Foundation het allereerste project is geweest waar Bart en Emmy mee aan de slag 
zijn gegaan. Dat was in de zomer van 1999 nog voordat de CO Foundation officieel was 
opgericht. Vandaag de dag werken zo’n 35 mensen fulltime voor het PRP en beginnen 
de contouren van een financieel onafhankelijk productiebedrijfje zichtbaar te worden. 
Het management onder leiding van de zeer betrokken jongeman Haruna Garba is sinds 
kort versterkt met een Nederlandse vrijwilligster, Maartje van Agt, uitgezonden door de 
organisatie Voluntary Service Overseas (VSO). Dankzij hen is het PRP in staat om 
producten zoals katoenen dekbedovertrekken, tafellakens en t-shirts, van een betere 
kwaliteit te maken  en om een gerichtere marketing en sales strategie op te zetten en 
uit te voeren. Hoewel er nog altijd geld bij moet, komt er steeds meer balans tussen de 
uitgaven en de inkomsten uit de verkoop van de zelfgemaakte producten. Extra 
uitgaven zijn nu bijvoorbeeld nodig voor de hernieuwde renovatie van het gebouw waar de materialen worden 
gemaakt, reparatie van de auto en het uitbreiden van de voorraad zeefdrukken om meer gevarieerde producten te 
kunnen maken. De mensen die onze spullen kopen moeten weten dat het producten zijn, handgemaakt door 
gehandicapte ex-leprapatiënten, gericht op het genereren van een inkomen voor mensen in een heel moeilijke 
situatie. Daardoor kan niet altijd alles prijstechnisch even concurrerend zijn. Vooral de ex-pat gemeenschap in Abuja 
en Lagos lijkt dat te beseffen en begint een steeds betere afzetmarkt te worden. De toevoeging van de merknaam 
COFASHION heeft bovendien tot een betere herkenbaarheid van onze producten geleid. Mensen kennen de naam 
en vragen om een grotere verscheidenheid aan spullen en om nieuwe ontwerpen. 
Er wordt momenteel hard gewerkt om aan die toenemende vraag te voldoen. 

U kunt zelf ook deze mooie handgemaakte producten bestellen. Kijk op 
www.freewebs.com/cofashioncatalogue voor de beschikbare producten en schrijf naar 
cofashion@yahoo.com voor het plaatsen van een bestelling of voor meer informatie.

Naast een keur aan individuele donateurs en sponsoren wordt de CO Foundation ondersteund 
door de volgende organisaties

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@kadunanigeria.org

ABN AMRO Venlo 56.27.45.599
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Algemeen Nut Beogende Instelling waardoor donaties aan de
CO Foundation aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen
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Natuurtalenten Natuurtalenten
De golfer van het natuurtalenten project, Ali 
Abdullahi, blijft zich verder ontwikkelen. Bij de 
toernooien in Nigeria strijdt Ali altijd mee om 
de eindoverwinning en eindigt hij zonder 
uitzondering in de top 3. Alle aandacht is 
daarom gericht op het behalen van een 
toerbewijs voor de Europese Tour, de hoogste 
afdeling van het professionele golf in Europa. 
Afgelopen jaar was de voorbereiding optimaal 
maar liep het toch (net) mis op de golfbaan
van Berlijn. Op basis van de analyse van coach 
Cees Niessen en de betrokkenheid van de 
CO Foundation zal 2010 het jaar moeten 
worden waarin wel het felbegeerde startbewijs 
zal worden bemachtigd.

Zoals bekend worden in het polikliniekje van de CO Foundation drie tot vier duizend patiënten per jaar kosteloos 
gediagnostiseerd en behandeld. De financiële middelen daarvoor zijn beschikbaar dankzij donaties van onder andere 
de stichting Winters-van den Speulhof in Baarlo en het PMC (Projectmatige Charitas) in Grubbenvorst, maar ook 
voor een groot deel door het groeiende aantal betalende patiënten die zorgen voor gestaag steeds meer inkomsten.
Ondanks al het goede werk dat in de afgelopen jaren plaatsvond bleek het ethisch onverantwoord te worden om 
alleen goede poliklinische hulp te bieden aan de lokale bevolking. Zo moeten we vaak machteloos toe zien dat 
patiënten – met name zwangere vrouwen en pasgeboren babies – bij ons polikliniekje niet voldoende kunnen 
worden behandeld en verlegen zitten om meer specialistische hulp. Wij moeten deze patiënten verwijzen naar 
ondermaatse ziekenhuisjes waar velen van hen onder erbarmelijke omstandigheden aan hun einde komen. 
Door de alsmaar verslechterende gezondheidszorg in Nigeria groeit de behoefte aan een kwalitatief goed ‘Maternity’ 
kliniekje, waar zwangere vrouwen kunnen worden vervolgd en indien nodig worden opgenomen en waar bevallingen, 
keizersnedes en andere gynaecologische / obstetrische interventies zouden kunnen plaatsvinden. Uit eigen middelen 
is begonnen aan de bouw van dit kliniekje. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting en hopen 
we via donaties van Westerse ambassades in 
Nigeria de medische apparatuur te kunnen 
financieren. Het ligt in de bedoeling vanaf 
begin 2010 volop te kunnen draaien. 
Bovenstaande ontwikkelingen zorgen voor 
nieuwe uitdagingen, maar zijn ook 
rechtstreeks het gevolg van de groei van het 
polikliniekje dat steeds meer een financieel 
onafhankelijke koers kan varen. Langzaam 
maar zeker krijgen we het voor elkaar om 
kwaliteits gezondheidszorg te leveren, zodat 
zowel rijk als arm terecht kan voor goede 
diagnose en een goede behandeling zonder 
aanziens des persoons.

Polikliniek

Het gelukkige bruidspaar 
Candy en Jacqueline met bruidsjongen 
van Hollandse makelij

Moses in actie op de trainingsbaan 
in Kaduna

In 2009 is het natuurtalentenproject van de CO Foundation geëvalueerd door de studenten Joseph Rückert, Funs Pollux 
en John van Hal. De stage van Joseph leidde tot een adviesrapport met aanbevelingen over de manier waarop de 
academie zou moeten worden georganiseerd. Eén van de uitkomsten was het specifieker selecteren van jongere 
talenten waar Funs een zeer bruikbaar rapport over schreef. Op basis van hun aanbevelingen is er een nieuw scouting-
systeem ontwikkeld waardoor momenteel een instroom van nieuwe getalenteerde jongens en meisjes in de leeftijds-
groep van 8 tot 14 jaar op gang aan het komen is. De verwachting is dat zo'n 15 verse natuurtalenten in de loop van 
2010 aan de groep tennissers in het hostel kunnen worden toegevoegd. John tenslotte presenteerde een sponsorplan 
waarin wordt aangegeven hoe het beste instellingen met een actieve Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) status benaderd zouden kunnen worden. Met de betrokkenheid van dergelijke geïnteresseerde bedrijven zouden 
met name de uitgaven voor de internationale carrières van de natuurtalenten kunnen worden gedekt. 

Na een moeizaam jaar in 2008, revancheerde Candy Idoko zich 
middels een overwinning in het eerste nationale toernooi van 2009 
èn een halve finale plaats in het tweede grote toernooi, waardoor hij 
officieel tot beste tennisspeler van Nigeria werd gekroond en de 
nummer 1 positie op de nationale ranglijst veroverde. Daar staat hij 
aan het eind van 2009 nog steeds door zijn finale plaats in het 
tradionele toernooi in Kano, in het noorden van Nigeria. Inmiddels is 
Candy een vaste kracht voor het nationale Nigeriaanse tennisteam. 
Zo speelde hij eerder dit jaar met het Davis Cup team van Nigeria in 
Algerije alwaar zij hun plek in wereldgroep III met verve verdedigden.
Grootste ontwikkeling voor Candy speelde zich echter niet af op de 
tennisbaan. Tijdens een internationaal toernooi in Dakar, Senegal 
ontmoette hij halverwege 2008 de verpleegkundige Jacqueline Jerez 
Montes uit Zweden wat resulteerde in een sprankelende relatie 
culminerend in een huwelijk afgelopen oktober. De ballenjongen van 
weleer gaat een mooie toekomst tegemoet aan de hand van een 
Zweedse schone met Chileense voorouders. Voor alle medewerkers 
van de CO Foundation wederom een bewijs dat iedereen die de juiste 
kans geboden krijgt - lees Creating Opportunities - kan werken aan 
het verbeteren van zijn of haar levensomstandigheden.

Clifford Enosoregbe concentreerde zich op een internationale carrière 
wat resulteerde in 2 ATP punten en een plek in de top 10 van Afrikaanse 
spelers op de wereldranglijst. In 2010 zal de samenwerking en 
begeleiding met Willem Jan en Henk van Hulst worden geïntensiveerd 
wat samen met het natuurtalent van Clifford moet leiden tot een 
sprong in de ATP en meer mogelijkheden voor het spelen van grote 
toernooien. De junioren deden ook van zich spreken: Linus was de 3e 
CO Foundation speler op rij na respectievelijk Moses en Umaru die de 
kampioenschappen onder 14 jaar van West- en Centraal Afrika op zijn 
naam schreef. Major in de finale van dezelfde kampioenschappen onder 
2 jaar verloor, veroverde hij wel de titel in het dubbelspel. Het komende 
jaar zullen Onyeka Mbanu en Moses Michael waarschijnlijk weer bij 
hun gastgezinnen in Venlo zullen verblijven om van daaruit bij Tennis 
Academy van Hulst mee te trainen. De verwachting is dat beide 
15-jarigen daarna mee zullen kunnen met de top van het het 
internationale jeugdtennis en zodoende een voorbeeld zullen zijn 
voor de nieuw gescoute lichting natuurtalenten.

De ingang van het in aanbouw zijnde gebouw 
dat dienst gaat doen als ‘maternity’ hospitaaltje.

Ali Abdullahi op de golfbaan van Zaria
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