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Nieuwsbrief Herfst 2012
Zoals velen van jullie al weten hebben de oprichters en drijvende krachten achter 
CO Foundation, Bart en Emmy van der Grinten, Nigeria verlaten. Helaas bleek de 
veiligheidssituatie in grote delen van het land zo te verslechteren dat zij het niet langer 
verantwoord achtten met hun kinderen in Nigeria te blijven wonen. Ze hebben besloten 
in Zuid-Afrika een nieuwe toekomst op te bouwen waarvandaan ze de belangen van 
CO Foundation in Nigeria blijven behartigen.

In deze nieuwsbrief wordt uitgebreid stil gestaan bij de huidige situatie en de toekomstplannen 
van de verschillende projecten van CO Foundation in Nigeria. Daarbij is het uitgangspunt het 
continueren van alle lopende activiteiten. Daarvoor zijn de vele grotere en kleinere donaties van 
organisaties en individuen die we ontvangen cruciaal. Bij deze hartelijk dank aan een ieder die
onze activiteiten heeft ondersteund. We hopen dat u dat blijft doen, want juist in deze tijden 
waarin de levensomstandigheden in Nigeria steeds slechter worden hebben de mensen de 
kansen die door CO Foundation gecreëerd worden des te harder nodig!

Natuurtalenten
Het project natuurtalenten van CO Foundation loopt tegen een aantal uitdagingen aan. Na de 
trainingsstage van de internationale (jeugd)spelers Onyeka Mbanu, Sylvester Emmanuel en Michael 
Michael aan Nederland eind 2011/begin 2012 zijn de activiteiten voor de tennissers in Kaduna 
noodgedwongen teruggeschroefd. Kaduna is de laatste maanden het doelwit geweest van een reeks 
bomaanslagen en ontvoeringen waardoor het openbare leven ernstig is verstoord. Wel gaan nog 
steeds 15 kinderen naar school en ontvangen de belangrijkste spelers tennismaterialen waardoor 

deelname aan toernooien mogelijk blijft, maar een 
gestructureerde planning van dagelijkse trainingsactiviteiten 
is nauwelijks mogelijk.  Daar staat tegenover dat voor Onyeka, 
Sylvester en Michael nog goede kansen in het verschiet liggen 
mede dankzij een substantiële persoonlijke sponsoring voor de 
komende jaren. Zij zullen alle drie de komende maanden weer 
in Nederland actief zijn en daarna hopelijk buiten Nigeria 
trainen en aan toernooien deelnemen. Wat betreft de andere 
spelers zal in de loop van de komende maanden een beslissing 
worden genomen hoe het beste met de huidige situatie 
omgegaan kan worden. 

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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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
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verhuis

bericht
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Polikliniek Patiënten Rehabilitatie Projecten
De afgelopen anderhalf jaar is een periode van uitersten geweest voor het PRP. Dankzij de 
betrokkenheid van twee Nederlandse VSO-vrijwilligers, Frank en Miriam Huijts, staat de organisatie 
als een huis, maar de internationale economische malaise dringt ook door in Nigeria waardoor 
budgetten worden teruggeschroefd. Orders voor onze producten liepen terug en er moest geld bij 
om het project draaiende te houden. Maar dankzij een contact van Frank en Miriam werd eind 
vorig jaar door de Nigeriaanse tak van Friesland Campina een gigantische order voor 7.000 T-shirts 
geplaatst, goed voor een netto winst voor het PRP van bijna € 10.000. Voldoende om de salarissen 
van de ex-leprapatienten maanden lang te 
waarborgen en zelfs geld over te houden voor 
het bouwen van een waterput in hun dorp. 

Tegelijkertijd met deze belangrijke ontwikkeling 
zijn er de afgelopen periode producten vervaardigd 
voor een hele reeks van instellingen en bedrijven. 
Veelal niet groots wat betreft inkomsten, maar wel 
belangrijk voor het uitdragen van de doelstellingen 
van het PRP en het vergroten van onze 
naamsbekendheid. Verder was een opvallende 
activiteit de ontwikkeling van unieke producten 
voor een ‘chambre d’hôtes’ in Zuid-Frankrijk 
(zie verder op www.domainelafontaine.com 
onder ‘nieuws’).

 
 

Haruna Garba is nog steeds onze vertrouwde 
projectmanager die eerlijk en hardwerkend ook 
zonder de aanwezigheid van Bart en Emmy in Nigeria 
het PRP in goede banen blijft leiden.  

De nieuwe gebouwtjes van de maternity kliniek van 
de CO Foundation die eind 2012 operationeel moeten zijn.

Al vele jaren behandelt de CO Foundation polikliniek patiënten uit de directe omgeving van Zaria. 
Het management van de polikliniek is relatief autonoom en kan ook zonder de fysieke 
aanwezigheid van Bart en Emmy doorgaan met het leveren van gratis medische zorg en 
medicijnen aan minderbedeelden.  

Over de plannen voor het 
opzetten van een nieuw 
hospitaaltje vooral gericht op 
zwangere vrouwen en kleine 
kinderen is al in eerdere 
nieuwsbrieven bericht. 
Kortgeleden konden de 
bouwactiviteiten mede door 
een extra donatie vanuit 
Nederland worden hervat en 
we hopen in de tweede helft 
van 2012 alles af te kunnen 
maken om de eerste bevallingen 
en keizersneden te gaan 
verzorgen. 
Dit belangrijke project loopt dus ondanks het vertrek van Bart en Emmy gewoon door. 

Haruna Garba, 
PRP project manager 

Het door de CO Foundation PRP 
gemaakte WAMCO T-shirt waardoor 
het project financieel
een enorme impuls kreegHet logo van chambre d’hôtes Domaine la Fontaine

op een bedloper, geprint door ex-leprapatiënten 
van het PRP

produced by

cofashion@yahoo.com

co fashion
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