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Inhoudelijk jaarverslag 2013
De nieuwsbrief van CO Foundation – Creating Opportunities komt dit jaar voor
het eerst uit een zonnig en warm Ghana. Dat is de nieuwe thuishaven van
Bart en Emmy van der Grinten. Na hun noodgedwongen vertrek uit Nigeria
vanwege de steeds verslechterende veiligheidssituatie aldaar, hebben ze sinds
april van dit jaar een nieuwe stek gevonden in een klein dorpje, Kitase,
even ten noorden van Accra.
Hoewel niet zonder slag of stoot
en met een noodzakelijke beperking
van sommige activiteiten ziet Bart
kans om vanuit Ghana de projecten
aan te sturen.
In deze nieuwsbrief treffen
jullie een overzicht aan van de
huidige stand van zaken van
CO Foundation in het noorden
van Nigeria.
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CO Foundation Polikliniek
In de vorige nieuwsbrief werd al melding gemaakt van de doorlopende uitbreiding van de
polikliniek van CO Foundation met een ‘Maternity’ ziekenhuis. Inmiddels zijn de bouwactiviteiten voltooid en staat er sinds augustus van dit jaar een prachtig nieuw gebouwtje
met een ziekenzaal, enkele patientenkamers, een verloskamer en een operatiekamer.
Polikliniek

Het ziekenhuis is speciaal ingericht voor bevallingen en keizersnedes. In ons ziekenhuis
worden dus vooral zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen behandeld, naast zeer acute
gevallen zoals bijvoorbeeld gewonden van een auto-ongeluk. De kliniek is nu een aantal
maanden operationeel en er zijn inmiddels meerdere geslaagde operaties uitgevoerd. Het
uitgangspunt van het kliniekje blijft een ‘Robin Hood’ constructie waarbij de inkomsten van
rijkere, betalende patiënten worden gebruikt voor het aanbieden van gratis gezondheidszorg
aan minder vermogende mensen met een medisch probleem. In de loop van 2014 zal
duidelijk worden welke rol de kliniek in de omgeving van Zaria kan spelen en hoe de balans
zal liggen tussen betalende en gratis behandelde patiënten.
Ziekenzaal
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Patiënten Rehabilitatie Projecten
Helaas is het doek min of meer gevallen voor het Patienten Rehabilitatie Project (PRP).
Het nationale TB- en Lepraziekenhuis op wiens terrein het PRP is gevestigd heeft de afgelopen
periode geëist dat het project aan hen zou worden overgedragen. Men is zelfs zover gegaan
om de CO Foundation project manager Haruna te arresteren toen die bleek niet te beschikken
over de vermeende gelden van het project. Zonder de aanwezigheid van Bart en Emmy blijkt
het niet mogelijk om zowel de organisatie van dit langstlopende CO Foundation project, alswel
de lokale uitdagingen en de marketing- en verkoopactiviteiten optimaal te laten verlopen.
Dat betekent vooralsnog dat het project ‘on hold’ is gezet en dat Haruna en de patiënten
is medegedeeld dat er voorlopig geen zeefdrukprodukten meer zullen worden gemaakt.
Op dit moment is het niet duidelijk hoe we zonder lokale aanwezigheid van een sterke
CO Foundation vertegenwoordiger het PRP weer vlot kunnen trekken.

Natuurtalenten
Ook het project Natuurtalenten van CO Foundation kampt met zwaar weer. Het gemis van een
lokale manager en een goede coach ter plaatse komt het tennissen van de jongens niet ten
goede. Tot overmaat van ramp zijn de laatste 4 visumaanvragen – twee voor Onyeka, een voor
Sylvester en een voor Michael – om onverklaarbare redenen afgewezen. Alle jongens zijn al
eerder in Nederland geweest, maar desondanks weigert de Belgische ambassade, die
tegenwoordig in Nigeria de visa voor Nederland regelt, de jongens hun reispapieren te
verstrekken. Al met al hebben deze ontwikkelingen er toe geleid dat de sportactiviteiten van
het project zijn opgeschort. Wel worden nog tennismaterialen beschikbaar gesteld aan
Onyeka, Christian, Moses, Sylvester en
Michael om deel te kunnen nemen aan het
handjevol nationale toernooien in Nigeria
waarmee toch geld verdiend kan worden.
Daarnaast gaan nog steeds 12 kinderen
fulltime naar school en voor hen worden alle
schoolgelden en extra onkosten als vervoer,
boeken en uniformen betaald. Voorlopig
lijken de tennisactiviteiten niet te kunnen
worden hervat, maar CO Foundation blijft
zich garant stellen voor de scholing van deze
natuurtalenten, in ieder geval tot ze de
Een groepje natuurtalenten in gelukkiger tijden
middelbare school hebben afgemaakt.
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Toekomst CO Foundation
Nigeria is sinds de oprichting van CO Foundation fundamenteel veranderd. Toen Bart en Emmy
in 2000 begonnen met de projecten gericht op het lenigen van de nood van minderbedeelden
in hun directe omgeving was wonen, werken en reizen in het noorden van Nigeria niet alleen
veilig, maar ook zeer plezierig. Momenteel kun je als buitenlander op dezelfde plekken niet
meer komen. Dit heeft niet alleen directe consequenties voor het runnen van CO Foundation
omdat het voor Bart en Emmy onmogelijk is geworden om persoonlijk aanwezig te zijn bij de
activiteiten van de stichting die hen zo dierbaar is. Belangrijker is het feit dat het voor de
lokale bevolking steeds moeilijker wordt het hoofd boven water te houden. Investeerders
trekken weg, bedrijven sluiten de poorten en mensen worden aan hun lot overgelaten.
Voor hen is het van het grootste belang dat de projecten en activiteiten van CO Foundation,
ook al zijn ze minder uitgebreid dan voorheen, door blijven lopen. De moeders en kinderen
die gratis zorg krijgen in het polikliniekje in Zaria en de natuurtalenten die ondanks alle
veranderingen nog steeds naar goede scholen gaan mogen en kunnen we niet laten stikken.
Vandaar dat we uitermate dankbaar zijn voor de velen onder jullie die nog steeds maandelijks
CO Foundation substantieel ondersteunen. We hopen dat we in de nabije en verdere toekomst
op jullie mogen blijven rekenen.
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? NL31ABNA0562745599
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

