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Dankzij de genereuze bijdragen van vele individuen en instellingen blijven de activiteiten 
van de CO Foundation het leven van minderbedeelden in de Nigeriaanse samenleving 
positief beïnvloeden. Wij houden u dan ook graag op de hoogte van de belangrijkste 
ontwikkelingen die zich in de eerste helft van 2005 hebben voorgedaan.

Patiënten Rehabilitatie

Het zijn goede tijden voor het Patiënten 
Rehabilitatie Project (PRP) van de CO 
Foundation in Zaria, dat voor het eerst 
sinds lange tijd weer volop draait. Dit is te 
danken aan bijdragen van een aantal 
kerkelijke instellingen, een mooie 
ondersteuning door het Mondiaal Platform 
Venlo en vooral aan de tomeloze energie 
die Elly van Bergen uit Venlo in het project 
heeft gestopt.

In de loop van de afgelopen maanden zijn 
producten van goede kwaliteit vervaardigd 
zoals dekbedovertrekken, t-shirts en 
tafellakens. Door de toenemende verkoop 
van deze spullen wordt steeds meer geld 
verdiend dat volledig ten goede komt aan 
de patiënten van het project en aan de 
continuering van de activiteiten. Het PRP 
kan zodoende financieel onafhankelijk 
functioneren. 

Medesponsors van de CO Foundation

Elly van Bergen temidden van enkele ex-leprapatiënten.

Blijf ook op de hoogte via www.co-foundation.org
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Polikliniek AlmadinaNatuurtalenten

Het in 2004 geopende hostel blijkt een 
schot in de roos. Het zorgt voor een 
intensieve begeleiding in tennis, huiswerk 
en algemene zaken waardoor de 
natuurtalenten in een zeer stimulerende 
omgeving een snelle ontwikkeling 
doormaken op weg naar een mooie 
toekomst. De resultaten op de tennisbaan 
zijn er dan ook naar.

In maart van dit jaar werden op Mauritius 
de Afrikaanse Junior Kampioenschappen 
gespeeld. Maar liefst drie spelers van de CO 
Foundation vertegenwoordigden Nigeria 
tijdens dit evenement. 
Michael Igoche (16) en Tony Michael (15) 
speelden goed in hun eerste toernooi in het 

buitenland, maar verloren van meer ervaren 
tegenstanders. Sunny Emmanuel bereikte in 
de categorie t/m 14 jaar maar liefst de 
halve finales. Daarmee bewijst Sunny dat 
hij in zijn leeftijdsgroep tot de beste spelers 
van het Afrikaanse continent behoort. 
Aansluitend aan het toernooi op Mauritius 
trainde Sunny bij het High Performance 
Training Centre in Pretoria (Zuid-Afrika). Dit 
op uitnodiging van de Internationale Tennis 
Federatie (ITF) die ook alle kosten voor haar 
rekening nam.

Tony en Sunny zijn inmiddels in Nederland 
waar ze veel toernooien spelen. Sunny won 
er al drie toernooien, Tony tot nu toe één. 
Candy Idoko (19) is na een succesvolle 
competitie en een trainingsstage in 
Nederland begonnen aan een serie 
toernooien in Afrika. Hij veroverde 
meerdere punten voor de wereldranglijst en 
won in augustus geheel onverwachts het 
ATP-dubbel toernooi in Senegal.
De jongere garde van de natuurtalenten, 
kleine Tony, Christian en Peter, hebben in 
juli en augustus ITF jeugdtoernooien in 
West-Afrika gespeeld. Allemaal bereikten ze 
de halve finales, Tony en Peter zelfs de 
finale.

Op basis van al deze resultaten zijn de 
verwachtingen voor de toekomst dus 
hooggespannen.

De technisch directeur tennis van de CO Foundation 
coach Bart Theelen met Sunny Emmanuel (14).

Dankzij regelmatige bijdragen van 
belangrijke sponsoren worden nu al voor 
het vierde jaar in successie ruim 3.500 
patiënten per jaar gratis gezien en 
behandeld in de polikliniek van de 
CO Foundation. 
Het is voor het voortbestaan van het 
project op langere termijn echter ook 
belangrijk dat steeds meer betalende 
patiënten hun weg weten te vinden naar 
de goede gezondheidszorg die in het 
polikliniekje geboden wordt. In de loop 
van 2005 lijkt er een kentering te zijn 
opgetreden en maken steeds meer mensen  
gebruik van de faciliteiten van de 
CO Foundation. 

Een moeder met een ernstig ziek kind wacht op haar 
beurt in het polikliniekje van de CO Foundation. 
Ze hoeft zowel voor het consult als voor de eventuele 
medicijnen niets te betalen. Dat kan ze ook niet want 
ze is afkomstig uit een van de armste sloppenwijken
van Zaria, een stad van bijna 1 miljoen inwoners 
in het noorden van Nigeria.

Financiële ondersteuning

De CO Foundation is een in Nederland 
geregistreerde stichting die sinds begin 
2000 werkt aan het ondersteunen van 
de lokale bevolking in Noord-Nigeria op 
het gebied van armoedebestrijding, 
gezondheidszorg, educatie en sport. 
Zoals u kunt lezen gaat het mede dankzij 
uw bijdragen uitstekend met de activiteiten 
ter plaatse. Ondanks het feit dat de 
verschillende projecten in beginsel zijn 

opgezet om op termijn financieel 
onafhankelijk te functioneren is er op dit 
moment nog steeds geld nodig om de 
activiteiten te kunnen continueren. 
Uw ondersteuning komt volledig ten goede 
aan het creëren van kansen voor de 
minderbedeelden in Nigeria, het meest 
bevolkte land van Afrika. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
voortdurende betrokkenheid.
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