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De stichting CO Foundation - Creating Opportunities is bijna 7 jaar actief in het 
noorden van Nigeria om mensen die ver onder de armoedegrens leven een handje 
te helpen. In de geïmplementeerde projecten gaat de aandacht met name uit naar 
het regelen van medische voorzieningen, opleiding en scholing en het creëren van 
kansen voor jongeren om in hun eigen onderhoud te voorzien. 
Alle activiteiten zijn in principe zo georganiseerd dat de projecten uiteindelijk 
financieel zelfstandig kunnen functioneren. In de afgelopen maanden werden 
een aantal mijlpalen bereikt die de moeite waard zijn hier te vermelden.

Patiënten Rehabilitatie
Het PRP staat nog op non-actief, maar... de Ronde 
Tafel 94 in Venlo heeft onlangs een formidabel 
bedrag bijeen gebracht, zodat dit project niet alleen 
opnieuw kan worden opgestart, maar ook de 
"running costs" voor het eerste jaar kunnen worden 
betaald, zodat het project niet meteen afhankelijk 
is van inkomsten uit verkoop.

Er zijn twee nieuwe 
Nigeriaanse managers 
gevonden en de markt is nog steeds attractief, zodat het 
mogelijk moet zijn om na een opstartperiode het PRP weer 
financieel onafhankelijk te laten functioneren. Daarmee wordt 
voor een 15-tal gehandicapte ex-leprapatiënten met hun hele 
gezin een inkomen gegarandeerd. In totaal profiteren meer dan 
100 mensen direct van de verdiensten van dit project, wat een 
geweldige positieve invloed heeft op het hele lepradorp.

Sponsors van de CO Foundation

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

Kerboschstraat 34
5913 WH Venlo

tel (077) 351 04 02
cofoundation@wwlkad.com

ABN AMRO Venlo 56.27.45.599
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In het lepradorp

De projecten van de CO Foundation 
zijn gericht op mensen uit de armste 
wijken van Kaduna

Patiënten bij de polikliniek van de 
CO Foundation krijgen een kaart die recht
geeft op gratis medische zorg
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Polikliniek
Stichting Winters in Baarlo is al sinds het begin een zeer 
genereuze sponsor van de activiteiten van het polikliniekje van de 
CO Foundation. Mede dankzij hun ondersteuning werden in de 
afgelopen jaren duizenden patiënten gratis behandeld. Daarnaast 
doneerden dit jaar het PMC in Grubbenvorst en enkele particulieren 
een substantieel bedrag waarmee een groot aantal extra patiënten 
bij het polikliniekje terecht konden voor hun noodzakelijke 
medische zorg.

In de eerste helft van dit jaar werd een donatie gedaan door het
Mill Hill College uit Goirle in samenwerking met stichting de
Wilde Ganzen. Er kwam geld beschikbaar om het polikliniekje uit
te breiden met een extra spreekkamer, een extra behandelkamer
en een groter laboratorium. De verbouwing is net afgerond en
daarmee kunnen de patiënten nog beter worden behandeld. Tot
op heden kregen tienduizenden mensen gratis medische zorg en
de uitstraling van de polikliniek is nu regionaal. Met name de
aanwezigheid van een aantal specialisten waaronder een
internist, een gynaecologe en een oogarts heeft de mogelijkheden
om mensen te behandelen enorm doen toenemen.

Natuurtalenten
Internationale successen van de jonge sporters 
van de CO Foundation worden steeds talrijker, 
vooral dankzij de gigantische ondersteuning van 
KLM die de kosten voor alle tickets voor hun 
rekening neemt. Daarnaast werden dit jaar grote 
bedragen beschikbaar gesteld door Elysee Dental 
uit Alphen aan de Rijn, Benders Plusmarkt in 
Venlo, Joekskapel Sjiengele Boem, de Ronde Tafel 
94 in Venlo en enkele particuliere donateurs. 
Fantastisch dat de CO Foundation vanuit allerlei 
hoeken actief wordt ondersteund. 
 
De spelers van de CO Foundation laten zien hoe 
welbesteed deze sponsorgelden zijn door weer 
indrukwekkende resultaten te boeken. Zo kwam
de golfer onder ons, Ali Abdullahi, begin juni voor 
het eerst voor een trainingsperiode naar

Nederland. Hij werd begeleid door enkele golf-
spelende Venlonaren en geweldig ondersteund 
door zijn gastgezin. Naar aanleiding van zijn 
score op een groot toernooi van de Nederlandse 

Golf Federatie (NGF) in Voorthuizen kreeg Ali een 
uitnodiging om op de Pro Golf School 'Just Golf' 
een aantal weken mee te trainen. Door de goede 
resultaten van die stage kan Ali volgend jaar voor 
een langere periode terugkomen op basis van een 
volledige scholarship. Verder heeft hij in augustus 
een derde plaats weten te behalen op het grote 
internationale Peugeot Pro-Am Toernooi in Parijs. 
 
Ook de tennistalenten hebben van zich laten 
spreken. Ze zijn dit jaar wederom fantastisch 
ondersteund, zowel tennis technisch als 
financieel, door Tennisschool van Hulst in 
Valkenswaard en ook door hun respectievelijke 
gastgezinnen. Candy Idoko blijft stijgen op de ATP 
wereldranglijst en staat nu tweede op de 
Nationale ranglijst van 
Nigeria na een finale-
plaats tijdens de vorige 
maand gehouden 
Nigeriaanse kampioen-
schappen. Candy 
verdiende zodoende een 
plek in het Davis Cup 
team van Nigeria en 
daarmee is zijn echte internationale doorbraak 
aanstaande. Candy en Ali zijn de eerste spelers 
die middels prijzengelden het natuurtalenten-
project ondersteunen. 
 
Emmanuel Dickson, Michael Igoche, Tony 
Michael en Aliyu Umar waren dit jaar allen voor 
een aantal maanden in Nederland. De verbetering 
van hun niveau moet dit jaar leiden tot een 
stijging op zowel de internationale jeugdwereld-
ranglijst als op de nationale 
seniorenranglijst van Nigeria. 

Omdat Aliyu sinds zeer jonge
leeftijd doof is, had de reis 
naar Nederland voor hem nog
iets extra’s in petto. In 
Nederland is zijn gehoor door 
het UMC in Utrecht gratis doorgelicht waarna 
een gehoortoestel door de firma Stufkens in 
Venlo gratis is geleverd en op maat gemaakt. 
Aliyu kan nu geluiden opvangen wat zijn 
isolement enigszins zal doorbreken. 

Sunny Emmanuel 
bevindt zich sinds 
maart van dit jaar in 
Zuid-Afrika op 
uitnodiging van de 
Internationale Tennis 
Federatie (ITF) die alle 
onkosten voor hun 
rekening nemen. 
Sunny speelde een 
aantal internationale 

jeugdtoernooien waarvan hij de finale haalde in 
Malawi, Botswana en Mozambique. In dit laatste 
toernooi wist hij zelfs te winnen en steeg mede 
daardoor naar een fantastische 240ste plaats op 
de wereldranglijst voor junioren. Een lijst die 
sinds kort overigens wordt aangevoerd door een 
Nederlander, Thiemo de Bakker. 
 
Van de kleintjes wist Tony Leo de finale te 
bereiken van de nationale kampioenschappen 
t/m 14 jaar. Samen met Peter Stephen werd hij 
afgevaardigd naar de ITF West-Afrikaanse jeugd-
kampioenschappen in Kameroen. Hier wist Peter 
over drie tournooien twee finales te bereiken en 
Tony drie kwartfinales. Op uitnodiging van de 
ITF zal Peter in januari 2007 vertrekken naar 
Zuid-Afrika om daar voor vier weken te trainen 
en te worden geëvalueerd op zijn internationaal 
potentieel. Na Candy, Emmanuel en Sunny is 
Peter de vierde speler van de CO Foundation die 
deze eer te beurt valt. Indien goed bevonden zal 
Peter verregaande ondersteuning ontvangen van 
de ITF. 

Door de opvallende internationale 
resultaten van het natuurtalenten-
project is het hostel van de 
CO Foundation in oktober officieel 
bezocht door de ITF en de 
Nigeriaanse tennisbond NTF. 
Het project zal vanaf heden 
fungeren als officieel instituut van 

de ITF/NTF die samen verdere ondersteuning 
zullen realiseren. In eerste instantie middels het 
beschikbaar stellen van tennismaterialen zoals 
ballen en snaren, op de langere termijn ook 
financieel. 

De laatste hand wordt gelegd 
aan de inrichting van 
de extra spreekkamer

De nieuwe receptie/wachtkamer 
van de verbouwde polikliniiek

Ali Abdullahi en zijn familie

Candy Idoko

Peter Stephen en Tony Leo

Emmanuel Dickson die
dit jaar eindexamen doet
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