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IN MEMORIAM
Het is alweer ruim een half jaar geleden dat onze golfer Ali
omkwam bij een verschrikkelijk auto-ongeluk. Het blijft iets
onwerkelijks. Mede dankzij de gastgezinnen waar Ali in
Nederland verbleef zijn er middelen gegenereerd om te
zorgen voor structurele ondersteuning voor Ali’s directe
familie. Zo wordt de betaling van het schoolgeld voor twee
zussen van Ali voortgezet en krijgt zijn vader een bijdrage
om in het levensonderhoud van het gezin te voorzien.
Belangrijkste ontwikkeling is de gang van twee nichtjes van
Ali naar de beste school in Zaria. We hopen met bovenstaande regeling een substantiële bijdrage te leveren aan het
welzijn van Ali's directe familie en tevens te zorgen dat Ali's
dood niet het einde van Ali zelf betekent. Op het moment dat
over twintig jaar zijn nichtjes afstuderen als arts of advocaat
is Ali nog even levend als aan het begin van dit jaar.
Voor de laatste keer Ali als golfer in onze nieuwsbrief met
een korte samenvatting van de succesvolle periode kort voor
zijn dood: Ali won vier van zijn laatste vijf toernooien en
stond nummer 1 op de order of Merit van zowel Nigeria als
West-Afrika. Hij stierf als een gelukkig mens op de top van
zijn carrière. Rust in vrede Ali, we zullen je als mens en als
golfer nooit vergeten.

Een natuurtalent is niet meer…
Ali Abdullahi
14 oktober 1983 - 19 mei 2010

Ali Abdullahi

De laatste foto van Ali bij een afslag
in Kameroen, waar hij met overmacht won
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Natuurtalenten
De eerste helft van 2010 is niet de periode
geweest waarin onze natuurtalenten de
meest aansprekende resultaten hebben
behaald. Maar na een dip afgelopen
zomer, hebben de twee natuurtalenten die
in Valkenswaard mogen trainen, Clifford
Enosoregbe en Onyeka Mbanu, de draad
weer helemaal opgepakt. Onder
begeleiding van een energieke VSO’er
Frank Huijts als project coördinator en een
internationaal ervaren coach Ambrose zijn
deze natuurtalenten de laatste maanden
weer helemaal terug. Clifford staat nu
bovenaan de ATP ranglijst van Nigeria en
Onyeka heeft zich voor een aantal grote
toernooien weten te plaatsen, daarbij
gevestigde namen in de tenniswereld
Het 16-jarige supertalent
achter zich latend. Documentairemaker
Onyeka Mbanu
Matthijs Buikema vond het verhaal achter
de opkomst van deze natuurtalenten zo interessant dat hij afgelopen oktober zelf naar Kaduna is gekomen om ter
plekke de achtergrond en tennisactiviteiten van de jongens op film vast te leggen. Tegelijkertijd hielp Matthijs bij
het maken van een YouTube-filmpje van Tony, één van de oudere natuurtalenten die hoopt op een carrière
als studerende tennisser in Amerika.
http://www.youtube.com/watch?v=T4bLayqXEn4
Momenteel wordt hard gezocht naar
commerciële sponsoren die het
professionele traject van Clifford en
Onyeka’s internationale carrière
financieel kunnen ondersteunen. Clifford
en Onyeka vormen samen met de nestor
van het project, Candy Idoko en de
opkomende jongeren Major, Michael,
Christopher, Gabriel en Kish de kern van
de natuurtalenten. Naar aanleiding van
het onderzoek van Funs Pollux, is het de
bedoeling om in 2011 middels gerichte
sportactiviteiten in de sloppenwijken in
Nigeria, nieuwe talenten aan deze groep
toe te voegen.
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Acties 10-jarig jubileum
In 2010 is het tienjarig bestaan van CO Foundation
gevierd met de actie Venloos Keteerke. Uitgangspunt
van deze actie was het motto ‘vele handen maken
licht werk’ oftewel vele mensen die hun salaris van
een kwartiertje werken aan de CO Foundation
schenken. Hoewel het Guiness Book of Records nog
niet is gehaald, heeft een groot aantal Venlonaren
onder leiding van burgemeester Bruis van Venlo hun
duit in het zakje gedaan. We willen hierbij alle
donateurs (in geld of natura) van harte bedanken
voor hun bijdrage. Verder waren er in november
een succesvolle actie op OBS
De Uilenbrink in Veghel en de presentatie van
CO Foundation op de sportmarkt voorafgaande
aan het Sportgala in Venlo. Daarbij werden deze
fantastische banners gebruikt, gratis geleverd door
‘De
ReclameFabriek’ uit Veghel. Verdere bekendheid
De banners voor de CO Foundation,
voor het werk van CO Foundation zal worden
gratis geleverd door De Reclamefabriek
gegenereerd middels het recent opgerichtte Comité
van Aanbeveling met daarin Huub Stapel, Henk en Willem Jan van Hulst, Jan Zuidam, Burgemeester Hubert Bruls
van Venlo en VVV’03. Kijk voor het laatste nieuws op de nieuwspagina van www.co-foundation.org.

Patiënten Rehabilitatie
Miriam Huijts-Donders is als VSO-er samen met haar man Frank vanaf juni 2010
werkzaam voor CO Foundation in Nigeria en is daarbij belast met het
optimaliseren van de produktie en met name van de afzetmarkt voor de
producten van het PRP projec t. Haar dadendrang leidde tot de sponsoring van
het PRP door de Nederlandse gemeenschap in Lagos. Ook de contacten in de
hoofdstad Abuja en andere delen van Nigeria zijn geïntensiveerd. Daarnaast
worden plannen ontwikkeld om de markt in Europa middels zowel reguliere
verkoopkanalen als via een webwinkel te veroveren. Momenteel wordt naarstig
gezocht naar een capabele counterpart die het werk van Miriam bij haar vertrek
in april kan overnemen.
Zoals bekend kunt U zelf ook de mooie door ex-leprapatiënten
gemaakte producten bestellen.
Kijk op www.freewebs.com/cofashioncatalogue voor een overzicht
van beschikbare producten en schrijf naar prp@kadunanigeria.org
voor het plaatsen van een bestelling of voor meer informatie.

Miriam Huijts-Donders
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Polikliniek
De gezondheidszorg in Nigeria blijft zich negatief ontwikkelen. Positieve
uitzondering is de polikliniek van CO Foundation. Daar worden nog steeds
elke maand tussen de 300 en 400 patiënten gratis gediagnostiseerd en
behandeld waarbij de donaties van Stichting Winters uit Baarlo een ware
rots in de branding zijn. Dankzij hun betrokkenheid blijven we in staat de
allerarmste patiënten met kwalitatief goede zorg op te vangen. Vooral
Moeder met kind bij de dokter
vrouwen en kinderen hebben daardoor een veel grotere kans op een gezond
van de CO Foundation
bestaan. Verder is een begin gemaakt met de uitbreiding van de polikliniek
met een klein ziekenhuisje waar zwangere vrouwen voor, tijdens en na de bevalling terecht kunnen voor hulp.
Momenteel wordt gewerkt aan de inrichting en de aanschaf van noodzakelijke medische apparatuur. De hoop en
verwachting is dat het kliniekje vanaf mei 2011 operationeel is. Daarmee wordt een volgende stap gezet om de
lokale bevolking rondom de polikliniek van noodzakelijke gezondheidszorg te voorzien. De nieuwe voorzieningen
zijn vooral bedoeld voor de meest kwetsbare groep patiënten, namelijk zwangere vrouwen en baby’s.

Ik wil wel helpen...
Na 5 jaar fantastisch werk voor CO Foundation te hebben verricht heeft Ariane Hikspoors aangegeven dit jaar
minder tijd te hebben voor haar activiteiten als fondsenwerving/PR functionaris. We zijn derhalve op zoek naar
een enthousiaste vrijwilliger/ster die de coördinatie en een groot deel van de uitvoering van fondsenwervingsen PR-activiteiten voor CO Foundation op zich kan nemen.
Voor uitgebreidere informatie kun je contact opnemen met Ariane zelf (ariane@hikspoors.nl of 0413-319700),
met de secretaris van de CO Foundation, Ger Claessens (gerjacclaessens@wanadoo.nl of 077-3510402) of met
Bart (cofoundation@kadunanigeria.org of +234-80-37010997) of kijk op onze website www.co-foundation.org.

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? 56.27.45.599
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

Fifty-One Ladies
Club Venlo ad Mosam
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