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Voorafgaand, wat hebben we in grote lijnen in afgelopen jaren gedaan en
hoe vormde dit aanleiding voor recente ontwikkelingen
Met Stichting Afric’Sanaga richten wij ons op projecten op het gebied van onderwijs en gezondheid in
Afrika. In voorgaande jaren voorzagen wij scholen en klinieken van materialen, betaalden we
schoolgelden, oogonderzoeken en –operaties.
In 2014 gingen we een samenwerking aan met de lokale Stichting ADC-Bénin (Action pour le
Développement Communautaire in Bénin). In deze samenwerking voorzagen we basisschool Ste
Lucie in Zinvié van schoolboeken, computers en andere materialen en legden we er een
watervoorziening met sanitair aan waar ook dorpelingen gebruik van kunnen maken. Onze
activiteiten bleven niet onopgemerkt in de regio en al snel volgde een aanvraag voor de
ontwikkeling van gezondheidsvoorzieningen in Sèdjè-Houègoudo. De lokale gemeenschap van SèdjèHouègoudo heeft in 2015 aan Afric´Sanaga en ADC-Bénin een terrein van 2 hectare geschonken voor
dit project, waarmee we in 2016 aan de slag zijn gegaan.
Sinds 2013 helpen we studente Sahoudatou met schoolgeld en –materialen voor haar opleiding
Marketing en Commerce in Cotonou. Ze behaalde het eerste en tweede jaar en is zeer gemotiveerd
haar derde jaar ingegaan, dus gaan wij uiteraard ook in 2016 door haar financieel te steunen.
Ondertussen helpt ze ons en onze lokale partner ADC met administratieve taken en onderhouden
van contacten.

Verslag projecten 2016 en voorbereiding 2017
Schoon drinkwater voor Sèdjè

In zomer 2016 heeft ADC Bénin, met financiering van Afric´Sanaga de lokale bevolking van Sèdjè flink
aan het werk gezet... En het resultaat mag er zijn! Er is een waterboring gedaan en vervolgens is er
een watertoren gebouwd. De watertoren is ditmaal wel 7 meter hoog om extra druk te creëren voor
de kliniek die later gebouwd gaat worden. Op de foto´s hieronder kunt u het beloop van de
werkzaamheden volgen en zien wat een heerlijk schoon water er uit de kraan komt. En hoe dankbaar
en blij inwoners van Sèdjè meteen water kwamen halen zodra de eerste druppels drupten.

Nu gaan wij, Afric´Sanaga weer hard aan de slag met de volgende stappen van dit project…voor de
bouw van een kliniek…
Project “gezondheidscentrum Maia”
De voorbereidingen voor het vervullen van de grote wens en behoefte van de bevolking van Sèdjè
zijn in volle gang, een compleet plan voor de bouw van een kliniek. In de kliniek zullen ten eerste de

grootst noodzakelijke medische problemen gediagnosticeerd en behandeld gaan worden.
Voorbeelden hiervan zijn: malaria en diarree bij kinderen, controles bij zwangere vrouwen en
bevallingen, infectiebestrijding en kleine chirurgische ingrepen. Ook zal er nadrukkelijk aandacht zijn
voor preventie. De kliniek zal een grote regio bedienen (Sèdjè en omliggende dorpen) met meer dan
17.000 inwoners.
De kliniek zal bestaan uit enkele ziekenzaaltjes, spreekkamer, behandelkamer, verloskamer,
wachtruimte, en sanitaire ruimte. Er komen ook buitentoiletten en een kleine verbrandingsoven. Om
ter plaatse personeel te detacheren zorgen we ook voor de mogelijkheid voor hen om er te kunnen
verblijven. Daarom maakt ook de bouw van woonruimte onderdeel uit van het project.

Verantwoordelijk voor de realisatie van het project in Sèdjè is de lokale stichting ADC (Action
Développement Communautaire) Bénin. Afric´Sanaga zal zorgen voor de financiering van de bouw.
Met de investering voor de kliniek, inclusief verbrandingsoven, buitentoiletten en
personeelswoningen, is een bedrag gemoeid van ca. euro.145.000,–.

Opleiding

Wij, van Stichting Afric’Sanaga, zijn trots op de 27-jarige studente Sahoudatou Tegnami. Zij heeft in
2016, na jaarlijkse bijdrage van ons voor schoolgeld en –materiaal, haar BTS (vergelijkbaar met HBOdiploma) behaald van de studie Marketing en Commerce! Ook heeft ze inmiddels haar
toelatingsdiploma voor de universiteit behaald en is ze in oktober 2016 gestart met de studie
Marketing en Communicatie. Ze gaat er helemaal voor om haar licence te behalen (Frans diploma na
drie jaar universiteit/ universitaire bachelor). Ondertussen maakt ze zich nuttig bij onze
partnerorganisatie in Bénin. Een heel mooie win-win!

Sahoudatou is ons, en uiteraard onze donateurs, heel erg dankbaar en heeft daarom een brief
geschreven. Deze kunt u hieronder lezen, met daarna de vertaling. Uiteraard gaan wij door haar te
ondersteunen.

“ J’adresse mes vifs et sincères remerciements à la fondation “Afric’SANAGA“ ; qui a accepté de payer ma
scolarité et dont suis-je aujourd’hui étudiante avec un Brevet de Technicien Supérieur (BTS 2016). Sans sa
contribution de toutes les années, ma formation n’aurait pas été menée à la préparation de la licence de
l’année 2017.
Je témoigne également mes sentiments de gratitude et mes remerciements à Mr Georges Alex AMBADIANG,
son épouse Mme Vera AMBADIANG BUIJS et leurs enfants : Hélios, Eden, Rhéa et Georges qui représentent
une seconde famille pour moi et j’en suis fière d’être parmi vous.
Que Dieu prospère “Afric’SANAGA“. Amen !
TEGNAMI Sahoudatou
Vive Afric’SANAGA ! Vive Afric’SANAGA ! Vive Afric’SANAGA !”

“Ik richt mij tot Stichting Afric’Sanaga om mijn grote en oprechte dank uit te spreken; voor het betalen van
mijn schoolgeld en dat ik vandaag de dag studente ben met een HBO –diploma (BTS 2016). Zonder de bijdrage
van Stichting Afric’Sanaga al die jaren, had ik mijn opleiding niet kunnen continueren tot aan de
voorbereidingen voor het ‘Licence’ in het jaar 2017.
Ik betuig ook mijn oprechte gevoelens van dankbaarheid aan dhr. Georges Alex Ambadiang, zijn echtgenote
mevr. Vera Ambadiang-Buijs en hun kinderen: Helios, Eden, Rhea en Georges die voor mij als een tweede
familie zijn en ik ben er trots op bij jullie te mogen zijn.
Opdat God Afric’Sanaga veel voorspoed geeft. Amen!
TEGNAMI Sahoudatou
Leve Afric’Sanaga !
Leve Afric’Sanaga !
Leve Afric’Sanaga !”

Welke contacten zijn ontstaan en hoe dragen deze bij aan de projecten
Stichting Swamikrouna heeft in 2015 in het noorden van Benin een kliniek gerealiseerd en we
mogen van hun ervaringen en bouwtekeningen gebruik maken.
Dr Laurent ASSOGBA , arts public health, adjunct-directeur-generaal bij de Organisation Ouestafricain de la Sante heeft zich toegevoegd aan onze belangrijke contacten. Hij adviseert in het project
Maia op organisatie niveau en zet zijn ervaring en netwerk in de regio in voor de realisatie van de
kliniek.
We hebben een aanvraag ingediend voor samenwerking met Wilde Ganzen, die financieel een grote
bijdrage kunnen leveren voor ons project Maia en tevens zullen we gebruik kunnen maken van hun
expertise in soortgelijke projecten.

We hebben contact met Bureau Internationale Samenwerking, die ons zal ondersteunen bij de
fondsenwerving voor project Maia.

Voorlichtingsactiviteiten 2016
Schoolpresentaties en Sponsortocht
Op de Mondiale dag maandag 2 mei 2016 heeft basisschool Schransdries te Beerse een
sponsortocht georganiseerd om geld in te zamelen voor Stichting Afric’ Sanaga.
Voorafgaand aan deze wandeltocht hebben wij in alle klassen van de Schransdries met
beeldmateriaal uitleg gegeven over onze projecten, over het leven van ´hun klasgenoten´ in Sèdjè en
over de noodzaak van schoon drinkwater. Hierna waren de leerlingen extra gemotiveerd geld op te
halen en hun beste beentje voor te zetten tijdens de wandeltocht.
Alle leerlingen van de lagere school hebben een fikse wandeling door Beerse gemaakt, onder het
genot van een warme zon. Gesponsord door familie, buren en vrienden hebben ze daarmee een heel
mooi bedrag bijeen gebracht van 2915,- euro. Onze voorzitter mocht de cheque in ontvangst
nemen, uitgereikt door leerling Nina.
Met dit bedrag kon in de zomer 2016 de waterboring in Sèdjè plaatsvinden; het startsein voor betere
omstandigheden voor de dorpelingen.
Leerlingen en personeel van Schransdries…hartelijk bedankt voor jullie inzet!
Opening Sanaga Kringloopwinkel
Zaterdag 21 mei om 10.00 uur opende Sanaga Kringloop officieel haar deuren !
Er was volop feest op het Erasmusplein te Breda. Van 10.00 uur tot 15.00 uur verkochten kinderen
hun waar op de rommelmarkt. Er was ook muziek, een springkussen en pannenkoeken.
Deze kringloopwinkel is een initiatief van ons bestuurslid Marcel Buijs en twee vrienden, Frans
Hufkens en Nanny van den Meiracker. De winkel heeft een sociaal maatschappelijke functie, met
onder andere zijn tiental vrijwilligers, en hergebruik van kleding, boeken, dvd’s, speelgoed etc. De
opbrengst wordt geheel besteed aan projecten van goede doelen, zoals de bouw van kliniek Maia.
Daarnaast wordt stichting Afric’Sanaga door Sanaga Kringloop gepromoot met informatie in de
winkel over onze projecten en artikelen en advertenties in de krant. Ook wordt in de winkel
handwerknijverheid uit Bénin verkocht, zoals poppen, tassen, beeldjes, sleutelhangers en
armbanden.

Vooruitblik op 2017
Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de te bouwen kliniek in volle gang. 2017 zal in het teken
staan van geldwerving voor dit project. En zodra er voldoende geld bijeen is wordt gestart met het
eerste deel van de bouw.
We zullen verschillende activiteiten organiseren om geld in te zamelen, zoals een benefietdiner en
schoolactiviteiten.
Ondersteuning bij de financiering is aangevraagd bij Wilde Ganzen en Bureau Internationale
Samenwerking. We verwachten begin 2016 met beide officieel een samenwerking aan te gaan.

Balans en resultatenrekening
Saldo 31-12-2015
Inkomsten
Uitgaven
Saldo 31-12-2016
Specificatie inkomsten
Donaties
Opbrengsten acties
Totaal
Specificatie uitgaven
Realisatie watervoorziening Sèdjè
Studiebijdrage S Tegnami
Administratieve lasten
Reiskosten
Totaal

2.149,32
+ 4.067,10
- 5.471,51
744,91

1.152,10
2.915,00
4.076,10
3.900,00
360,00
206,84
1.000,67
5.471,51

