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Charilove NL
Over de Nieuwsbrief
Het bestuur houdt u minstens
twee maal per jaar op de hoogte
van de activiteiten van Charilove
in Nederland en in Nigeria. U
ontvangt de Nieuwsbrief per post
of digitaal, als u een mailtje stuurt
naar netherlands@charilove.org.

Stichting Charilove
Netherlands opgericht
Project Charilove in Benin City, Zuid-Nigeria (www.charilove.org), zet
zich al meer dan 20 jaar met hart en ziel in om dove, blinde, lichamelijk
gehandicapte en geestelijk gehandicapte kinderen te helpen met
voeding, onderwijs en vervolgopleidingen.
Drijvende kracht achter Charilove is Chris Omusi. Adri Rodenburg en
haar zoon Jaap steunen hem al sinds 2001. Sinds kort is er de Stichting
Charilove Netherlands. Zo kunnen we Chris helpen in een land waar
een heleboel mis gaat. In Benin City bloeit iets moois op. Revalidatie,
scholing en voeding, dat is wat iedere dag weer nodig is.

Wat doet Charilove met uw donatie?
Uitgaven 2009

Inkomsten 2009
Kerkcollecten via bank
Kerkcollecten contant
Particuliere giften
Rente spaarrekening

4.431
800
1.945
31

Totaal

6.407

Soup Kitchen
Bouw PC-centrum
Ticket Chris Omusi
Kosten notaris, KvK
Kosten website
Bankkosten
Reservering 2010
Totaal

1.375
1.375
700
425
165
5
2.362
6.407

Wat hebben wij
tot nu toe
kunnen doen?

Dankzij donaties van
kerkgenootschappen en veel lieve
vrienden was er de afgelopen jaren
geld voor:
• lesmateriaal op de scholen
• renovatie aan het
schoolgebouw
• salarissen van de
leerkrachten
• eten voor de gaarkeuken
• brandstof voor de
generator
• het opknappen en
bijhouden van de tuin
• de bouw van een
computerlokaal.
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Chris Omusi in Nederland
In november 2009 was Chris Omusi drie weken in
Nederland. Het geld voor het ticket was bij elkaar
gebracht door donaties vanwege de 60e verjaardag
van Adri Rodenburg. Chris heeft in die weken veel
mensen gesproken.
Tijdens een dienst van de Protestantse Kerk in
Rijswijk en in de Oecumenische Studentengemeente (EUG) in Utrecht heeft hij een
uitgebreide toelichting gegeven op zijn werk in
Nigeria. Met de collectes in beide kerken is veel
geld opgehaald. Ook zijn Adri, haar zoon Jaap en
Chris bij het Liliane Fonds geweest (op de foto
linksboven v.l.n.r.: Jaap, Bernard Morvan van het Liliane
Fonds, en Chris) om de contacten aan te halen.
Natuurlijk heeft Chris ook wat van Nederland
gezien. Hij was onder de indruk van alle contacten en
de warme vriendschappen die hij hier heeft.

Stichting Charilove Netherlands
opgericht
Om sponsoring van de bekende fondsen te
krijgen en ook meer vrijwilligers te stimuleren
zich voor Charilove in te zetten, is het
initiatief van Adri omgezet in de Stichting
Charilove Netherlands, inmiddels
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. We vragen de ANBI-status
aan, zodat giften aftrekbaar worden voor de
belasting.
Het bestuur bestaat uit Erika Priebee
(voorzitter), Ruud Poortier
(secretaris),vacature (penningmeester), Adri
Rodenburg-Kool (PR en fondsenwerving),
Fiona Klein Klouwenberg (lid) en Elly van
Breukelen (lid). Daarnaast zijn actief: Jaap
Rodenburg (website) en Jasja Nottelman
(vrijwilligerswerving). Op dit moment maakt
het bestuur plannen voor fondsenwerving in
de toekomst.
Op de foto hiernaast v.l.n.r.: Jaap, Fiona, Jasja,
Adri en Erika. Helemaal links op de bovenste foto zit
Ruud.
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Plannen voor de toekomst
Via de Soup Kitchen (gaarkeuken) in de
leprozenkolonie Ossiomo (foto midden) en in Benin
City (foto links) krijgen iedere dag ruim 300 kinderen
te eten. Dat is ook een erg effectieve manier om te
zorgen dat ze elke dag naar school komen! Wij
vinden dit een belangrijke basis voor de verdere
ontwikkeling van het project.

behouden, dient Charilove een redelijk salaris te
betalen. Een leerkracht kost zo’n 50 euro per
maand.
Tot slot wil Chris het centrum in Benin City graag
uitbreiden met goede huisvesting voor
vrijwilligers. Graag ontvangt hij mensen van
buiten Nigeria om hem te helpen.

Ook is het computercentrum in Ossiomo (zie de
foto rechtsboven) nog niet klaar. Er wordt nog druk
aan gebouwd en hier is nog veel geld voor nodig.

Interesse? Neem dan contact op met Stichting
Charilove Netherlands!

Het Charilove centrum in Benin City ziet vaak
leerkrachten vertrekken, omdat ze elders beter
kunnen verdienen. Om de leerkrachten te kunnen

Iedere donatie is welkom!
Wilt u iets doneren aan de Stichting Charilove? Goed
om te weten is dat al het geld rechtstreeks ten goede
komt aan het project. Jaarlijks leggen wij
verantwoording af over de besteding van de ontvangen
giften.
U kunt uw donatie overmaken op
bankrekeningnummer 70.73.68.553 t.n.v. J.H.
Rodenburg te Utrecht, o.v.v. Charilove.
Ons adres: Frederiklaan 57a, 2281 XM Rijswijk
ZH. Internet: www.charilove.org, e-mail:
netherlands@charilove.org.
Kamer van Koophandel Den Haag nr. 27373147.
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Namens Chris Omusi danken wij u hartelijk voor
uw steun. Wij hopen dat u ons werk ook in de
toekomst wilt blijven steunen!
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Wat feiten over Charilove
Chris en zijn roeping
Project Charilove is in 1990 opgericht door Chris Omusi
(foto rechts). Deze voormalige ingenieur bij Shell kreeg
steeds minder voldoening van zijn werk en ging in 1984
een priestersopleiding volgen – maar ook dat was niet
helemaal wat hij zocht. Toen begon hij een
opvangcentrum voor gehandicapten, dat tot op de dag
van vandaag functioneert. “Eindelijk heb ik mijn
roeping gevonden,” zei hij in een interview in
Internationale Samenwerking.

Computercentrum in aanbouw
“Wanneer dit gebouw klaar is en de computertrainingen
beginnen, gaat dit centrum de levens van honderden kinderen
veranderen,” zegt Chris. “Dit zijn arme en kwetsbare kinderen
van ex-leprapatiënten, die op deze manier vaardigheden
kunnen opdoen en daar later geld mee kunnen gaan
verdienen.” De Protestantse Kerk van Rijswijk doneerde al een
groot bedrag voor dit project (foto links).

Betrokken ouders
Op de foto rechts een aantal leden
van de Parents Association, de
oudervereniging – voornamelijk
vrouwen. Ze poseren voor de foto na
een vergadering met de leiding van
Charilove in Benin City.

Nederlandse vrijwilligers
De afgelopen jaren zetten diverse vrijwilligers uit
Nederland zich in voor Charilove, zoals fysiotherapeute
Riekie Classens en ervaren ontwikkelingswerkers Elly van
Breukelen en Mart van den Berg (foto links). Ook
interesse in een paar maanden waardevol
vrijwilligerswerk? Laat het ons weten via
4
netherlands@charilove.org!
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