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“Beste Charilovers,

Op de foto:
Joke, board
member
Steven,
Chris,
Erika en
board member Veronica

Op bezoek in Nigeria!
Na weken van voorbereidingen was het zover: het langverwachte bezoek aan
Charilove in Benin City, Nigeria! Mede dankzij de sponsoring door de Diaconie
van de Protestantse Gemeente Rijswijk konden vrijwilliger Joke van Campenhout en ik dit bezoek realiseren.
De ontvangst door Charilove-oprichter Chris Omusi en zijn board members was meer
dan hartelijk. Ze hebben ons een heleboel laten zien en in contact gebracht met heel
veel interessante mensen. Maar belangrijker nog: we hebben nu met eigen ogen
gezien hoeveel goed werk Chris en zijn team verrichten. Dagelijks komen er ongeveer 80 gehandicapte kinderen naar school bij Charilove. Je kunt zien dat de kinderen happy zijn. Ze lachen en hebben een boel pret. In de Nigeriaanse samenleving is
weinig plaats voor kinderen met een handicap. Bij Charilove mogen ze kind zijn en
krijgen ze zelfvertrouwen door die dingen te doen die ze kunnen.
We hebben de kinderen laten kennismaken met bellen blazen en ze met
ballonnen laten spelen. Joke heeft twee koffers met spelmaterialen meegenomen
waarmee ze aan de slag gaat. Ook hebben we een teacher meeting gehouden; de
docenten hebben we gevraagd om aan te geven wat zij van ons willen leren en welke spel-/lesmaterialen we eventueel nog voor Charilove kunnen aanschaffen.
Continue uitdaging voor Chris is de fondsenwerving. Sommige ouders leveren een kleine bijdrage, maar de meeste kinderen komen gratis naar
school. Incidenteel doet er iemand een grote gift. De klaslokalen, de
centrale ruimte enzovoort zien er goed uit. Maar de voorzieningen
eromheen, zoals elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen, keuken,
internet etc. kunnen een flinke onderhoudsbeurt gebruiken.
In overleg met de Board van Charilove in Nigeria en het bestuur
hier zal het bedrag dat we bij elkaar hebben gespaard (€ 10.000) worden
besteed aan de aanleg van een drainagesysteem. Voor 2012 is het doel om
weer minimaal dit bedrag bij elkaar te halen. Dit doen we onder andere
door een actie met Rotary Delft-Vermeer, de benadering van diverse
(kerk)fondsen en particuliere giften.
Namens Charilove bedanken wij u als betrokkene voor de bijdragen
die u tot nu toe heeft geleverd. Wij vertrouwen erop dat wij ook in de
toekomst op u mogen rekenen!
Namens Stichting Charilove Netherlands, Erika Priebee (voorzitter)

Samen met Erika heb ik twee geweldige
weken beleefd in Benin City. Wat we hebben gezien en meegemaakt was natuurlijk
niet alleen vakantie, maar had (bijna) alles
te maken met Charilove.
Zo leverde een bijzonder en interessant bezoek aan de Oba – een belangrijke man met
veel informele macht in de deelstaat Edo –
een stuk land met gebouw op, dat geschikt
is voor een hostel. De bezoeken aan Rotarymeetings zijn hopelijk ‘vruchtbaar’ geweest
en tijdens het officiële bezoek aan de Honorary Commissioner for Women’s Affairs zei zij
Charilove een warm hart toe te dragen.
Erika kreeg bij deze bezoeken veel lof voor
haar inspanningen voor Charilove Netherlands en vervolgens het woord. Soms even
schrikken voor haar maar met hart en ziel
hield zij steeds weer haar betoog, aangepast
aan de situatie. We voelden ons overal echt
welkom en het was duidelijk merkbaar dat
de mensen die we ontmoet hebben blij verrast waren met onze komst. Ik ben voor de
eerste keer in Nigeria en ben erg onder indruk over wat er al gedaan is voor Charilove. Chris heeft de touwtjes stevig in handen,
is heel gedreven en zet zich voor 200% in.
Ik hoop dat ik de komende 2,5 maand mijn
steentje kan bijdragen, ben het in ieder geval wel van plan!!
Veel groeten uit Nigeria,
Joke van Campenhout”
Op de foto: Joke helpt een leerling oefenen met
een schuimrubber bal
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Chris Omusi: “You give me
encouragement you cannot measure”
Many people think
everybody here is
fraudulent, but not
everybody is like
that. There is more
hospitality. Nigeria
was an open society.
Lot of things have
changed. Traditionally a child
belongs to the
community.
Nowadays this has
changed; in Western
terms “mind your
own business”. We
have a lot of respect
for elder people.”

Erika Priebee
interviewde Chris
Omusi over het wel
en wee van Charilove. Om de tekst
zo origineel
mogelijk te laten,
leest u de Engelse
tekst.
How is Charilove
doing?
“Charilove is
operating in a
difficult environment. Charilove
is doing its very best,
using all we have
and all that we are
to render service to
the less privileged. We can only use what we have, not what
we do not have. Difficult is that there is so much to do, far
too little resources. To give you an example: the classrooms
are not ideal, when it is raining we need to shelter. I would
also like to build a dormitory. And we are not able to retain
qualified teachers for long as we cannot afford salaries they
leave. We are working with Youth Corpers (= sociale dienstplicht, EP). When they finish they go for good jobs.
They would like to work here. The children need more comfort, also the teachers. They live with two or three in one
room. When Youth Corpers leave we are without staff for
two months. We now have about five permanent staff. The
Youth Corps group we have now is good, but that can be
different.”
What are you proud of?
“I am proud that people appreciate our efforts. Despite of all
difficulties we are able to continue, we have the courage.
Some people are ready to make sacrifices. There are people
who are willing to identify. The coming of Joke and yourself
strengthens my hope, I feel morally supported, you bring
some things for the children, make them happy. You give
me encouragement you cannot measure, I would like to
have more people like that.

What are your dreams and plans for the future?
“My dream from the beginning remains my dream: a place
for people, black or white, a desire to reach out to the less
privileged. I have an inner desire to help those in critical
need. All of us are working together. Those who cannot
come here, can support by proxy. Let all young people come
over to work as a volunteer. In the beginning I thought I
could only work with volunteers, but cannot do so. There is
no social security here; children also need to work. They
must have to be paid so that they can live and survive. The
environment here encourages corruption. I am happy I have
no wife, no children. The Charilove children are my children. I am happy that God knows everything, that’s the biggest consolation. When I die, he is the ultimate judge. That
is my biggest motivation. I am happy.”
Noot van Erika:
Chris is een bijzondere man die zijn hele leven geeft voor de kinderen
van Charilove. Hij leeft van de giften die mensen uit zijn omgeving
het project schenken. Er is niet zoals in Nederland een ‘voor alles
zorgende overheid’. Dat maakt het zo mooi en maakte dat we soms
even stil waren…

Elke donatie is welkom!
Wilt u iets doneren aan de Stichting
Charilove? Elk bedrag is welkom op
bankrekeningnummer 19.83.14.418
t.n.v. Stichting Charilove Netherlands te Rijswijk ZH (Triodos Bank,
IBAN NL78 TRIO 0198 3144 18,
BIC-nummer TRIONL2U).

We hebben de ANBI-status. Adres:
Frederiklaan 57a, 2281 XM Rijswijk
ZH. Internet: www.charilove.nl, email: netherlands@charilove.org.
3
KvK Den Haag nr. 27373147. Charilove is lid van koepelorganisatie Partin.

Over de nieuwsbrief
U ontvangt deze Nieuwsbrief
per post of digitaal, als u een
mailtje stuurt naar netherlands@charilove.org.
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