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1.2 Doelstelling en visie
De stichting Swamikrouna stelt zich ten doel een klein hospitaal te realiseren in Swamikrouna,
gemeente Kandi in Benin, Afrika, met alle technische en medische voorzieningen die daarvoor nodig
zijn en in samenwerking met de lokale bestuurders van overheden, inwoners en het ziekenhuis van
Kandi.
Het bestuur van de stichting werkt vanuit de visie en de opvatting dat hulp aan noodlijdende
gebieden onder andere in Benin, Afrika, niet alleen met geld en inzameling daarvan geholpen is,
maar dat het realiseren van een voorziening voor gezondheidszorg op locatie in eigen beheer de
beste investering van een hulpaanbod is. Kennis hebbend van de armoede en het gebrek aan
adequate zorg ter plaatse voelt de stichting een morele verantwoordelijkheid voor het realiseren van
de doelstelling.
1.3 Partnerorganisatie Luangba Thon
Het bestuur van Stichting Swamikrouna werkt samen met NGO Luangba Thon. Deze NGO is op 10
januari 2012 officieus opgericht. De bestuursleden maken deel uit van het lokale bestuurlijke en
sociale netwerk. In mei 2013 zijn de juridische stappen t.b.v. de oprichting afgerond en is de NGO
officieel geregistreerd.
Het
-

is de missie van Luangba Thon om:
Hygiëne en gezondheid te promoten;
Voedselzekerheid te promoten;
Scholing en alfabetisering uit te breiden.

Adres:
Siege Social: Kandi
Quartier: Souamicrouna
Maison: ASSOUMA ISSA
BP: 274
Telefoonnummer: 00229 97526645
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2. Voortgang 2015
Het jaar van de resultaten

Op 22 november 2014 legde de voorzitter de eerste steen voor de bouw van ons project. De start van een
naar later bleek voortvarende aanpak van de werkzaamheden. Resulterend in een mooi project. Het
bestuur moest echter nog wel aan de slag om vanwege extra wensen vanuit Swamikrouna meer middelen
te genereren om ook die wensen te kunnen vervullen. De vergaderingen van het bestuur werden in 2015
deels overheerst door het realiseren van een reis naar Benin om daar bij de opening van het ziekenhuisje te
kunnen zijn. Daarnaast werden er acties gevoerd en werd er bij diverse fondsen nog om een bijdrage
gevraagd om de begroting sluitend te maken en het geheel in Swamikrouna ook “af”te kunnen maken.

Fondsenwerving

Zoals gezegd zijn diverse fondsen benaderd om de laatste middelen te vergaren. Dankzij relatie zijn er ook
enkele nieuwe fondsen bereid gevonden om substantiële bijdrages te leveren. Te denken valt hierbij aan
Stichting de Wever uit Tilburg en Stichting Steun Welzijn Helmond. Neemt niet weg dat ook fondsen die in
eerste aanleg een bijdrage hebben gegeven in deze tweede ronde ons, al of niet gevraagd, een warm hart
toe droegen. We denken daarbij zeker aan de Stichting voor Christelijke Ziekenverzorging Nederland en de
ASN Foundation. We mogen ons gelukkig prijzen, dat we gedurende het hele project goed bedacht zijn
door veel fondsen, maar ook door particulieren.
Acties

Uit individuele acties werden er dit verslagjaar giften ontvangen van familieleden, persoonlijke vrienden en
kennissen. De lokale voetbalvereniging Viola zorgde er voor dat een van de thuiswedstrijden voor ons doel
gespeeld werd door de opbrengst van de loterij aan ons project te schenken. Ook werd een eindtoernooi
van de Tennisclub in Alphen gehouden in het teken van Swamikrouna. Ook hier weer een mooie opbrengst
. Met alle inzet van fondsen, verenigingen en particulieren kon het jaar financieel met een positief resultaat
worden afgesloten en konden alle wensen van dat moment bouwtechnisch uitgevoerd worden.
Op locatie
Op De bouw verliep voorspoedig en mede als gevolg daarvan kon er een datum vastgesteld worden,

waarop het ziekenhuis officieel geopend kon worden. Op 27 mei 2015 kon met veel trots van zowel de
lokale bevolking, de lokale overheden en ons bestuur het lint doorgeknipt worden van een prachtig
ziekenhuis. Het verslag van deze handelingen en de reis naar Swamikrouna werd als volgt in Ons Weekblad
gepubliceerd.
“Hospitaaltje in Swamikrouna feestelijk geopend. Hoe geslaagd kun je een project noemen. Op 27 mei
stond onze voorzitter Harrie Nuijten samen met de waarnemend ambassadeur van Nederland Paul Litjens,
mevrouw Zenabou namens de stichting Luangba Thon en de lokale autoriteit Chef de Terre bij het lint in
Beninoise kleuren om formeel ons project voor geopend te verklaren. Enkele dagen eerder waren
voorzitter, secretaris, penningmeester en een bestuurslid afgereisd naar Swamikrouna om namens hun
stichting de feestelijke opening van het hospitaaltje, de woonvoorziening voor medisch en verpleegkundig
personeel, de waterput en watertoren, de verbrandingsoven, de buitentoiletten en de paillote mee te
maken. In gezelschap van respectievelijke partners en 6 andere meer dan geïnteresseerde betrokken
mensen uit de regio. Marianne Hessels vanwege haar betrokkenheid bij Vraag en Aanbod International.
Kees van Hooijdonk met echtgenote uit Ulvenhout, die twee autobruggen en aanverwant materiaal heeft
geschonken voor de opleiding van jonge mensen tot automonteur. Chris Bastiaansen en echtgenote uit
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Bavel en Marleen van der Steen uit Breda. Een gemêleerd gezelschap dat, zo bleek, goed met elkaar
overweg kon en zeer onder de indruk is gekomen van wat er in Swamikrouna gepresteerd is. Even voor een
goed beeld. Benin is een west Afrikaans land waar democratie heerst en bevolkingsgroepen en religies in
pais en vree naast en met elkaar leven. Een land van contrasten maar zeker ook een land dat bruist van de
bedrijvigheid en alles uitademt wat Afrika en het leven daar zo mooi en uniek maakt. Iets wat zo moet
blijven, zij het dat er natuurlijk wel wat verbeterd mag worden. Te denken valt aan de infrastructuur, de
nutsvoorzieningen en bestrijding van de heersende armoede. Maar goed daarom zijn we destijds ook de
stichting Swamikrouna begonnen. Helpen met geld uit acties en fondsen, waarmee ter plaatse architecten,
aannemers en de lokale bevolking aan de slag konden gaan voor de realisatie van hun grote wens. En die
wens is uitgekomen op een manier en van een kwaliteit waar je ontroerd van wordt. Geweldig is een
zwakke uitdrukking. Deze mensen hebben met de hand en schaarse middelen in een half jaar tijd er voor
gezorgd dat alles wat in het plan zat gebouwd en opgeleverd kon worden. FANTASTISCH –
ADEMBENEMEND MOOI EN TE MOOI OM IN WOORDEN TE VATTEN. Gejuich en applaus van honderden
mannen, vrouwen en kinderen uit het dorpje Swamikrouna begeleidde de muziekgezelschappen en dansers
die er optraden. Feestelijk geklede mensen, alle hoogwaardigheidsbekleders uit de regio in vol ornaat
aanwezig. De Koning, de chef de Peuhle, de Chef de Terre, de locoburgemeester van Kandi, het bestuur van
de Stichting Luangba Thon die projecteigenaar is te plaatse, de waarnemend ambassadeur van Nederland
de directie van het ziekenhuis in Kandi en niet te vergeten onze Salimane die de hele reis voor ons rende,
draafde en alles deed om het ons naar de zin te maken. Een gouden vent, die zeker ook tijdens de duur van
het project en alles wat daar mee samenhangt een goede en betrouwbare gesprekpartner was en is
gebleven.
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Dankzij alle acties van de afgelopen jaren, de enorme medewerking van de fondsen in Nederland, de
betrokkenheid van de bestuursleden mogen we gerust stellen, dat een uniek project op meer dan unieke
wijze is gerealiseerd. Je wordt er stil van en ontroerd,maar trots, dankbaarheid en blijdschap overheersen.
En Toen….. Ja, de stichting blijft bestaan, want het werk is nog niet af. Er staan mooie gebouwen en er is
het nodige aan inrichting gerealiseerd, maar als je ter plekke bent, dan zie dat het nog her en der een
laatste “boost”moet hebben. Dat sommige zaken, zoals horrengaas voor de ramen en meer van dat soort
eenvoudige maar nuttige dingen in een tropisch land toch nog nageleverd moeten worden. En dat gaan we
natuurlijk doen. Daarnaast zal onze stichting bij een evaluatie zich nader bezinnen over het toekomstig doel
van de stichting. Blijven bestaan sowieso, maar samen met anderen wellicht nog meer doelen stellen en
uiteraard de duurzaamheid en het voortbestaan van dit project blijven volgen.Het opgehaalde geld is tot op
heden tot de laatste cent volledig ingezet voor het project. De kosten die de reizigers uit eigen middelen
hebben gemaakt voor deze zware en vermoeiende trip waren het meer dan waard. Wat een indrukken en
ervaringen hebben we opgedaan. Wat een bewondering hebben we gekregen voor de lokale bevolking en
hun inzet. Voor het geleverde werk en hoe mensen onder die omstandigheden kunnen leven. “
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Van het bestuur

Naast frequente vergaderingen door het jaar heen is met name de voorzitter veel in contact geweest met
de vertegenwoordigers van de stichting ter plaatse, zowel in fysieke zin als per mail en telefoon.
Voortgangsgesprekken met mevrouw Martine Stoppelenburg werden tijdens de reguliere
bestuursvergaderingen gevoerd. Met vertegenwoordigers van de Brandweer en de Stichting Vraag en
Aanbod Internationaal werd er in het verslagjaar een container met goederen verscheept naar Kandi,
waaronder een complete garage inrichting van Van Hooijdonk uit Ulvenhout. Het bestuur heeft te kennen
gegeven om de stichting vooralsnog jaren in stand te houden teneinde de continuïteit van het ziekenhuis te
kunnen volgen en daar waar nodig nog weer ondersteunend actief te kunnen zijn. Ten aanzien van
mogelijke andere activiteiten en samenwerking zijn er contacten gelegd met het college van Burgmeester
en Wethouders van de gemeente Alphen-Chaam teneinde de reeds jarenlange samenwerking tussen Kandi
en de gemeente Alphen-Chaam te continueren en meer vorm en inhoud te geven. Daarnaast worden de
samenwerkingsrelatie met de Stichting Vraag& Aanbod Internationaal aangehaald en verstevigd. Met
mogelijk andere organisaties die vanuit Nederland actief zijn in Benin zijn er contacten geweest en kunnen
er wellicht vormen van samenwerking gaan ontstaan. Alle bestuursleden hebben ook dit verslagjaar
afgezien van vergoedingen voor inzet en kosten en hebben hun reis naar en verblijf in Benin zelf bekostigd
3. Financiële gegevens

BALANS
Activa
Rabo
bedrijfsspaarrekening
3032.634.644
Rekening-courant
1411.53.105

31-12-2015
€ 3.716,18

31-12-2014
€ 54.500,00

Passiva
Reserve

31-12-2105
€ 56.479,44

31-12-2014
€ 20.474,48

€ 2.428,50

€ 1.979,44

Resultaat

€ 50.334,76-

€ 36.004,96

€ 6.144,68

€ 56.479,44

€ 6.144,68

€ 56.479,44

2015

2014

€ 23.630,00
€
216,18

€ 96.543,07
€
168,10

VERLIES EN WINST REKENING
Lasten
Vergoeding
werkzaamheden
Kosten Kamer van
Koophandel
Kosten website
Kosten /rente
Rekening Courant
Onkostenvergoeding
Kosten
fondsenwerving
Vrijwilligersbijdrage
(5x€ 1.500,00)
Kosten drukwerk
Overboeking Wilde
Ganzen
Werkzaamheden
architect
Vervoerskosten
container

2015

2014

Stichting Luangba
Thon verblijfsruimte
Stichting Luangba
Thon , Paillote
Stichting Medic
Stiegelmeyer
Diverse
Resultaat ( naar
balans)

€ 49.533,00

Baten
Rommelmarkt
Uitvaart

€
€

29,04
109,27

€
€

1.330,82
3.560,06

€

7.500,00

€

211,75

€

21,61

€ 5.535,75

Gemeente
Bergambacht
Donaties
Rente
Bedrijfsspaarrekening
Vrijwilligersbijdrage
(€ 5 x 1500 )

€

7.500,00

€ 51.165,81
€ 3.915,00
€ 6.110,00

€

11.387,00

€
€

1.291,00
619,00

€ 50.334,76 -

€
68,04
€ 36.004,96

€ 31.346,18

€

96.711,17

€ 31.346,18

€ 96.711,17
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Met dank aan
Het past om in dit overzicht van verlies en winst en balans ook de sponsoren te vernoemen die dit
resultaat mogelijk hebben gemaakt. De vele niet met name te noemen gevers, waaronder enkelen
op uitdrukkelijk verzoek anoniem wensen te blijven, hebben zeker substantieel bijgedragen aan het
behalen van dit prachtige resultaat.
Sponsoren
Onderstaande bedrijven, families, organisaties, personen en fondsen hebben het mogelijk gemaakt
dat de bouw van ons project kon starten.
Niet alleen deze mensen hebben ons een warm hart toegedragen maar ook veel, heel veel
particulieren hebben veelal in alle bescheidenheid geld gestort op onze rekening. Sommigen gulle
gevers willen dan ook niet met naam en toenaam genoemd worden. Welke wens wij uiteraard
respecteren. Onze dank aan deze mensen is er zeker niet minder om.
- Vriendenkring Bergambacht – Kandi
- Architecten Haverman van Meiracker Vermeulen BV ( Eerste schets
gebouw)
- Koninklijke Drukkerij EM de Jong Baarle Nassau (drukwerk)
- Jac. Reins Staalconstructie Alphen
- Teun de Kort ontwerp flyer en posters
- Broekloop Ulvenhout 2013
- Personeelsvereniging gemeente Alphen-Chaam
- Erwin Goossens ( website)
- Familie Huijben – Leemans
- Familie Wouters – Leemans
- Vriendengroep De Bikkels Alphen e.o.
- Autobedrijf Da-Car
- KBO - en Zonnebloemleden
- Gulle gevers bij afscheid burgemeester Nuijten Alphen-Chaam
- Stichting Maria Elisa
- Stichting Jong
- Dr.Hofsteestichting
- Stichting voor Christelijke Ziekenverzorging in Nederland
- Hergebruik voor Ontwikkelingswerk HVO
- Pater Eusebius Kemp stichting
- Zusters Franciscanessen Congregatie “Alles voor Allen”
- Stichting Joahnna-Donk Grote
- ASN Foundation
- Wilde Ganzen
- Voetbalvereniging Viola Alphen NB
- Tennisvereniging Alphen NB
- Stichting de Wever Tilburg
- Stichting Steun Welzijn Helmond
- Vraag&Aanbod Internationaal Alphen NB
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