
 

Mooie donaties van bedrijven en particulieren
We hebben de afgelopen maanden veel donaties ontvangen. Naast donaties van 
organisaties zoals Caresse Cosmetics en Fifty Wood, hebben we ook veel mooie 
giften ontvangen van particulieren. Er zijn verschillende inzamelingsacties en 
feesten georganiseerd waarbij de opbrengst gedoneerd is aan Stichting Afrikaanse 
Albino’s. Zonder deze donaties zouden we onze transporten naar Afrika niet 
kunnen realiseren. Alle donateurs: bedankt!

Veel media-aandacht voor Stichting Afrikaanse 
Albino’s 

Ook in de tweede helft van 2015 is er veel media-aandacht geweest voor 
albinisme in Afrika. Er is een kort artikel verschenen in HUID&haar over de stich-
ting. In augustus is er bovendien een uitzending over albinisme in Tanzania 
geweest in Hart van Nederland. Hierbij werd onze landencoördinator van Tanzania, 
Bas Kreukniet, geïnterviewd. 

Naast deze publicaties over Stichting Afrikaanse Albino’s, zijn er ook veel 
publicaties verschenen over albinisme in Afrika in het algemeen. Hier zijn we als 
stichting blij mee, omdat het bewustzijn hiermee enorm wordt verhoogd. Omdat 
over albinisme relatief gezien weinig bekend is, hopen we dat steeds meer 
mensen horen over deze problematiek, zodat we samen deze kwetsbare groep 
- albino’s in Afrika - van hulp kunnen voorzien.
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Stichting Afrikaanse 
Albino’s zoekt vrijwilligers

Stichting Afrikaanse Albino’s 
is op zoek naar nieuwe vrij-
willigers. We hebben enkele 
functies openstaan.  
Interesse? Kijk op onze 
website of mail voor meer 
informatie naar vrijwilligers@
afrikaansealbinos.nl. 

Coschappen in Malawi 

Onze secretaris, Claire van 
Hövell tot Westerflier, loopt 
momenteel coschappen in het 
Nkhoma Mission Hospital in 
Malawi, op de afdeling 
chirurgie. Hier heeft zij een 
albino man met huidkanker 
behandeld.

Claire vertelt: ‘Ik zie hier met 
eigen ogen waarom UV-bes-
cherming bij albino’s in Afrika 
zo belangrijk is’. 

Samen met Claire blijven wij 
ons als stichting inzetten om 
zonnebrandcrème en andere 
UV-beschermende middelen op 
te sturen naar Afrika.
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200 onbewerkte petten van Fifty Wood voor albino’s in Afrika

Concrete acties in Malawi



 

Transporten naar Lesotho en Kenia
De afgelopen maanden zijn er 2 transporten aangekomen in Afrika. Vrienden van 
de stichting hebben UV-beschermende middelen meegenomen en uitgedeeld in 
Lesotho. 

Ook in Kenia is een transport aangekomen. 66 dozen met UV-beschermende 
middelen zoals zonnebrandcrème en paraplu’s zijn uitgedeeld aan mensen met 
albinisme.

Fancy fair basisschool de Werkplaats
Basisschool de Werkplaats heeft een fancy fair georganiseerd. Hierbij is ruim 1800 
euro opgehaald voor Stichting Afrikaanse Albino’s! 

Onze landencoördinator van Senegal en Ivoorkust Adélaïde Kanyange was aanwe-
zig. Ze vertelt:  ‘Het was een heerlijk zonnige dag. De kinderen hadden kraampjes 
gemaakt waar van alles werd verkocht, zoals gebak, suikerspinnen en boekjes.’ 
Een heel geslaagde dag!

Inzamelingsactie met grote opbrengst
Patricia Verkuylen van FedEx Express heeft de afgelopen maanden een 
inzamelingsactie georganiseerd voor albino’s in Tanzania. De opbrengst? 442,18 
euro en ruim 31 liter zonnebrandcrème! Met deze grote donatie kunnen we weer 
veel albino’s in Afrika helpen.

Modeshow Zyanya Keizer

Vrijdag 10 juli presenteerde 
mode-ontwerpster Zyanya 
Keizer haar collectie HAVEN 
tijdens de Mercedes-Benz 
Fashion Week in Amsterdam. 
Voor deze collectie heeft Zyanya 
zich laten inspireren door het 
albinisme in Afrika en met 
name door de onderdrukking 
van albino’s in Tanzania.

Bij de modeshow waren vrijwil-
ligers van Stichting Afrikaanse 
Albino’s aanwezig. Zij mochten 
hier flyers uitdelen. 

Albino’s in afgelegen gebie-
den van Tanzania bezocht  

Onze landencoördinator van 
Tanzania, Bas Kreukniet, heeft 
dit jaar samen met albino 
activist Josephat Torner – 
bekend van de documentaire In 
the Shadow of the Sun (2012) 
– albino’s in afgelegen gebieden 
van Tanzania bezocht. Lees het 
volledige reisverslag op onze 
website.

Bijeenkomst in Brussel

Op vrijdag 13 november zijn 
Tanja Jaarsveld en Anita Boel-
sums naar Brussel gegaan voor 
de UIA Associations Round 
Table Europe 2015: een 
bijeenkomst voor internationale 
non-profit organisaties. 
Tijdens deze bijeenkomst 
hebben Tanja en Anita veel 
inspiratie opgedaan voor 
Stichting Afrikaanse Albino’s. 

Nieuwsbrief

U ontvangt deze nieuwsbrief 
tweemaal per jaar van Stichting 
Afrikaanse Albino’s. U kunt zich 
afmelden als u geen belangstel-
ling meer heeft door een mail 
te sturen naar communicatie@
afrikaansealbinos.nl.
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Blije gezichten in Kenia dankzij UV-beschermende middelen

Overhandiging van de cheque in ons magazijn

Een unieke modeshow


