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Voorwoord
2014
Het is alweer tien jaar geleden dat de Stichting Afrikaanse Albino's werd opgericht. Van een
hartverwarmend initiatief van twee personen na een reis door Afrika in 2004 is de stichting
uitgegroeid tot een professionele unieke organisatie die wordt bestuurd door alleen vrijwilligers.
Met deze tientallen gedreven vrijwilligers voorziet de stichting inmiddels bijna 5000 albino's van
zonnebrandcrème in 11 Afrikaanse landen. Het is een goed geoliede organisatie geworden met
processen, coördinatoren, een duidelijke verdeling van taken en niet te vergeten een flink aantal
vaste donateurs. Een verheugende prestatie!
We hebben het gevierd, ons tweede lustrum, met alle vrijwilligers en een aantal donateurs. En we
hebben elkaar vooral weer geïnspireerd en gemotiveerd om door te gaan met onze activiteiten.
Want de vaak vergeten en verstoten groep albino's kan nog steeds veel hulp gebruiken!
Albino zijn in Afrika is zwaar. Het dagelijkse leven speelt zich voornamelijk buiten af, maar hoe kun je
daar aan meedoen als de felle zon je kwetsbare huid verbrandt? Dat is niet alleen pijnlijk, het kan ook
leiden tot huidkanker en wonden. Bovendien worden in grote delen van Afrika magische krachten
toegeschreven aan albino's; ze worden gediscrimineerd, uitgesloten en regelmatig om het leven
gebracht. 'Gemarteld door de zon en opgejaagd in de schaduw' zoals Koert Lindijer het kernachtig
verwoordt in zijn reportage in de NRC van 6 november het afgelopen jaar.
Naar schatting zo'n 200.000 mensen in Afrika maken door een genetisch defect geen pigment aan en
missen daardoor bescherming tegen het schadelijk UV-licht. Doordat meestal ook het pigment in de
ogen ontbreekt, zien ze vaak slecht. Zonnebrandcrème is een schaars en vaak zelfs onbekend goed in
veel gebieden. Te veel albino's overlijden daardoor op jonge leeftijd aan de gevolgen van huidkanker.
In 2014 heeft de Stichting Afrikaanse Albino's 4517 albino's van zonnebrandcrème kunnen voorzien.
Daarnaast hebben wij zonnebrillen, petjes en UV-beschermende kleding gestuurd. Zo hebben wij
kunnen bijdragen aan de kwaliteit van hun leven en hun gezondheid.
Het overgrote deel van de doelen die wij ons gesteld hadden in ons Jaarplan 2014 hebben wij
behaald.
Aan het begin van het jaar heb ik het voorzitterschap van Marjolein Geurts overgenomen en een
begin gemaakt met een geweldige samenwerking met bestuursleden en andere vrijwilligers. Oude en
nieuwe - want de doorstroming van leden blijft en daarmee ook de stroom van nieuwe en frisse
ideeën! Ik ben dankbaar voor de inzet van iedereen en ook voor de vele donaties die ons werk in
2014 mogelijk hebben gemaakt.
Het jaarverslag dat voor u ligt, geeft inzicht in al het werk dat is verricht in het afgelopen jaar, de
beslissingen die zijn genomen en de resultaten die dat heeft opgeleverd. Op naar 2015!
Anita Boelsums
Voorzitter
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1. Algemeen
Sinds 2010 heeft de stichting een heldere en efficiënte organisatiestructuur. Het bestuur bestaat uit
drie personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast zijn er drie primaire
processen: Werving, Transport & Logistiek en Afnemersrelaties. Verder zijn er drie ondersteunende
processen: Communicatie & PR, Human Resource en Financiën. De primaire processen en de
ondersteunende processen worden als zelfstandige functionerende processen door een
proceseigenaar en vrijwilligers verzorgd.

Er was binnen het bestuur en binnen de proceseigenaren een goede continuïteit in 2014. Het
afgelopen jaar bestond het bestuur tot 1 april uit voorzitter Marjolein Geurts, secretaris Emma Blok
en penningmeester Marjolijn Quaak. Marjolein Geurts had al eerder aangegeven na drie jaar
voorzitterschap deze functie te willen overdragen. Na een zorgvuldig inwerktraject van enige
maanden heeft Anita Boelsums per 1 april 2014 het stokje van haar overgenomen.
Secretaris Emma Blok kreeg de kans om aan het eind van 2014 naar Democratische Republiek Congo
te vertrekken om voor Artsen zonder Grenzen te werken. Dit is moeilijk te combineren met haar
functie als secretaris vandaar dat ook zij haar taak wil overdragen. Het streven is om in januari 2015
met een nieuwe secretaris door te gaan. Tot die tijd vervult Emma haar functie op afstand.
Tanja Jaarsveld heeft haar taak als proceseigenaar van de primaire processen Transport & Logistiek
en Afnemerrelaties na drie jaar overgedragen aan Martijn Goedhart. Tanja blijft beschikbaar voor
ondersteuning.
De vacature voor de functie van proceseigenaar van het proces Werving die sinds 2013 openstond, is
in juli 2014 opgevuld door Lisa van Dijk.
Mariëlle Schipper was sinds 2010 verantwoordelijk voor Communicatie & PR en heeft haar opvolger
gevonden in Judith Verhoeven. Judith is sinds februari 2014 verantwoordelijk voor deze taak.
Mariëlle heeft in 2014 Judith ondersteund en haar taken overgenomen tijdens een periode van
afwezigheid, en zij heeft nu definitief afscheid genomen van de stichting.
Franka Romijn was in 2014 de nieuwe proceseigenaar Human Resource. Helaas heeft zij aan het eind
van 2014 aangegeven de functie niet meer te kunnen uitvoeren. Het streven is om in 2015 haar taak
over te dragen aan een van de nieuwe vrijwilligers die bij HR actief zijn.
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Het ondersteunend proces Financiën viel ook in 2014 onder de taken van de penningmeester
Marjolijn Quaak.
Er werd in 2014 vier keer vergaderd door het bestuur samen met de proceseigenaren. De laatste
vergadering in december 2014 werd gebruikt om het jaarverslag te formuleren en om een jaarplan
voor 2014 op te stellen. Het bestuur vergaderde daarnaast in de tussenliggende maanden ongeveer
eenmaal per maand.
Doelstellingen 2014
 Een gestroomlijnde overgang naar de nieuwe voorzitter
De nieuwe voorzitter heeft vanaf januari 2014 diverse vergaderingen en activiteiten van de
stichting bijgewoond. Er is planmatig en intensief contact geweest met de vertrekkende
voorzitter. Tijdens de Nieuwjaarsborrel en het lustrumfeest heeft zij kennis kunnen maken
met alle vrijwilligers. Vanaf 1 april heeft zij haar functie als voorzitter goed op kunnen
pakken.


Vergroten betrokkenheid bestuur bij vrijwilligers
Om de betrokkenheid van het bestuur bij de verschillende processen te vergroten, werd
besloten dat elk bestuurslid verantwoordelijk is voor een of meerdere processen. De
processen zijn als volgt verdeeld:
o Voorzitter: Communictie & PR + Werving
o Secretaris: Transport en Logistiek
o Penningmeester: HR
De bestuursleden zijn nauw betrokken geweest bij de processen, hebben deelgenomen aan
vergaderingen, waren aanspreekpunt bij problemen en hebben zo nodig intensief contact
gehad met de proceseigenaren. Hiermee werden tevens de bestuursvergaderingen nog
vruchtbaarder en efficiënter dan deze al waren.



Het organiseren van een succesvol lustrum waarbij het 10-jarig bestaan van de
stichting wordt belicht en tevens naamsbekendheid wordt vergroot
In juni 2014 is een geslaagde bijeenkomst georganiseerd ter viering van het 10-jarig bestaan.
Een 50-tal vrijwilligers, hun familie en vrienden en donateurs ontmoetten en spraken elkaar,
zagen de film Albino United en deden een informatieve quiz in kleine groepjes. De
persberichten over dit evenement zijn helaas niet geplaatst. Wel werden tijdens dit
evenement nieuwe ideeën aangedragen voor o.a. het gebruik van Facebook wat een zeer
positief effect (veel likes) teweeg heeft gebracht.



Vernieuwen proces werving
In juli 2014 heeft Lisa van Dijk de taak van proceseigenaar Werving op zich genomen en
nieuw leven in geblazen. De stichting is blij met de waardevolle kennis die zij als bijna
afgestudeerde Supply Chain Management student kan toevoegen. Zij heeft de opzet
gemaakt voor een gestructureerde aanpak van het werven van zonnebrandcrème. Het
streven is om naast haar een tweede vrijwilliger aan te trekken die zich met name kan
richten op het werven van fondsen en het geven van voorlichting op scholen.

Met bovenstaande invulling zijn de bestuurlijke jaardoelen van 2014 behaald.
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2.

Proces Werving

Eind juni is er na lange tijd een nieuwe proceseigenaar werving gevonden. Daarmee is er een begin
gemaakt aan het opbouwen van ervaring en kennis omtrent de werving van zonnebrandcrème. De
nieuwe proceseigenaar houdt zich enkel bezig met het werven van zonnebrand. Voor 2015 zal er
opnieuw een vacature online gaan waarin een vrijwilliger zal worden gezocht voor het werven van
donaties in geld en het geven van voorlichting over de stichting aan belanghebbenden. Denk hierbij
onder andere aan voorlichtingen op scholen. Deze vacature zal een combinatie zijn van werving en
communicatie/PR.
Doelstellingen 2014
 In 2014 is er een nieuw bestand opgezet waarin eenvoudig alle donateurs en aangeschreven
organisaties zijn te vinden. Al deze organisaties zijn gekoppeld aan een eigen blad, waarin
algemene gegevens over deze organisatie en de communicatie historie zijn weergegeven. Dit
bestand is in eerste instantie opgezet door PR en de Secretaris en later uitgewerkt door de
nieuwe Wervingscoördinator. Het bestand is een samenvoeging van alle losse bestanden die
in het verleden gemaakt zijn met betrekking tot werving. Het bestand zal helpen het
overzicht te bewaren en eenvoudig te kunnen zien wat er in het verleden is gebeurd.
Daarnaast geeft het inzicht in het nut om bedrijven wel of niet opnieuw te benaderen.


Er is in 2014 een standaardbrief opgesteld om organisaties aan te schrijven voor het doneren
van zonbeschermende producten. Deze brief wordt versterkt door het gebruik van een flyer
waarin in het kort is aangegeven waar de stichting voor staat. Hierdoor hoeven
geadresseerden niet eerst de hele website door te lezen.



In totaal is er in 2014 ± 342 liter zonnebrandcrème gedoneerd door 5 verschillende
organisaties en particuliere donaties. Dit is aanzienlijk minder dan verwacht. Als doel was
gesteld om in totaal 3000 liter te verzamelen.



In totaal is er ± 1556 liter zonnebrandcrème aangekocht. Dit is een grote hoeveelheid
zonnebrandcrème ten opzichte van de hoeveelheid gedoneerde zonnebrandcrème. De
aankoop was noodzakelijk om te voorkomen dat niet aan bepaalde landen geleverd kon
worden. Dit probleem komt gedeeltelijk voort uit het ontbreken van een proceseigenaar aan
het begin van het jaar, maar ook doordat de hoeveelheid donaties zonnebrandcrème na
aantreden van de nieuwe proceseigenaar tegen vielen. Dit werd nog eens versterkt door de
grote hoeveelheid zonnebrandcrème die aan het einde van het jaar 2014 verscheept is naar
Afrika. Wat natuurlijk goed nieuws was!



Eind 2014 is er nog 650 liter zonnebrandcrème op voorraad (67 dozen).



Er zijn diverse donaties van andere zonbeschermende middelen ontvangen. Zoals
zonnebrillen en zonbeschermende kledingstukken.
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3.

Proces Transport en Logistiek

Binnen de Stichting Afrikaanse Albino’s is er één transportcoördinator die alle transporten uitzet,
contacten legt en onderhoudt met transporteurs en een totaaloverzicht houdt van alle logistieke
ontwikkelingen. Daarnaast werkt de stichting sinds 2011 structureel met landencoördinatoren,
waarvan er voor elk land één is. De landencoördinatoren richten zich op de lokale situatie,
onderhouden contacten met de lokale contactpersonen en richten zich verder op de ontwikkelingen
en processen in de specifieke landen.
Per transportmogelijkheid wordt bepaald hoeveel zonnebrandcrème er wordt verstuurd. Het gaat
altijd om een hoeveelheid tussen de 0,8 liter en 1,2 liter per albino. De beslissing hoeveel
zonnebrandcrème er per transport word verstuurd, wordt genomen op basis van: lokale behoefte,
lokale opslag- en transportmogelijkheden, voorraad zonnebrandcrème in Nederland en financiële
mogelijkheden van de Stichting Afrikaanse Albino’s om het transport te betalen.
Doelstellingen 2014
1. Toevoegen Lesotho als nieuw project:
Deze doelstelling is behaald. Het aantal albino’s dat we structureel zullen voorzien bedraagt
35. Het eerste transport dit jaar heeft plaats gevonden via reizigers die naar Zuid-Afrika
afreisden. Er werd bij ontvangst een grote ceremonie georganiseerd door de lokale
contactpersoon. Hierdoor waren naar schatting meer dan 100 albino’s aanwezig bij het
uitdelen van de crème. Hierbij werd dus meteen duidelijk hoe groot de vraag naar
zonnebrandcrème voor de albino’s is in Lesotho. Deze opkomst heeft ervoor gezorgd dat er
in 2015 zal worden nagedacht over de uitbreiding van het aantal albino’s in Lesotho. Er zal
ook een goede en betrouwbare transportlijn moeten worden gevonden voor structurele
voorziening van de albino’s in Lesotho.
2. Een gestroomlijnde overgang naar de nieuwe transportcoördinator:
Deze doelstelling is behaald. De transportcoördinator is vanaf 1 januari 2014 betrokken bij
het nemen van belangrijke beslissingen omtrent de transporten en heeft bij de
vergaderingen de ontwikkelingen binnen zijn functie gepresenteerd. Door middel van de
Nieuwjaarsborrel en het lustrum heeft hij de meeste vrijwilligers ontmoet en meteen de
onderlinge verwachtingen besproken. Er is dit jaar een landencoördinatoren meeting
geweest. Hierbij werden de belangrijkste problemen en ontwikkelingen besproken. Hier
kwam ook naar voren dat het vinden van meerdere goed lopende transportlijnen voor elk
land een niet haalbare doelstelling is. Wel kan er als doel gesteld worden dat er tenminste
één betrouwbare transportlijn is per land. Zo kan de stichting dus jaarlijks voldoen aan het
leveren van de vooraf berekende hoeveelheid crème per land.

3. Beter in kaart brengen van de lokale situatie:
Deze doelstelling is deels behaald. Er is een aantal landen dat dit jaar een volledige registratie
heeft verkregen van het aantal albino’s met daarbij de betrokken projecten. Dit zorgt ervoor
dat de inzichtelijkheid rondom verzending en distributie is vergroot. Het verkrijgen van een
volledige registratie met leeftijd, geslacht, woonplaats etc. per albino is niet gelukt. Dit is
voor de toekomst ook geen haalbare doelstelling, omdat de registratie in Afrikaanse landen
erg moeizaam verloopt en hier onmogelijk op toe te zien is. Meerdere landencoördinatoren
zijn daarnaast aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de albinoassociaties, NGO’s
en andere vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor albino’s of mogelijk een rol kunnen
spelen bij het transporteren van zonnebrandcrème. Door hier de nadruk op te leggen hopen
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we per land steeds meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor verzending, distributie
en het vinden van nieuwe projecten.

4. Vergroten awareness van gebruik zonnebrandcrème door albino’s:
Deze doelstelling is deels behaald. Er zijn dit jaar bij het grootste deel van de transporten
smeerinstructies meegestuurd in de juiste taal. Hier wordt aan de hand van tekeningen uitleg
gegeven over het gebruik van zonnebrandcrème, om op deze manier de boodschap ook over
te brengen aan jonge albinokinderen en volwassenen die niet kunnen lezen. Daarnaast is er
bij meerdere landen tijdens de uitdeelbijeenkomsten voorlichting gegeven over het gebruik
van de zonnebrandcrème.
5. Landen met speciale aandacht in 2014
Senegal: De afgelopen jaren zijn de transporten naar Senegal problematisch verlopen. Er was
sprake van moeizame inklaringen, ondanks verscheidene vergaande
bemiddelingspogingen van de Stichting Afrikaanse Albino’s. Er is half 2014 een
evaluatiebijeenkomst geweest om de situatie rondom de transporten naar Senegal te
bespreken om zo problemen in de toekomst te voorkomen. Voor de belangrijkste punten uit
deze evaluatie zie 4.9 Afnemerrelaties: Senegal. Aan de hand van deze evaluatie is er een
duidelijk beleid rondom toekomstige transporten opgesteld en dit heeft er toe geleid dat er
eind 2014 weer een transport op is gezet via een nieuwe route. De evaluatie van dit
transport zal in 2015 volgen.
Democratische Republiek Congo: eind 2013 is er 200 liter naar Democratische Republiek
Congo verzonden via Parijs. Helaas bleek de gebrekkige informatievoorziening, het contact
met de tussenpersoon in Parijs en de lokale contactpersoon in DRC niet voldoende om het
transport voort te zetten en heeft het bestuur in goed overleg besloten Democratische
Republiek Congo onder deze condities niet aan te houden als land dat binnen de stichting
structureel van zonnebrandcrème zal worden voorzien. Indien er een nieuwe aanvraag wordt
gedaan met een goed transport- en distributieplan dan zal het opnemen van Democratische
Republiek Congo als nieuw land opnieuw worden overwogen.
3.1 Transport
In 2014 waren er 4517 geregistreerde albino’s bij de stichting. Dit waren er 175 minder dan in het
jaar 2013. Deze wijziging komt doordat Democratische Republiek Congo als een niet haalbaar project
voor de korte termijn werd gezien en daarom niet meer is opgenomen in de telling van het aantal
albino’s voor dit jaar (- 320). In Kenia werd het aantal geregistreerde albino’s verhoogd met 110 op
basis van recente tellingen. En door het toevoegen van Lesotho als nieuw land kwamen er nog eens
35 albino's bij.
In 2014 is in totaal 2988,2 liter zonnebrandcrème naar Afrika verzonden. Hiervan heeft 1748,2 de
plaats van bestemming bereikt. Dit betekent dat er nog een grote hoeveelheid van 1240 liter
onderweg is. Dit zijn transporten die in november zijn uitgezet en dus naar verwachting begin 2015
zullen arriveren. Verder zijn er in 2014 ook nog twee transporten aangekomen die al in 2013 of
eerder waren uitgezet. Er is in januari 2014 160 liter zonnebrandcrème aangekomen in Zimbabwe;
dit was een transport dat al onderweg was sinds eind 2011. Daarnaast is het gelukt het transport
naar Senegal dat al een aantal maanden van 2013 vast stond bij de douane in te klaren en zo 230 liter
af te leveren bij de lokale stichting voor albino’s.
Er is in 2014 ook een aantal kleine projecten voorzien door reizigers die daarnaar zijn afgereisd. Dit
zijn geen projecten waar we structureel aan voorzien, maar op aanvraag is er besloten voor
doelgerichte aanvragen een uitzondering te maken. Zo is er in begin 2014 1.2 liter naar een tehuis in
Ghana gegaan en zijn er ook drie kinderen in Soroti, Uganda voorzien van zonnebrandcrème.
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Er werd in 2014 via Facebook/email een verzoek gedaan om Togo op te nemen als nieuw land binnen
de stichting. Gezien de vele bestuurlijke wijzigingen binnen de stichting, een gebrek aan
zonnebrandcrème en een recente aanvraag voor Ivoorkust als nieuw land, werd besloten om Togo
nog niet toe te voegen als nieuw land. Onze doelstelling is om nieuwe projectlanden structureel van
zonnebrandcrème te voorzien, dus als we nog geen zonnebrandcrème tot onze beschikking hebben,
kunnen we de aanvraag nog niet honoreren. De contactpersoon in Togo heeft al wel een
aanvraagformulier ingevuld. Deze optie zullen we voor 2015 onderzoeken.
Naast het versturen van zonnebrandcrème heeft de Stichting Afrikaanse Albino’s ook diverse andere
beschermingsproducten verstuurd, zoals zonnebrillen, UV-beschermende kleding en paraplu’s (zie
voor verdere specificatie het stuk over afnemersrelaties).
3.2 Logistiek
Begin 2014 stond er in de het magazijn van de stichting Afrikaanse albino’s een voorraad van 1660
liter zonnebrandcrème. Aan het einde van het jaar 2014 staat er nog 670 liter zonnebrandcrème in
het magazijn. De zonnebrandcrème staat in verzendklare dozen (10 liter zonnebrandcrème per
doos). De dozen zijn allemaal genummerd en worden geregistreerd in een sluitend systeem. Per doos
staat de inhoud geregistreerd: aantal flessen, merk zonnebrandcrème en volume per fles. Het
magazijnbeheer verloopt gestructureerd en naar tevredenheid. Nieuwe geleverde partijen van meer
dan 10 liter zonnebrandcrème worden door een dermatologisch onderzoeker werkzaam bij het AMC
getest op UV-filter, waarna de stichting een rapport ontvangt met de actuele kwaliteit van de
zonnebrand. Dit heeft er dit jaar voor gezorgd dat er veel crème die al wat langer in het magazijn
stond toch met goed vertrouwen in de kwaliteit verzonden kon worden. Daarnaast konden deze
rapporten ook van waarde zijn bij mogelijke problemen tijdens de inklaring bij het land van
bestemming.

Tabel 1. Het aantal geregistreerde albino’s 2014 per land

Burkina Faso
Guinee-Bissau
Kenia
Lesotho
Malawi
Mali
Senegal
Tanzania
Uganda
Zimbabwe
Zambia
Totaal

501
90
750
35
1007
300
250
1080
150
200
154
4517 (daling van 175 ten opzichte van 2013)

3.3 Lokale productie
3.3.1 Algemeen
Het verleden heeft laten zien dat het opzetten en draaiende houden van lokale productie van
zonnebrandcrème veel aandacht vraagt, zowel lokaal als vanuit Nederland. Monitoren van het
proces, hulp bij bepaalde processen en vooral financiële steun blijken onmisbaar om het project
succesvol te laten verlopen. We besloten reeds in 2012 eerst het project in Mali naar tevredenheid te
laten lopen voordat we een nieuw project lokale productie aangaan.
De Stichting Afrikaanse Albino’s blijft ook in 2014 bij haar mening dat een lokaal productieproces
dusdanig bewerkelijk en duur is, dat het om logistieke redenen niet per definitie de voorkeur krijgt
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boven het transporteren van zonnebrandcrème. Per land of regio dient de afweging tussen lokale
productie en transporteren van zonnebrandcrème te worden gemaakt, afhankelijk van de
transportmogelijkheden, lokale mogelijkheden en financiële situatie.
3.3.2 Mali
Alle 300 albino’s in Mali zijn in 2014 voorzien van lokaal geproduceerde zonnebrandcrème. Corry van
Zelm is begin 2014 een aantal dagen naar Mali geweest om het project te bezoeken. Het project
lokale productie loopt nog goed. In plaats van tweemaal per week, wordt er nu 1 keer per week
zonnebrandcrème geproduceerd in het laboratorium. Dit is in verband met de extreme hitte en felle
zon waardoor het reizen naar het laboratorium erg zwaar voor de twee albino’s die de crème
produceren.
De crème wordt elke laatste zaterdag van de maand zonder problemen gedistribueerd. Per week
worden 10-20 potten geproduceerd. Na het bezoek van Corry van Zelm aan het project in Mali werd
een monster van de lokaal geproduceerde crème in Nederland getest met goed resultaat. Heel 2014
heeft het proces kunnen plaatsvinden met de ingrediënten die eind 2013 zijn besteld en
aangekomen. De bestelling van de ingrediënten is net als voorheen via het bedrijf Merck in Duitsland
gedaan. De ingrediënten die in 2013 zijn aangekomen, zijn voldoende om de lokale productie in 2014
en 2015 te dekken, uitgaande van 1 productiedag per week.
De verwachting is dat eind 2015 weer ingrediënten moeten worden besteld voor lokale productie in
2016.
De crème wordt geproduceerd door vrijwilligers, hun
reiskostenvergoeding wordt betaalddoor het SIAM (de albino
associatie van Mali). De kosten voor huur van het
laboratorium,gas, water en licht worden kwijtgescholden door
het dermatologisch instituut van wie het
laboratorium is.

Er was reeds afgesproken om het proces vanuit de Stichting Afrikaanse Albino’s in 2013
voor 100% te financieren, in 2014 voor 65%, in 2015 voor 50%, in 2016 voor 25%,
en in 2017 niet meer. Dit is ook bekend in Mali, waar actief wordt gezocht naar
mogelijkheden voor financiering in de toekomst. Lokale financiering bleek in 2013 en 2014
moeilijk te realiseren: door de oorlog die uitgebroken is in het Noorden van het land zijn er weinig
Malinese fondsen beschikbaar voor dit project. Er wordt door SIAM nu een klein bedrag gerekend
per potje crème voor degenen die dit kunnen betalen. Aangezien in 2014 geen ingrediënten zijn
besteld zullen de kosten per jaar nu lager uitvallen en is het realistisch dat er per jaar minder geld
naar SIAM gaat. De stichting heeft in 2014 1432 euro opgehaald via 1% procent club. Dit geld wordt
gereserveerd voor het project in Mali en zal op een later tijdstip worden uitgegeven.
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4. Afnemerrelaties
In 2014 had Stichting Afrikaanse Albino´s projecten lopen in de volgende Afrikaanse landen: Burkina
Faso, Guinee-Bissau, Kenia, Malawi, Mali, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia en Zimbabwe. Lesotho
werd toegevoegd als nieuw land.
4.1 Burkina Faso
Aantal albino’s in 2013: 501 (conform 2013)
Aantal liter verzonden in 2014: 200
Extra beschermingsproducten: Zonnebrillen, UV-beschermende kleding
Transporteur: Association for Small African Projects
Er is in mei 2014 zonnebrandcrème verstuurd voor de 51 albino’s van ASAP (totaal 51 liter). De
resterende 149 liter is naar de 450 albino’s van L’Association Burkinabè pour l'Intégration des
Personnes Albinos (ABIPA) gegaan. Helaas hebben we gezien de beperkte ruimte in de groupage
container niet kunnen voldoen aan een totaal van 1 liter per albino. Rond maart 2015 zal er weer een
transport naar Burkina Faso uitgaan. Hier proberen we een grotere hoeveelheid crème mee te
sturen om zo iedereen te kunnen voorzien met een ruime hoeveelheid zonnebrandcrème.
4.2 Democratische Republiek Congo
Aantal albino’s in 2014: 320 (nieuw land in 2013)
Aantal liter verzonden in 2014: 0
Extra beschermingsproducten: Transporteur: Stichting Afrikaanse Albino’s heeft in 2012 besloten Democratische Republiek Congo als nieuw land
toe te voegen. 2013 is gebruikt om de informatie die nodig is om een eerste transport te kunnen
verzenden te verzamelen. Eind 2013 is het eerste transport naar een groep van 320 albino’s in de
regio Kinshasa vertrokken. Door grote problemen in het contact met de ontvanger in Parijs is er
besloten het transport te staken. Gelukkig heeft de transporteur zich bereid gevonden het transport
wel door te zetten naar een andere bestemming, namelijk Guinee-Bissau. Als stichting zijn we tot de
conclusie gekomen dat de informatievoorziening te gebrekkig was en we daarom niet verder gaan
met Democratische Republiek Congo als projectland. Er werden in 2014 daarom geen transporten
verstuurd.
4.3 Guinee-Bissau
Aantal albino’s in 2014: 144 (groei van 54 albino’s ten opzichte van 2013)
Aantal liter verzonden in 2013: 200 liter
Extra beschermingsproducten: Transporteur: Vetom BV
Het project in Guinee-Bissau verloopt al jaren naar tevredenheid. Door overname van het transport
naar Democratische Republiek Congo werd er een ruime hoeveelheid van 200 liter zonnebrand
ontvangen begin 2014. Vorig jaar was de hoeveelheid crème ontoereikend waarop een nieuwe
telling van het aantal albino’s werd gedaan. Er staan nu in totaal 144 albino’s geregistreerd in plaats
van de 90 in 2013.
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4.4 Ivoorkust
Aantal albino’s: 500
Verzonden in 2014: 12 liter
Extra beschermingsproducten: Transporteur: Reizigers
In de zomer van 2014 is er door een vrijwilliger van de stichting een aanvraag gedaan voor een nieuw
project in Ivoorkust. Naar schatting wonen er in Ivoorkust 4000 albino’s, waarvan zo’n 500 in en
rondom Abidjan. Op deze groep willen wij ons als stichting gaan richten. In Abidjan zit BEDACI, een
lokale albino-associatie. BEDACI heeft een eigen kantoor in Abidjan waar albino’s elke eerste
zaterdag van de maand bijeenkomen voor een meeting. Er is ook een dermatoloog betrokken bij
BEDACI. BEDACI heeft daarnaast al contacten gelegd met het ministerie van binnenlandse zaken,
zodat eventuele gedoneerde crème zonder inklaringskosten kan worden ingeklaard. De nieuwe
landencoördinator is Adelaide Kanyange. Het is reeds gelukt om dit jaar al een aantal liter op proef
naar Ivoorkust te sturen. Als de ontvangst en het uitdelen allemaal goed verloopt hopen we in het
voorjaar via reizigers die via Nederland met de auto naar familie in Ivoorkust gaan een grote
hoeveelheid crème te kunnen sturen naar BEDACI. Het is de bedoeling dat er in 2015 gekeken gaat
worden naar de mogelijkheid zelf crème te gaan produceren bij BEDACI. Zolang deze lokale productie
nog niet is opgezet zullen er transporten uitgezet blijven worden.
4.5 Kenia
Aantal albino’s in 2014: 750 (groei van 110 albino’s ten opzichte van 2013)
Verzonden in 2014: 132 liter
Extra beschermingsproducten: Transporteur: Reizigers
In 2013 werden de volgende projecten in Kenia voorzien van zonnebrand: Verkaart Development
Team (250 albino’s), Albino Foundation of East Africa (350 albino’s) en de Association for the
physically disabled of Kenya (40 albino’s). Het aantal albino’s dat de medewerkers van de APDK
konden bereiken bleek in 2014 echter groter te zijn. Hierop werd het aantal geregistreerde albino’s
verhoogd met 110. Door deze verhoging worden nu ook School for the Blinds Likoni, albino
empowerment Mombasa en de mobile clinic Mombasa voorzien van zonnebrandcrème. De vaste
transporteur (stichting Verkaart) was dit jaar niet in staat een container te versturen, waardoor
nieuwe transportlijnen moesten worden uitgezet. Begin 2015 zal er via een nieuwe lijn een groot
transport naar Mombassa plaats vinden. Het is dit jaar wel gelukt nog 132 liter zonnebrandcrème
mee te sturen in de bagage van reizigers naar Mombassa. Dit heeft ervoor gezorgd dat 100 liter
terecht is gekomen bij de albino’s van stichting Verkaart, 16 liter bij de School for Blinds in
Thika/Kiandutu Nairobi en 24 liter bij School for Blinds in Likoni.
4.6 Lesotho (nieuw land in 2014)
Aantal albino’s: 35
Verzonden in 2014: 20
Extra beschermingsproducten: Dozen + 5 zonnepakjes, 10 zonnebrillen en 10 kinderzonnebrillen
Transporteur: Reizigers
Lesotho is dit jaar opgenomen als nieuw land binnen de stichting Afrikaanse albino’s. De nieuwe
landencoördinator is Annemarie van Beek. Ze heeft met veel enthousiasme het plan voor Lesotho
opgezet. Dit jaar hebben we het transport van zonnebrandcrème gezien de omvang van de groep
nog via reizigers laten lopen. Het eerste uitdeel moment van de crème was echter dermate
succesvol, met een opkomst van meer dan 100 albino’s, dat er is besloten volgend jaar
uitbreidingsmogelijkheden te inventariseren en ook op zoek te gaan naar vaste transportroutes. De
plannen hiervoor zullen volgend jaar verder worden uitgewerkt.
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4.7 Malawi
Aantal albino’s in 2014: 1007 (conform 2013)
Verzonden in 2014: 1040 liter (in twee transporten: januari 2014 880 liter en in november 2014 160
liter)
Extra beschermingsproducten: 106 zonnepakjes, 160 petjes, 169 zonnebrillen, 60 kinderzonnebrillen
en 5 zonneschoentjes.
Transporteur: Harrie van den Brekel Stichting
Begin dit jaar is er een transport vertrokken via de Harrie van de Brekel stichting. Dit transport kwam
in mei aan en is vervolgens gedistribueerd onder alle ontvangers. Thea van der Ploeg
(landencoördinator van Malawi) was een jaar lang in Malawi voor een eigen project en heeft er zo
ook op toe kunnen zien dat de zonnebrandcrème daadwerkelijk terecht kwam bij de ontvangers. Er
werd ook 40 liter crème meegestuurd voor een eenmalig project dat Thea zelf had opgezet om de
awareness over albino’s te vergroten. Rond oktober bereikte ons berichten via Thea dat de crème er
sneller doorheen ging dan verwacht. De transporteur plande in november opnieuw een transport
richting Malawi, waardoor we zonder problemen een aanvullende hoeveelheid crème mee hebben
kunnen sturen.
4.8 Mali
Aantal albino’s in 2013: 300 (conform 2013)
Verzonden in 2012: Geen
Extra beschermingsproducten: Geen
Transporteur: Geen
Sinds 2010 is er lokale productie in Mali. Er wordt voldoende
Zonnebrandcrème geproduceerd om de albino’s in Mali te voorzien.
Voor een beschrijving van het lokale productieproces, zie de
betreffende paragraaf.
4.9 Senegal
Aantal albino’s in 2013: 250 (conform 2013)
Verzonden in 2013: 80 liter
Extra beschermingsproducten: 57 petjes + 36 zonnebrillen + 8 kinderspeelgoed
Transporteur: Vetom BV (transport naar Parijs), stichting ANIDA France naar Senegal.
De afgelopen jaren zijn de transporten naar Senegal problematisch verlopen. Er was sprake van
moeizaam contact met de ontvanger waardoor de inklaring vaak lang op zich liet wachten. In 2013 is
er, na een positief bezoek aan de lokale albino associatie ANAS, besloten opnieuw zonnebrandcrème
te versturen naar Senegal. Het transport van deze partij zonnebrandcrème is zonder problemen
verlopen, maar het inklaren leverde opnieuw problemen op. Begin 2014 is het uiteindelijk na veel
inspanning gelukt om de dozen in te klaren en zo op de plaats van bestemming te krijgen. Er werd
een evaluatiebijeenkomst gehouden om problematische transporten in de toekomst te voorkomen.
Hier is geconcludeerd dat een volgend transport niet direct aan stichting ANAS gestuurd zal worden,
zodat de inklaring niet onder de verantwoording van deze stichting zou komen te vallen. Daarnaast
zou het eerstvolgende transport een proefzending zijn met een kleinere hoeveelheid crème en zal er
pas getransporteerd worden als het hele transportproces inclusief inklaring duidelijk is met een
eventuele 'rescue' optie. Eind 2014 was er voldoende vertrouwen in een nieuwe transportlijn via een
albino associatie (ANIDA) in Frankrijk. We hebben daarop 80 liter crème naar Parijs gestuurd. Hier zal
de crème via de Senegalese ambassade in Parijs al worden ingeklaard om vervolgens met de
zonnebrandcrème van ANIDA meegestuurd te worden naar Senegal. Naar verwachting zal dit
transport plaatsvinden begin 2015.
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4.10 Tanzania
Aantal albino’s in 2013: 1080 (conform 2013)
Verzonden in 2014: 1050 liter (400 liter in maart en 750 liter in Tanzania)
Extra beschermingsproducten: 40 t-shirts, 400 zonnebrillen en 40 zonnepakjes.
Transporteur: Development Project Assistence B.V. (D.P.A.)
In maart 2014 werd er een transport van 400 liter verstuurd via DPA met als bestemming de
westelijke sites van Tanzania. Hierdoor werden de volgende projecten voorzien van
zonnebrandcrème: NELICO (70 liter), Kibondo (50 liter), Nyarugusu (vluchtelingenkamp voor Congo
in Tanzania, 10 liter), Musoma regio (70 liter), Lamadi save house/school (70 liter) en de NGO
Standing Voice (130 liter). Er werd dit keer geen ondersteuning aan het RDTC gevraagd bij de
inklaring, omdat de crème niet aan hen was geadresseerd. Dit omdat het dermatologisch instituut
RDTC in Moshi door veel partijen gesteund wordt met zonnebrandcrèmedonaties. Sinds 2011 draait
er ook een lokale productie faciliteit op basis van steun van de Canadese organisatie Under The Same
Sun. De noodzaak om zonnebrandcrème te ontvangen was bij het RDTC daarom minder hoog. In
november 2014 werd er een tweede transport van 750 liter uitgezet richting Mwanza. Dit transport is
geheel geadresseerd aan de NGO Standing Voice en zal naar verwachting in maart 2015 in Tanzania
aankomen. Standing Voice is een stichting in Engeland die opkomt voor de rechten van albino’s in
Tanzania en zich richt op educatie en awareness. Deze stichting heeft onder andere de film ‘In the
shadow of the sun’ gemaakt. Stichting Afrikaanse Albino’s is een samenwerkingsverband aangegaan
waarbij Standing Voice ervoor zorgt dat de door ons aangeleverde crème wordt ingeklaard om
vervolgens strategisch verder te worden gedistribueerd. Standing Voice bekijkt in welke regio de
vraag naar de crème het grootst is en kan door de transportmogelijkheden waar ze over beschikken
de crème in alle delen van het land afleveren. Daarnaast zorgen ze ook voor het opzetten van een
goed registratiesysteem van alle albino’s in Tanzania. Op deze manier hopen we meer inzicht te
krijgen in de huidige situatie in Tanzania, zodat we in de toekomst nog beter aan de structurele
levering van zonnebrandcrème kunnen voldoen.
4.11 Uganda
Aantal albino’s: 150 (conform 2012)
Verzonden in 2014: 250 liter
Extra beschermingsproducten: 50 petjes en 120 zonnebrillen
Transporteur: Mission and Relief Logistics
Rond het voorjaar van 2014 ontving de stichting berichten waaruit bleek dat de
zonnebrandcrèmevoorraad in Uganda flink aan het terug lopen was. Er is toen besloten tot het
uitzetten van een nieuw transport. Hoge kosten bij een individueel transport noodzaakte de stichting
echter tot het uitstellen van het transport tot oktober 2014. De stichting heeft nu gebruik kunnen
maken van een groupage container zodat de kosten onder meerdere belanghebbenden gedeeld kon
worden. Het transport zal naar verwachting begin februari in Uganda aankomen.
4.12 Zambia
Aantal albino’s: 154 (conform 2012)
Verzonden in 2014: Geen
Extra beschermingsproducten: Geen
Transporteur: In juni 2012 is de laatste voorraad zonnebrandcrème aangekomen in Zambia. Er is dit jaar op allerlei
manieren opnieuw geprobeerd contact te krijgen met onze lokale contactpersoon. Dit is helaas niet
gelukt. Er is besloten, op basis van het ontbreken van vertrouwen, het contact met deze persoon te
beëindigen. Halverwege 2014 hebben we via een Nederlander die ook een project in Zambia heeft
een betrouwbare opslag en distributieplaats in Lusaka weten te regelen. Momenteel zijn we op zoek
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naar een betaalbare transportroute richting Zambia. Er zijn meerdere opties onderzocht, maar er zijn
helaas nog geen directe mogelijkheden voor een toekomstig transport. Hier zal in 2015 verder aan
worden gewerkt.
4.13 Zimbabwe
Aantal albino’s: 200 (conform 2012)
Verzonden in 2014: Geen
Extra beschermingsproducten: Geen
Transporteur: In mei 2011 is het transport van 160 liter zonnebrandcrème en 105 zonnebrillen door de
Stichting Afrikaanse Albino’s uitgezet. In verband met financiële problemen heeft de
transporteur de zonnebrandcrème pas begin 2013 kunnen versturen. Door problemen bij de douane
heeft het transport uiteindelijk begin 2014 zijn bestemming bereikt. Stichting Imba children heeft
voor de distributie van de crème gezorgd. Er is vervolgens besproken dat er voor toekomstige
transporten van zonnebrandcrème een nieuwe transporteur gevonden moet worden. Imba Children
is wel nog steeds bereid de crème op te slaan en verder te distribueren binnen Zimbabwe.
Momenteel wordt er naar aanleiding van verschillende opgevraagde offertes gekeken hoe we het
beste naar Zimbabwe kunnen transporteren. Begin 2015 zal er een transport worden uitgezet.
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5. Communicatie en PR
Het proces Communicatie en PR heeft in 2014 een ondersteunende rol gespeeld bij de primaire
processen. In de tweede helft van 2014 is er met name meer samengewerkt met de afdeling
Werving: er is een overzicht gemaakt van de contacten voor Werving van de afgelopen jaren en er is
een flyer gecreëerd die door de nieuwe coördinator Werving meegestuurd kan worden bij verzoeken
aan organisaties. Het proces Communicatie en PR is in 2014 de eerste maanden gedragen door
Mariëlle Heesters. In februari heeft Judith Verhoeven haar functie als proceseigenaar overgenomen.
Gedurende het jaar heeft Mariëlle Heesters nog ondersteunende werkzaamheden verricht, en in
december is zij officieel gestopt met haar werk bij de stichting. Successen van de stichting werden
ook dit jaar gedeeld op Facebook en op de website.
Doelstellingen 2014
 Voor het 10-jarige bestaan van Stichting Afrikaanse Albino’s is een lustrumfeest
georganiseerd, waarbij mede de nadruk is gelegd op media-aandacht voor de stichting. Er
zijn persberichten voor en na het lustrum verstuurd naar zowel lokale als landelijke kranten.
Helaas zijn de persberichten niet gepubliceerd in landelijke en lokale bladen.
 De website is weer up to date gemaakt, en alle pagina’s (ook de nieuwsberichten) zullen
voortaan worden vertaald naar het Engels. Zodra de Engelstalige website helemaal correct is,
zal deze weer online gezet worden.
 Er zijn extra items toegevoegd op de website. Er is een filmpje over albinisme toegevoegd,
een fotogalerij (die ook gedeeld wordt op Facebook) en een pagina betreffende het
organiseren van een actie.
 Er zijn in 2014 meerdere persberichten verstuurd. Helaas zijn deze berichten niet geplaatst.
Wel zijn er een aantal andere persmomenten geweest voor Stichting Afrikaanse Albino’s.
 Er is een communicatieplan met de belangrijkste doelstellingen en plannen toegevoegd aan
de online opslag.
 Facebook werd in 2014 ook volop ingezet. Het aantal ‘vind ik leuks’ ging van 248 op 31
december 2013, naar meer dan 650 ‘vind ik leuks’ eind december 2014.
5.1 Communicatie
In 2014 is de nadruk gelegd op de communicatiestrategie van Stichting Afrikaanse Albino’s. Hiervoor
is een communicatieplan geschreven, waarin de doelgroep, de belangrijkste doelstellingen en de
geplande, terugkerende activiteiten op het gebied van Communicatie en PR zijn opgenomen. Het
belangrijkste aandachtpunt in dit plan is dat contacten met de media gelinkt zullen worden aan
dagen of momenten waarop er extra aandacht is voor mensen met albinisme in Afrika, zoals
bijvoorbeeld de Dag voor Afrika.
Daarnaast is aandacht besteed aan het 10-jarige bestaan van de stichting. Hiervoor werd een
lustrumfeest georganiseerd. Dit evenement vond op 29 juni plaats en we kunnen zeker spreken van
een succes. Met een kleine 50 aanwezigen is het lustrum gevierd in filmtheater ’t Hoogt in Utrecht.
Voorafgaand en na dit lustrum zijn diverse communicatie- en PR-activiteiten ondernomen om zoveel
mogelijk aanwezigen te werven en om media-aandacht te verkrijgen. Dit eerste doel is behaald, maar
helaas zijn we niet vermeld in de media.
Het lustrum is net als alle andere hoogtepunten vermeld op de website. Ook aan deze site is
aandacht besteed in 2014. Er zijn geregeld nieuwsberichten geplaatst. Daarnaast zijn er nieuwe
pagina’s aangemaakt op de website: een landenpagina voor Lesotho, een fotogalerij en een pagina
omtrent het organiseren van inzamelingsacties. Niet alleen zijn er nieuwe pagina’s geplaatst, ook zijn
de al bestaande pagina’s gecontroleerd op de accuraatheid van informatie. Tot slot zijn de pagina’s
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die nog niet vertaald waren, waaronder de nieuwsberichten, in het Engels gezet. De Engelstalige
website zal in het nieuwe jaar zo spoedig mogelijk online worden gezet.
Het tweede belangrijkste medium dat gebruikt wordt voor de communicatie is de Facebookpagina.
Deze pagina is in december een week gepromoot om meer ‘vind ik leuks’ te verkrijgen. In deze
periode ging het aantal ‘vind ik leuks’ omhoog van 390 naar 650. Verder zijn op de Facebookpagina
wekelijks één tot drie berichten geplaatst. Ook is de fotogalerij van de website gelinkt aan deze
pagina, waardoor nieuwe foto’s van transporten voortaan aan bestaande fotoalbums toegevoegd
kunnen worden. Een laatste belangrijk aandachtspunt voor Facebook zijn de zomeracties. In juli en
augustus zijn twee zomeracties uitgezet, om de naamsbekendheid van de stichting te doen
verhogen. In juli konden mensen een online kaartje delen met een zomerse vakantiegroet. In
augustus werd mensen gevraagd het geld van een tweede fles zonnebrandcrème die zij hadden
gekregen met 1+1 acties van supermarkten en drogisten te doneren aan de stichting. Beide acties
zijn diverse keren gedeeld maar hebben helaas niet erg veel likes opgeleverd (samen in totaal 20).
Daarnaast heeft de dienst Communicatie & PR zich in 2014 ook beziggehouden met enkele vaste
items. Zo zijn er twee nieuwsbrieven verstuurd, is de kerstkaart opgestuurd, zijn er nieuwe flyers,
donatiekaartjes en handleidingen voor zonnebrandcrème besteld, en zijn er geregeld berichten
geplaatst op de website.
5.2 PR
In 2014 is Stichting Afrikaanse Albino’s twee maal vermeld in de media - in november. In deze maand
is Stichting Afrikaanse Albino’s genoemd door Marc-Marie Huijbregts in De Slimste Mens Ter Wereld.
In deze aflevering over goede doelen vertelde hij dat hij Afrikaanse albino’s ziet als een kwetsbare en
onderbelichte groep, die hij graag steunt. Ook werd de stichting in november genoemd in een
informatieve fotorapportage in de NRC, waarvoor twee van de landencoördinatoren van Stichting
Afrikaanse Albino’s zijn geïnterviewd. Bij deze persmomenten is ook een duidelijke stijging in het
bereik op Facebook te zien, waarop deze berichten werden gedeeld.
Eerder in het jaar is er contact opgenomen met verschillende kranten en televisieprogramma’s. Bij
deze contacten waren de resultaten helaas minder positief. Van enkele media is geen reactie
gekomen, van andere media wel. Deze media zouden we in de toekomst weer aan kunnen schrijven
voor nieuwe publiciteit. Zo is er contact geweest met het Klokhuis. Een uitzending over albinisme in
Afrika ging niet door, omdat er onvoldoende beeldmateriaal was op het moment van het
mailcontact. Vanuit de Metro werd aangegeven dat er gekeken zou worden of ons krantenartikel
over het tienjarige bestaan van Stichting Afrikaanse Albino’s geplaatst kon worden. Helaas was dit
niet het geval. Ook is geprobeerd een artikel in de Volkskrant te plaatsen in samenwerking met
fotograaf Jan Janssen. Dit artikel is niet opgestuurd naar de Volkskrant door het ontbreken van
quotes uit Afrika. Andere media die aangeschreven zijn, maar die niet gereageerd hebben zijn de
Telegraaf, het AD, lokale kranten in Utrecht, en het televisieprogramma ‘Weet ik veel’.
Online is er wel aandacht geweest voor Stichting Afrikaanse Albino’s. Op het online
crowdfundingplatform, de 1% club, heeft Stichting Afrikaanse Albino’s 100 dagen geld ingezameld
voor de lokale productie van zonnebrandcrème in Mali. Hierbij is 1432 euro opgehaald, wat nu
gereserveerd kan worden voor de aanschaf van materialen voor de productie in de toekomst. Ook
heeft Stichting Afrikaanse Albino’s mee gedaan aan de NRC Charity Awards, waarbij we op de site
van het NRC hebben gestaan. Hierbij zijn we helaas niet in de prijzen gevallen.
Stichting Afrikaanse Albino’s is in 2014 in de volgende media verschenen:
-

1% Club – april t/m augustus 2014
NRC Charity Awards – september 201
Gemarteld door de zon, opgejaagd in de schaduw. Artikel NRC – 6 november 2014
Vermelding in De Slimste Mens Ter Wereld – 19 november 2014
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6.

Proces Human Resource

De afdeling Human Resource heeft in 2014 wat veranderingen
ondergaan en in 2015 zal dit continueren. Zo was
proceseigenaar Franka Romijn met zwangerschapsverlof en
hebben HR vrijwilligers aangegeven te zullen stoppen per 2015
met het vrijwilligerswerk. Ook zijn er nieuwe HR vrijwilligers
aangetrokken. Deze wisseling van vrijwilligers heeft er toe
bijgedragen dat niet alle doelen 100% zijn gerealiseerd.
De afdeling HR heeft zich in 2014 ingespannen voor het werven
van vrijwilligers, waarbij er een aantal belangrijke posten waren
die vervuld moesten worden en het behoud van vrijwilligers.
Daarnaast zou het proces verder worden geprofessionaliseerd.
Er waren enkele concrete plannen hiervoor geformuleerd als
doelstellingen voor 2014.
Doelstellingen 2014
 Opvullen huidige vacatures
Het is gelukt om de vacatures te vervullen. Er waren onder andere twee proceseigenaar vacatures
(voor communicatie & PR en werving) en beide vacatures zijn vervuld.
Er is gebruik gemaakt van posters, de vrijwilligerscentrale Utrecht en onze eigen website en netwerk.


Verder professionaliseren afdeling HR
o Actualiseren personeelsbestand en functieomschrijvingen.
De mailinglijst en Plaxo (online adressenbestand) zijn geactualiseerd, vrijwilligers die
niet meer werkzaam zijn voor de stichting zijn verwijderd. Er is een nieuw
functieboek met functieomschrijvingen gemaakt door HR en het bestuur.
o Taakverdeling bij afdeling HR concretiseren.
Dit moet nog opgepakt worden in 2015. Aangezien de proceseigenaar met verlof was
en er nieuwe HR vrijwilligers zijn moet dit volgend jaar opgepakt worden
o Protocol zoals in 2013 opgesteld als ‘routeplan nieuwe vrijwilligers’ volgen en
vrijwilligers op genoemde tijdstippen benaderen. Aangezien de proceseigenaar met
verlof was en er nieuwe HR vrijwilligers zijn moet dit volgend jaar opgepakt worden.
o Goede agendafunctie met herinneringen voor monitoren vrijwilligers.
Vrijwilligers worden benaderd, het is alleen nog niet gelukt om dit middels een goede
agendafunctie te doen. Het bestuur en afdeling HR hebben een start gemaakt met
het telefoneren/benaderen van de vrijwilligers om in kaart te krijgen (volgens
format) hoe het met een ieder gaat en wat er speelt. Nog niet iedereen is benaderd.
Ook dit moet en zal in 2015 verder opgepakt worden.



Behoud vrijwilligers stichting en vergroten betrokkenheid vrijwilligers bij de stichting
o Organisatie van de jaarlijkse vrijwilligersborrel.
De borrel heeft in januari 2014 plaatsgevonden en was een succes.
o 'Vrijwilliger in 't zonnetje'op de site in samenwerking met PR doorzetten. In 2014
zullen totaal 4 vrijwilligers op de site "in het zonnetje" zijn gezet.
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Afdeling PR heeft dit op zich genomen en dit is een item op de website geworden. Er
zijn twee vrijwilligers geïnterviewd over hun werk en betrokkenheid bij de stichting
en hun verhalen zijn (met foto) op de website en Facebook geplaatst.
2014 was het jubileumjaar. Er was dan ook vlak voor de zomer een lustrumviering.
Ook dit was een succes. Om die reden heeft er in 2014 geen zomeruitje
plaatsgevonden. In 2015 zal deze weer plaatsvinden.
Jarige vrijwilligers krijgen nog steeds een verjaardagskaart en regelmatig is er een
update mail die aan alle vrijwilligers wordt verstuurd, om de betrokkenheid te
behouden/vergroten. Er waren eind 2014 totaal 39 vrijwilligers actief bij de Stichting
Afrikaanse Albino’s. 7 hiervan zijn begonnen in 2014 en 6 gestopt. Gestopte
vrijwilligers kregen een bedankje toegestuurd. Eind 2014 zijn we nog op zoek naar
een vrijwilliger die helpt op inpakdagen, een vrijwilliger die de afdelingen
communicatie & werving kan ondersteunen en een secretaris.
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Stichting Afrikaanse Albino’s

Zonnebrandcrème beschermt albino’s in Afrika
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