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Voorwoord  
 
 

2012 

 

Albino’s in Afrika hebben het moeilijk. Ze verbranden in de hete zon, wat pijnlijk is en 
ervoor zorgt dat ze zo min mogelijk naar buiten gaan. Participeren in het dagelijks leven 
in Afrika, wat zich voornamelijk buiten afspeelt, kan daarom niet. Het verbranden geeft 
schade aan de huid, waardoor huidkanker kan ontsaan. Te veel albino’s overlijden 
daardoor op te jonge leeftijd. In grote delen van Afrika worden albino’s gediscrimineerd 
en uitgesloten. In sommige gebieden wordt er zelfs jacht op ze gemaakt, omdat er wordt 
geloofd dat een lichaamsdeel van een albino geneeskrachtige eigenschappen heeft. 
 
Helaas is dit de situatie in 2012. Maar gelukkig heeft de Stichting Afrikaanse Albino’s in 
2012 weer bij kunnen dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van deze 
vergeten groep mensen. 4411 Afrikaanse albino’s hebben in 2012 zonnebrandcrème 
ontvangen. Hierdoor konden ze  zonder te verbranden participeren in het dagelijks leven, 
wat zich voornamelijk buiten afspeelt.  
 
Om zo’n grote groeiende groep albino’s te kunnen helpen is een sterke stichting nodig. 
We hebben jaren gewerkt om de Stichting Afrikaanse Albino’s te professionaliseren. In 
2012 hebben we kunnen zien hoe de stichting met 45 vrijwilligers inderdaad sterk staat. 
Vaste donateurs en incidentele giftgevers hebben het ook in 2012 weer mogelijk 
gemaakt om onze doelen te halen. 
 
We hebben in 2012 het overgrote deel van onze doelen behaald. We hebben 999 nieuwe 
albino’s kunnen helpen, een nieuw land toegevoegd aan onze projecten, met 9 nieuwe 
vrijwilligers en een sluitende begroting. 
 
Ik ben dankbaar voor ieders inzet, op wat voor manier dan ook. Ieder heeft op zijn eigen 
manier een bijdrage kunnen leveren.  
 
Het jaarverslag van 2012 dat voor u ligt, geeft inzicht in al het werk dat er verricht is in 
het afgelopen jaar, de beslissingen die zijn genomen en de resultaten die dat heeft 
opgeleverd. Op naar 2013! 
 
Marjolein Geurts (voorzitter) 
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1. Algemeen  
 
 
Reeds in 2010 werd besloten om een nieuwe organisatiestructuur in te voeren. Het 
bestuur werd verkleind naar drie personen: een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. Daarnaast werden drie primaire processen geformuleerd: Werving, 
Transport & Logistiek en Afnemerrelaties. Verder zijn er drie ondersteunende processen 
samengesteld: 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 redelijke continuïteit in 
2012. In 2012 bestond het bestuur uit voorzitter Marjolein Geurts, secretaris Emma Blok 
en penningmeester Judith Hanemaaijer. De penningmeester werd halverwege 2012 
vervangen door Marjolijn Quaak. 
 
Tanja Jaarsveld was, net als in 2011, ook in 2012 proceseigenaar van de primaire 
processen Transport & Logistiek en Afnemerrelaties. Riemer van Kammen begon eind 
2011 als proceseigenaar van het proces Werving, maar stopte halverwege 2012. Eind 
2012 werd een opvolger gevonden: Annemieke Schrik. Mariëlle Schipper is al sinds 2010 
verantwoordelijk voor Communicatie & PR en bleef dat ook in 2012. Nienke Sonneveld 
bleef net als in 2011, ook in 2012 proceseigenaar Human Resource. Het ondersteunend 
proces Financiën viel ook in 2012 onder de taken van de penningmeester. 
 
Er werd in 2012 vier keer vergaderd door het bestuur samen met de  proceseigenaren. 
De laatste vergadering in december werd gebruikt om het jaarverslag te formuleren en 
om een jaarplan voor 2013 op te stellen. Het bestuur vergaderde daarnaast in de 
tussenliggende maanden ongeveer één maal per maand.   



                 Stichting Afrikaanse Albino’s              

5 
 

 
Doelstellingen 2012 

 
• Er zijn lange termijn doelstellingen geformuleerd. Met hulp van een externe 

adviseur heeft de Stichting Afrikaanse Albino’s een visie en missie kunnen 

formuleren. Daarnaast is er gesproken over invulling hiervan op de lange termijn. 

Voortbestaan van de Stichting Afrikaanse Albino’s en het kunnen behouden van de 

aangegane projecten worden als belangrijkste doel geformuleerd. Dat betekent 

dat groei vraaggestuurd zal plaatsvinden. De Stichting Afrikaanse Albino’s zal niet 

zelf op zoek gaan naar mogelijkheden om groter te worden, maar heeft als doel 

de bestaande situatie te handhaven. Mocht er een vraag naar een nieuw project 

ontstaan, dan zal dit project getoetst worden op duurzaamheid en haalbaarheid 

op de lange termijn. Pas zodra aan alle vooraf geformuleerde voorwaarden is 

voldaan, kan het nieuwe project worden gestart, en zal dat project voortaan 

binnen de bestaande situatie van de Stichting Afrikaanse Albino’s vallen. 

• Bestuursvergaderingen lopen sinds 2012 meer gestructureerd en volgens de 

doelen die voor elk proces zijn opgesteld. Vier keer per jaar wordt bekeken of de 

voorgestelde doelen behaald zijn of kunnen worden binnen de voorgestelde 

termijn. Op deze manier is het voor elk proces gelukt om bijna alle jaardoelen te 

halen.  

• Voor het project lokale productie, een heel eigen entiteit in de 

organisatiestructuur, is in 2012 een plek gevonden. Het project valt binnen het 

proces Transport & Logistiek, maar heeft een eigen projectbeheerder (vooralsnog 

is dat Marjolein Geurts, tevens 

voorzitter). Er is een duidelijk 

stappenplan geformuleerd waarin 

duidelijk is wat de voorwaarden 

zijn voor het opzetten van een 

goed lokaal productieproces. Er is 

veel geleerd van de ervaringen uit 

het verleden, die zijn 

meegenomen in het stappenplan. 

Ook voor lokale productie geldt 

dat de Stichting Afrikaanse 

Albino’s vraaggestuurd zal 

groeien, en dus niet zelf op zoek 

zal gaan naar nieuwe mogelijkheden voor lokale productie. De Stichting 

Afrikaanse Albino’s heeft besloten dat een lokaal productieproces dusdanig 

bewerkelijk en duur is, dat het om logistieke redenen niet per definitie de 

voorkeur krijgt 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. 

Met deze invulling zijn de bestuurlijke jaardoelen van 2012 behaald en heeft de 
belangrijkste professionaliseringsslag plaats kunnen vinden. 
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2. Proces Werving 

  
  
De doelstellingen van 2012 waren erg ambitieus opgesteld. De proceseigenaar zag 
samen met een aantal vrijwilligers veel mogelijkheden om zowel het aantal donateurs als 
giftgevers sterk te vergroten. Omdat het effect van deze, overigens goed uitgewerkte 
plannen, af te wachten werd ervoor gekozen de begroting van 2012 nog niet aan te 
passen aan de verwachtte toegenomen inkomsten.  
 
Helaas is een groot deel van de doelstellingen van 2012 niet behaald. Een combinatie 
van factoren heeft hiertoe geleid. Enerzijds lukte het de proceseigenaar niet goed om de 
ideeën daadwerkelijk om te zetten in concrete acties. Een belangrijke reden hiervoor was 
dat het werk voor hem te individueel was ingericht om tot creatieve acties te komen. Het 
contact met het proces Communicatie & PR, waar intensieve samenwerking mee was 
voorgesteld, liep moeizaam door afwezigheid van de proceseigenaar door 

zwangerschapsverlof in het begin van het 
jaar. Het bestuur slaagde er niet in om het 
proces zo te begeleiden dat deze problemen 
tijdig aan de orde kwamen, voornamelijk 
door een gebrek aan hulpvraag. Daarnaast 
heeft het bestuur mogelijk te weinig 
concrete doelen gesteld om de vrijwilligers 
binnen het proces te motiveren.  
Al met al leidde dit tot het vertrek van de 
proceseigenaar en logischerwijs ook tot het 
niet behalen van alle jaardoelen van 2012. 

Er is een aantal lessen geleerd dat meegenomen zal worden naar 2013, waardoor voor 
2013 meer reële doelen gesteld kunnen worden. Een ervan is het aanstellen van een 
proceseigenaar voor de continue taken en coördinatie, en de meer creatieve taken in een 
aantal procesdagen per jaar vorm te geven met een groep mensen. Eén zo’n procesdag 
heeft reeds plaatsgevonden voor het maken van een spreekbeurtpakket. Het lijkt een 
succesvolle benadering op deze manier. Eind 2012 startte een nieuwe proceseigenaar. 
 
 
Doelstellingen 2012 

 

• Eind 2012 waren er 73 vaste donateurs. Vaste donateurs zijn donateurs die hetzij 
via automatische incasso (65 personen) dan wel via een vaste overschrijving 
periodiek (8 personen) een bedrag naar de stichting overmaken. Ten opzichte van 
2011 zijn er 4 donateurs gestopt en 5 nieuwe bijgekomen.  
 

• Een nul-meting van de naamsbekendheid heeft niet plaatsgevonden 

• Relatiebeheer is het grootste gedeelte van 2012 door verschillende personen 
verzorgd. Informatieaanvragen werden deels opgenomen door Emma Blok en 
deels door Riemer van Kammen. Zij stuurden informatie in de vorm van folders of 
promotiemateriaal en verwezen naar de website. Er is geen registratie geweest 
van de relaties. Annemieke Schrik nam deze taak vanaf het eind van 2012 op 
zich, en zal dat ook in 2013 blijven doen. Er wordt dan ook gewerkt aan het 
registreren van relaties en het onderhouden van contacten. Daarnaast stuurde 
Juul de Moel bedankkaartjes of bedankmails naar donateurs die een donatie van 
75 euro of meer deden en kerstkaartjes naar vaste donateurs, vrijwilligers en 
andere belangrijke relaties die door het bestuur werden aangedragen. De vaste 
donateurs en giftgevers werden in de relatieadministratie bijgehouden.  
Er is geen aanpak ontwikkeld voor het vergroten van het aantal donerende 
instanties (scholen, kerken, bedrijven, evenementen).  
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• Er is geen contact gelegd voor het ontwikkelen van een samenwerkingsverband 

met een commerciële organisatie. Dit zal in 2013 ook geen prioriteit hebben, 

maar mogelijk in de verdere toekomst opnieuw worden opgepakt.  

 
• Daphne Blaauw hield zich bezig met het werven van zonnebrandcrème in 2012. 

Helaas ontstond er in de loop van het jaar een tekort aan donaties van 

zonnebrandcrème, zodat het bestuur zich genoodzaakt zag om zonnebrandcrème 

te kopen. Gelukkig is het wel gelukt om voordelig een groot aantal flessen aan te 

kopen. De oorzaak van het probleem is niet helemaal duidelijk. Mogelijk speelt het 

feit dat we al jaren bij dezelfde leveranciers om donaties vragen mee. We 

ontvingen van deze leveranciers vaak restpartijen van meerdere jaren, wellicht 

hebben we nu werkelijk alle restpartijen die bij deze leveranciers beschikbaar zijn 

ontvangen. We zullen daarom in 2013 onze activiteiten uitbreiden naar andere 

landen. Daarnaast kan de economische crisis een rol spelen in de vrijgevigheid 

van leveranciers. Ook het toegenomen aantal albino’s zal een rol spelen. Daphne 

Blaauw legt haar functie eind 2013 neer en zal worden vervangen door Nancy 

Moorman. Er is uiteindelijk in 2012 1158 liter zonnebrandcrème gedoneerd. Aan 

het eind van 2012 stonden er nog 48 dozen van 10 liter zonnebrandcrème op 

voorraad. 

 



                 Stichting Afrikaanse Albino’s              

8 
 

 

 

3. Proces Transport en Logistiek  
 

 

Stichting Afrikaanse Albino’s werkt sinds 2011 structureel met landencoördinatoren. 
De transportcoördinator richt zich op de grote lijnen, zet de transporten uit en bewaakt 
het totaaloverzicht van de uitgezette transporten. De landencoördinatoren richten zich op 
de lokale situatie, onderhouden contacten met de lokale contactpersonen en richten zich  
op ontwikkelingen en processen in de specifieke landen. 
 
Op deze manier zijn de doelstellingen voor het proces Transport en Logistiek van 2012 
zijn grotendeels behaald.  
 
Doelstellingen 2012 

 

• Sinds 2012 is er besloten met marges te werken. Per transport 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. 

 
• Er zijn nieuwe transportlijnen 

gevonden voor probleemlanden 

Uganda en Zambia. 

Samenwerken met de transporten van Mission and Relief bleek een uitkomst voor 

deze landen. Eind 2012 is Senegal bezocht, een ander land met grote problemen 

met transport. Begin 2013 zal dit bezoek worden geëvalueerd en zal worden 

besloten of verdere transporten worden verzonden. Transport via Mission and 

Relief is dan ook een mogelijkheid. 

• Het professionaliseren van de pamfletten is nog niet gelukt, maar er is wel een 
plan gemaakt voor het realiseren van dit doel in 2013.  
 

• Congo is als nieuw land geïntroduceerd. Er is een landencoördinator en een, in elk 

geval in theorie, werkende transportlijn is gevonden. Het eerste transport naar 

320 albino’s in Kinshasa zal naar verwachting begin 2013 worden verzonden.  

• In 2012 heeft er tweemaal een landencoördinatorbijeenkomst plaatsgevonden, 
onder leiding van de transportcoördinator en in aanwezigheid van het bestuur. De 
bijeenkomsten zijn wederom erg nuttig gebleken, hoewel de frequentie van twee 
keer per jaar in overleg met de landencoördinatoren iets te hoog is. Daarom zal 
voortaan om de negen maanden een bijeenkomst plaatsvinden. 
 



                 Stichting Afrikaanse Albino’s              

9 
 

3.1 Transport 

 

In 2012 voorzag de Stichting Afrikaanse Albino´s 4411 albino’s in tien 
Afrikaanse landen van zonnebrandcrème: Burkina Faso, Guinee Bissau, Kenia, Malawi, 
Mali, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia en Zimbabwe. Dat zijn 999 albino’s meer dan 
in 2011, door uitbreiding van reeds bestaande projecten. De zonnebrandcrème werd naar 
9 van de 10 landen getransporteerd en in 1 land (Mali) lokaal geproduceerd. 320 albino’s 
in Congo zullen in 2013 voor het eerst van zonnebrandcrème worden voorzien. In 2012 is 
totaal 3270 liter zonnebrandcrème naar Afrika verzonden. Hiervan heeft 1570 liter reeds 
de plaats van bestemming bereikt. Er is nog 1700 liter onderweg, naar Burkina Faso, 
Tanzania en Malawi. 1550 van de 3270 liter is helemaal aan het eind van 2011 uit het 
magazijn gehaald om klaar gemaakt te worden voor transport in 2012. Naast het 
versturen van zonnebrandcrème heeft de Stichting Afrikaanse Albino’s ook diverse 
andere beschermingsproducten verstuurd, zoals zonnebrillen, UV-beschermende kleding 
en paraplu’s. 
 

Land Aantal 
geregistreerde 
albino’s 2012 

Burkina Faso 501 
Guinee Bissau  90 
Kenia  600 

Malawi  1007 
Senegal 250 
Tanzania 1159 
Uganda 150 
Zimbabwe 200 
Zambia 154 
Mali 300 
Totaal  4411 
 

 
3.2 Logistiek 

De Stichting Afrikaanse Albino´s heeft in 2012 onvoldoende flessen zonnebrandcrème 
gedoneerd gekregen van leveranciers om alle albino’s te kunnen voorzien. Daarom werd  
een voorraad zonnebrandcrème van 82,2 liter aangekocht tegen gereduceerd tarief. 
Uiteindelijk was er met een totaal van 1240,1 inkomende liters zonnebrandcrème, een 
nog aanwezige voorraad van 980 liter van 2011, en 1550 liter die al uit het magazijn was 
gehaald om te worden verzonden in 2012, voldoende om de geplande 3270 liter te 
verzenden. Wel zijn hierdoor sommige transporten later dan gepland uitgezet.  
 
Aan het einde van het jaar 2012 staat er 480 liter 
zonnebrandcrème in het magazijn.  
Alle zonnebrandcrème staat in verzendklare dozen 
(10 liter zonnebrandcrème per doos) klaar. 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 naar volle 
tevredenheid.  
 

Nieuwe geleverde partijen van meer dan 10 liter zonnebrandcrème worden door een 
dermatologisch onderzoeker werkzaam bij het AMC getest op UV-filter. In 2012 was er 
één partij geleverd van 8,4 liter, waarvan de UV-filter lager was dan op het etiket 
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vermeld. Deze partij bleek na drie steekproeven wel een voldoende hoge UV-filter te 
hebben (>30) voor gebruik door albino’s in Afrika en is derhalve wel verzonden.  
 
 

3.3 Lokale productie 
 
3.3.1 Algemeen 
Het verleden heeft laten zien dat lokale productie opzetten en onderhouden 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. Helaas is in het verleden ook gebleken dat de Stichting 
Afrikaanse Albino’s niet altijd in staat was deze steun structureel te geven aan het 
project. De problemen daarbij waren vooral financieel, maar ook principieel van aard. 
Waar in het verleden nog gemeend werd dat een project na enkele jaren hulp zelfstandig 
zou moeten kunnen draaien, is dat nu toch onwaarschijnlijk gebleken. Het gestrande 
project in Malawi is daar het voorbeeld van. 
 
We stelden in 2012 een checklist op voor het opzetten van lokale productie. In deze 

checklist is rekening gehouden met de aandacht die nodig is, niet alleen in de 

voorbereidende fase maar ook in de uitvoerende en vooral ook vervolgfase. We besloten 

eerst het project in Mali naar tevredenheid te laten lopen voordat we een nieuw project 

lokale productie aangaan. Daarbij lijkt het vlot trekken van het project in Malawi een 

logische prioriteit te hebben boven het opzetten van een nieuw project lokale productie. 

Ook voor lokale productie geldt dat we vraaggestuurd groeien.  

De Stichting Afrikaanse Albino’s heeft besloten dat een lokaal productieproces dusdanig 

bewerkelijk en duur is, dat het om logistieke redenen niet per definitie de voorkeur krijgt 

boven het transporteren van zonnebrandcrème. Per land of regio dient de afweging 

tussen lokale productie en transporteren van zonnebrandcrème worden gemaakt, 

afhankelijk van de transportmogelijkheden, lokale mogelijkheden en financiële situatie. 

3.3.2 Mali 
Alle 300 albino’s in Mali zijn in 2012 voorzien van lokaal geproduceerde 
zonnebrandcrème. Er was begin 2012 een probleem met het bestellen van de 
ingrediënten voor de zonnebrandcrème. Het lukte de lokale vrijwilligers niet de bestelling 

bij het bedrijf Merck in Duitsland 
tijdig te doen, omdat de 
bestelprocedure niet duidelijk was. 
Uiteindelijk heeft de Stichting 
Afrikaanse Albino’s de bestelling 
gedaan, waardoor de productie weer 
verder plaats kon vinden. Eind 2012 
heeft er een bezoek plaatsgevonden 
aan het lokale productieproces in 
Mali door een vrijwilliger van de 
Stichting Afrikaanse Albino’s. De 
bestelprocedure is opnieuw 
doorlopen. 
 
Er bleek bij het bezoek ook een 
andere UvB filter geleverd dan 
besteld. Deze filter was al verwerkt 

in ongeveer 30 potten zonnebrandcrème, die nog niet waren uitgeleverd. De productie 
van de zonnebrandcrème is stilgelegd in afwachting van de testresultaten van de UV-
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beschermingsfactor van de zonnebrandcrème met de andere filter, zo nodig zal de 
receptuur worden aangepast. 
 
Het project is in 2012 volledig gefinancierd vanuit de eerder verleende subsidies voor het 
project. Eind 2012 was er nog 1500 euro beschikbaar van de subsidies voor het project 
in Mali. Het produceren van de zonnebrandcrème kost ongeveer 3000 euro voor 300 
albino’s. Dit zijn de kosten voor de ingrediënten van de zonnebrandcrème, hoewel deze 
afhankelijk van de kostprijs van grondstoffen en onderhandelingsmogelijkheden per jaar 
enigszins kunnen verschillen. De crème wordt geproduceerd door vrijwilligers, hun 
reiskostenvergoeding wordt betaald door 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% en 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. 
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4. Afnemerrelaties 
 
In 2012 had Stichting Afrikaanse Albino´s projecten lopen in tien Afrikaanse landen: 
Burkina Faso, Guinee Bissau, Kenia, Malawi, Mali, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia, 
Zimbabwe. Congo is een nieuw land waar wij een project hebben opgestart. De eerste 
levering zal om logistieke redenen in 2013 plaatsvinden. 
 
4.1 Burkina Faso 

Aantal albino’s in 2012:   501 (groei van 450 albino’s ten opzichte van 2011) 
Aantal liter verzonden in 2012:  420 
Extra beschermingsproducten:  54 zonnebrillen, 26 petjes 
Transporteur:    Association for Small African Projects 
 
Naar aanleiding van een tip tijdens de landencoördinatorbijeenkomst begin 2012 is de 
landencoördinator, Quirine Huijgen, actief op zoek gegaan naar albino’s in Burkina Faso. 
Zij kwam in contact met L'Association burkinabè pour l'intégration des personnes albinos 
(ABIPA) via een tv-
programma Metropolis in 
Nederland, dat eerder een 
uitzending besteedde aan 
deze organisatie. De 
organisatie is opgericht in 
1999, heeft 450 albino's 
in hun bestand, van wie 
2/3 kinderen. Tot nu toe 
ontvingen zij giften 
zonnebrand van 
particulieren. Deze 
albino’s zullen voortaan 
worden voorzien van 
zonnebrandcrème door de 
Stichting Afrikaanse 
Albino’s. Tijdens een 
bijeenkomst in juni 2012 kregen de aanwezige albino's de flessen zonnebrandcrème en 
voorlichting. 
310 liter van de zonnebrandcrème is de eerste helft van 2012 aangekomen en verliep 
zoals altijd probleemloos. Er is nog 110 liter onderweg en de verwachting is dat dit begin 
2013 probleemloos zal aankomen.  
 
 
4.2 Congo 

Aantal albino’s:   320 (eerste verzending in 2013) 
Aantal liter verzonden in 2012:  - 
Extra beschermingsproducten:  - 
Transporteur:    - 
 
 
Stichting Afrikaanse Albino’s is verheugd te melden dat er een nieuw land is, Congo, 
waar zonnebrandcrème naartoe zal worden verzonden. De Stichting Afrikaanse Albino’s is 
benaderd door een lokale contactpersoon, zij had heldere ideeën over de samenwerking. 
Het project voldoet op papier aan alle vereisten, er is een transportlijn en een 
landencoördinator. Om te beginnen zal naar de regio Kinshasa worden verzonden, 
mogelijk zal er in de toekomst uitbreiding zijn van het aantal albino’s in andere regio’s. 
De verwachting is, dat er begin 2013 de eerste zending zonnebrandcrème zal worden 
verzonden. 
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4.3 Guinee Bissau 

Aantal albino’s in 2012:   90 (conform 2011) 
Aantal liter verzonden in 2012:  120 liter 
Extra beschermingsproducten:  90 petjes 
Transporteur:    Vetom BV 
 
Het project in Guinee Bissau verloopt naar alle tevredenheid met hulp van 
landencoördinator Quirine Huijgen. Lokale vrijwilliger Jan van Maanen regelt het 
transport tot op de lokale bestemming waar hij de albino’s samen met lokaal 
contactpersoon Alberto Siga van flessen zonnebrandcrème voorziet. De voorraad 
zonnebrandcrème was voortijdig op, daarom is ervoor gekozen om 20 liter extra crème 
te versturen. Om te voorkomen dat dit nogmaals gebeurt, zal Jan van Maanen de 
jaarvoorraad vanaf 2012 gefaseerd verstrekken.  
 

4.4 Kenia 

Aantal albino’s in 2012:    600 (groei van 350 albino’s ten opzichte van 2011) 
Verzonden in 2012:   450 liter  
Extra beschermingsproducten: Geen 
Transporteur:    Verkaart Development Team 
 
Het project in Kenia is in beheer van het Verkaart Development Team, zij onderhouden 
de lokale contacten en dit loopt naar tevredenheid.  
De Stichting Afrikaanse Albino’s heeft in 2012 een nieuwe groep van 350 albino’s bereikt 
via de Keniaanse organisatie Albino Foundation of East Africa (AFEA).  
De transporten voor beide projecten zijn verlopen via het Verkaart Development Team, 
dit ging zonder problemen. Sinds december 2012 is er een nieuwe landencoördinator 
voor Kenia.  
 
4.5 Malawi 

Aantal albino’s:    1007 (65 meer dan in 2011) 
Verzonden in 2012:   770 liter  
Extra beschermingsproducten:  een aantal petten en zonnebrillen 
Transporteur:    Harrie van den Brekel Stichting  
 
In verband met een tijdelijk tekort in 
de voorraad zonnebrandcrème, werd 
het geplande transport naar Malawi 
enkele maanden later dan gepland 
uitgezet. Eind september was de 
Stichting Afrikaanse Albino’s in staat 
om het transport alsnog uit te zetten. 
Deze zonnebrandcrème is eind 2012 
nog onderweg. De lokale productie van 
zonnebrandcrème is helaas in 2011 al 
stopgezet om logistieke en financiële 
problemen met de levering van 
ingrediënten voor de 
zonnebrandcrème. In 2012 zijn deze 
problemen niet opgelost. Zie hiervoor 
ook de paragraaf over lokale productie.  
 
Hoewel de situatie lijkt te verbeteren 
was er ook in 2012 nog sprake van 
politieke en economische onrust in 
Malawi. Een van de gevolgen hiervan 
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was een tekort aan brandstof waardoor de lokale contactpersonen de verstuurde 
zonnebrandcrème lange tijd niet konden ophalen en verspreiden. 
 
Naast verspreiding vanuit de steden Blantyre, Lilongwe en Mangochi, worden 
tegenwoordig ook (een beperkt aantal) albino’s bereikt vanuit Mwanza en Mzuzu (vooral 
kinderen). De contacten in deze twee steden zijn mede tot stand gekomen door 
Nederlanders tijdelijk werkzaam in Malawi. Een van deze Nederlanders, een Utrechtse 
verpleegkundige, is voornemens om in 2013 een bewustwordingsprogramma te 
verzorgen in samenwerking met de Malawiaanse belangenorganisatie voor Albino’s 
(TAAM). Ook de Stichting Afrikaanse Albino’s is benaderd om hierin mee te werken.  
 

4.6 Mali 

Aantal albino’s:    300 (conform 2011) 
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.  
 
4.7 Senegal 

Aantal albino’s:    250 (een groei van 50 albino’s ten opzichte van 2011) 
Verzonden in 2012:   Geen 
Extra beschermingsproducten:  Geen 
Transporteur:    Geen 
 
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.  
Eind 2012 heeft een vrijwilliger de lokale contactpersoon bezocht in Senegal, om een 
beeld te krijgen van de situatie. Dit bezoek zal begin 2013 worden geëvalueerd, en er zal 

dan ook en standpunt worden 
ingenomen over de verdere 
samenwerking met de lokale 
albino associatie ANAS. Dan 
zal ook worden besloten of het 
transporteren van 
zonnebrandcrème nog tot de 
mogelijkheden zal behoren. 
De Stichting Afrikaanse 
Albino’s ziet zich genoodzaakt 
de belangen van het 
verzenden van 
zonnebrandcrème af te wegen 
tegen de geconstateerde 
samenwerkingsproblemen.  
  
Om die reden is het dit jaar 
helaas niet gelukt om 
zonnebrandcrème te 

transporteren. In januari 2012 is het laatste transport in Senegal aangekomen. De 
albino’s konden op deze manier in 2012 nog wel worden voorzien van zonnebrandcrème.  
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4.8 Tanzania 

Aantal albino’s:    1159 (groei van 84 albino’s ten opzichte van 2011) 
Verzonden in 2012:    1390 liter 
Extra beschermingsproducten: 140 paraplu’s, UV-beschermende kledingsstukken 
Transporteur:    Development Project Assistence B.V. (D.P.A.)  
 
In 2012 is er (naast de bovengenoemde 1390 liter) 260 liter aangekomen als aanvulling 
op de voorraad van 2011. Van de genoemde 1390 liter is 570 liter in september 
aangekomen. 820 liter is sinds december 2012 onderweg naar Tanzania.  
 
De zonnebrandcrème wordt getransporteerd naar het dermatologisch instituut RDTC in 
Moshi. Deze transporten verlopen zonder problemen. Verdere distributie wordt verzorgd 
door het RDTC.  
Ook de Canadese organisatie ‘Under the Same Sun’ transporteert zonnebrandcrème naar 
het RDTC. De precieze hoeveelheid gedoneerde zonnebrandcrème door deze organisatie 
is niet geheel duidelijk en kan verschillen per jaar. Er is in 2012 contact gezocht met 
deze organisatie, om de werkzaamheden beter op elkaar af te stemmen. Er is door deze 
organisatie in 2012 ook een lokale productie proces in Moshi opgezet te zijn. Daarnaast is 
er een aantal kleine (particuliere) leveranciers dat ook zonnebrandcrème doneert aan het 
RDTC. 
Het genoemde aantal albino’s is een representatie van het aandeel van de Stichting 
Afrikaanse Albino’s in de hulp aan albino’s in Tanzania. Gezien de betrokkenheid van 
andere leveranciers kan het voorkomen dat dit aantal in de praktijk iets hoger of lager 
ligt dan het genoemde aantal. In 2013 zal rekening worden gehouden met de 
hoeveelheid lokaal geproduceerde zonnebrandcrème en geleverde zonnebrandcrème 
door Under the Same Sun in het bepalen van de hoeveelheid zonnebrandcrème die zal 
worden getransporteerd door de Stichting Afrikaanse Albino’s. 
In 2012 is er via het RDTC ook zonnebrandcrème van de Stichting Afrikaanse Albino’s 
gedistribueerd aan 84 albino’s via de Amerikaanse Stichting Asante Mariamu. 
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4.9 Uganda 

Aantal albino’s:    150 (conform 2011) 
Verzonden in 2012:    120 liter 
Extra beschermingsproducten:  24 petten 
Transporteur:    Mission and Relief  
 
In verband met inklaringsproblemen heeft het transport van 2011 het project in Uganda 
begin 2012 bereikt. De landencoördinator Uganda is in januari 2012 naar Uganda 
vertrokken om de situatie ter plaatse te beoordelen. Tijdens zijn verblijf in Uganda is het 
hem gelukt om de 120 liter zonnebrandcrème, bijna een jaar later, op de plek van 
bestemming te krijgen.  
   
Het transport voor 2012 is via transportbedrijf Mission and Relief gegaan. Dit transport is 
gelukkig naar wens verlopen en in oktober 2012 in Uganda aangekomen. Hiermee lijken 
de problemen met het transport van zonnebrandcrème naar Uganda in 2012 opgelost.  
 
4.10 Zambia 

Aantal albino’s:    154 (conform 2011) 
Verzonden in 2012:    -  
Extra beschermingsproducten:  -  
Transporteur:    -  
 
Wegens transportproblemen heeft het lang geduurd, voordat de zending die in 2010 was 
uitgezet, Zambia bereikte. In juni 2012 kregen wij het bericht dat de zonnebrandcrème 
(200 liter, 200 lippenbalsems en 100 paraplu’s) de lokale contactpersonen heeft bereikt. 
Op zeer korte termijn zal in 2013 een volgend transport worden uitgezet. Er is hiervoor 
een  
nieuwe transportlijn gevonden, hopelijk zal het 
transport hiermee sneller verlopen. 
Er heeft een wijziging plaatsgevonden in de 
lokale contactpersonen. Gelukkig blijven de 
voormalige contactpersonen wel betrokken, en 
blijft hun kennis en contacten.  
 
4.11 Zimbabwe 

Aantal albino’s:    200 
(conform 2011) 
Verzonden in 2012:    -  
Extra beschermingsproducten:  -  
Transporteur:    -  
 
De doelstelling van 2011 voor Zimbabwe is nog 
niet behaald. In mei 2011 is het 
transport van 160 liter zonnebrandcrème en 
105 zonnebrillen door Stichting Afrikaanse 
Albino’s uitgezet. In verband met financiële 
problemen heeft de transporteur de 
zonnebrandcrème nog niet kunnen versturen. 
Stichting Afrikaanse Albino’s heeft in december 
2012 vernomen dat het transport binnen 
enkele weken zal vertrekken.   
De albino’s hebben nog zonnebrandcrème.  
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5. Communicatie en PR 
 

Het proces Communicatie en PR heeft op dezelfde manier als in 2011 een 
ondersteunende rol gespeeld voor de primaire processen. Het proces wordt voor het 
grootste deel gedragen door proceseigenaar Mariëlle Heesters, er waren geen andere 
vrijwilligers actief betrokken in het proces. In verband met zwangerschapsverlof van 
Mariëlle heeft het proces in het begin van het jaar even stil gelegen, maar in de loop van 
2012 is het grootste deel van de doelstellingen toch behaald. Enkele doelen gezamenlijk 
opgesteld met het proces werving zijn niet gerealiseerd door problemen in het proces 
werving. Uitleg hierover is te vinden in de paragraaf werving. 
 

Doelstellingen 2012 

 

• Er is in 2012 tweemaal een nieuwsbrief verstuurd, eenmaal in de zomer en 

eenmaal in december. Er zijn 265 mensen geabonneerd op de nieuwsbrief. 

• Facebook werd eind 2012 volop ingezet. Het aantal ‘vind-ik-leuks’ verdubbelde 

tussen oktober 2012 en 31 december 2012. Een actie via Facebook om het aantal 

vind-ik-leuks te vergroten is uitgeprobeerd. 

• Het aantal persmomenten is in 2012 niet groter dan in 2011.  

 

5.1 Communicatie  

 
De website, die begin 2011 live is 
gegaan, is in 2012 bezocht naar 
verwachting. Helaas is de site niet 
eenvoudig te beheren door het 
besturingssysteem, daardoor is het 
lastig de site op een snelle manier up 
to date te houden. Er wordt daarom 
gewerkt aan een nieuwe website met 
een gebruiksvriendelijker 
besturingssysteem (Wordpress). 
 
Met Facebook is het een stuk 
gemakkelijker om korte, kleine updates 
te geven. In 2012 is hiervan veel 
gebruik gemaakt.  Door het actief 
inzetten van Facebook hebben we meer 
naamsbekendheid gekregen. Doordat 
er naast de proceseigenaar meerdere 
beheerders zijn van Facebook, kunnen 
regelmatig berichten worden gepost. 
Vanaf oktober 2012 is het aantal ‘vind-
ik-leuks’ gestegen van 60 naar 118 
eind 2012, bijna een verdubbeling in 3 
maanden! Er is een duidelijke relatie te 
zien tussen het bereik van de Facebook pagina en het aantal geposte berichten. De toon 
van de 'nieuwsberichtjes' is heel anders dan op de website en er wordt zoveel mogelijk 
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beeldmateriaal bij de berichten toegevoegd. Verder is er geëxperimenteerd met een 
actie, helaas zonder duidelijke toename van het aantal ‘vind-ik-leuks’. 
 
Het promotiemateriaal is aangevuld met bedankkaartjes en posters, er zijn kerstkaarten 
gemaakt voor 2012. Er is een extra flyer gemaakt speciaal voor de aparte actie met 
Tania Heimans.  
 
Er is dit jaar geen mogelijkheid geweest voor ondersteuning van vrijwilligers bij het 
aanbrengen van huisstijl. 
 
 

5.2 PR 
 
In 2012 is Stichting Afrikaanse Albino’s minder in de 
publiciteit geweest dan voorgaande jaren. Er lijkt een 
trend naar steeds minder perscontact in de afgelopen 
jaren. De reden hiervoor is ons niet duidelijk. Mogelijk is 
het ‘nieuwe’, en daarmee de perswaarde van de Stichting 
Afrikaanse Albino langzaam verminderd. We hebben 
daarom actief contact gezocht met Tania Heimans, een 
schrijfster van een roman over een albino jongen. Zij heeft 
naast de promotie voor haar boek ook aandacht voor de 
problematiek van albino's in Afrika en het werk van de 
Stichting Afrikaanse Albino’s verzorgd.  
 
Daarnaast is in 2012 in première gegaan de documentaire 
over albino’s in Mali. Filmmaker Marijn Poels maakte in 
opdracht van Centrum voor Internationale Samenwerking 
(COS) Flevoland en Omroep Flevoland een reis om de 
wereld op zoek naar de acht grootste wereldproblemen. 
Voor dit project 'ROUTE 2015' bezocht Marijn Poels ook 
Mali, waar hij de albino's en het lokale productie project van Stichting Afrikaanse Albino's 
op film heeft gezet. Ook oprichtster Nienke Sonneveld is voor deze documentaire 
geïnterviewd.  
 
Verder was er een documentaire ‘In the shadow of the Sun’ op het Internationaal 
Documentaire Festival Amsterdam (IDFA) te zien over albinisme. Er is actief contact 
gezocht met de filmmaker, waardoor het mogelijk werd de Stichting Afrikaanse Albino’s 
te noemen bij de presentatie van de film op IDFA. Het is de verwachting dat in 2013 ook 
mogelijkheden komen om mee te liften op de publiciteit van deze documentaire.  
 
De Stichting Afrikaanse Albino’s is in 2012 de volgende media verschenen:  

- NRC.nxt ‘next question’ 24 december 2012 
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6. Proces Human Resource 

 
 
Het ondersteunende proces Human Resource is in 2011 reeds een goed lopend proces 
geworden, dat de wenselijke ondersteunde werking heeft voor de andere processen.  
Taakomschrijvingen en e-mailadressen werken uitstekend. Het proces werd geleid door 
Nienke Sonneveld, met hulp van een extra vrijwilliger. Niet alle doelstellingen van 2012 
zijn gehaald, een verantwoording hierover wordt hieronder beschreven.  
 
Het proces Human Resource heeft zich in 2012 ingespannen om de organisatiestructuur 
te helpen uitkristalliseren. Vooral het proces werving moest verder worden uitgebreid. 
Hier is een goede start meegemaakt. Echter halverwege 2012 trok de proceseigenaar en 
belangrijkste kartrekker zich terug. Eind 2012 is er een nieuwe proceseigenaar 
aangesteld. Nu kunnen ook de overige vacatures in het proces weer worden gevuld. 
 
Een belangrijke doelstelling in 2012 was werken aan behoud van vrijwilligers. Er waren 
enkele concrete plannen hiervoor geformuleerd als doelstellingen voor 2012. 
Er werd bijvoorbeeld een online enquête onder vrijwilligers gehouden. Uit de enquête 
bleek onder andere een behoefte aan meer contact tussen vrijwilligers en het bestuur. Er 
is daarom besloten om alle nieuwe vrijwilligers zodra ze van start zijn uit te nodigen voor 
de maandelijkse informele bestuursvergadering om kennis te maken. Daarnaast is de 
vrijwilligersmail na de bestuursvergadering in ere hersteld. 
Verder is er een sociaal netwerk opgezet, om vrijwilligers onderling meer te verbinden. 
Helaas wordt hier weinig gebruik van gemaakt. Mogelijk is er toch weinig behoefte aan 
onder vrijwilligers. Een digitaal adresbestand via de website www.plaxo.com werkt 
uitstekend. 
 
Er zijn enkele doelen voor 
behoud van vrijwilligers 
blijven liggen. Dit kwam door 
onderbezetting (openstaande 
vacature binnen proces HR) 
en zwangerschap en 
zwangerschapsverlof van de 
proceseigenaar. Het 
benaderen van gestopte 
vrijwilligers middels een 
enquête heeft niet 
plaatsgevonden. Verder was 
er niet veel ruimte voor 
coachen van vrijwilligers. 
Coachen van vrijwilligers lijkt 
belangrijk ook in de toekomst 
om vroegtijdige of vooral 
plotse uitval te voorkomen. 
De vrijwilligersborrel die was gepland voor het najaar van 2012 is uiteindelijk gepland in 
januari 2013. Het wereldfeest in de zomer was gepland als een gezellige ontmoetings- en 
kennismakingsdag voor alle vrijwilligers, maar ging helaas dit jaar niet door. Er is geen 
vervangende activiteit geweest. 
 
Een natuurlijk beloop van stoppende en beginnende vrijwilligers vond plaats in 2012. 
Opvallend is dat er relatief veel vrijwilligers al na erg korte tijd zijn gestopt. Er lijkt door 
meer focus op behoud van vrijwilligers nog wel enige winst te boeken. 
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Nieuwe vrijwilligers werden geworven via posteracties op de Universiteit Utrecht (2 
nieuwe vrijwilligers) en de vacaturebank. 
Er waren in 2012 totaal 45 vrijwilligers actief bij de Stichting Afrikaanse Albino’s. 9 van 
hen zijn begonnen in 2012. Er zijn in 2012 16 vrijwilligers gestopt, van wie 5 ook in 2012 
zijn begonnen. Een vrijwilliger heeft een nieuwe functie binnen de stichting gekregen 
(van ondersteuner social media naar landencoördinator Kenia), een vrijwilliger heeft een 
van de twee taken die zij had naast zich neergelegd. Zes inpakvrijwilligers zijn gestopt, 
omdat hun hulp niet meer nodig was door een herinrichting van het inpakbeleid door de 
magazijnmeester. Zij hebben geen andere functie gekregen.  
Gestopte vrijwilligers kregen een bedankje toegestuurd. 
 
Eind 2012 zijn er nog vacatures binnen het proces werving: coördineren bedrijven en 
evenementen. Daarnaast is er een vacature binnen het proces Human Resource als 
ondersteuner van de vrijwilligerscoördinatie, en zijn er vacatures voor de functie van 
landencoördinator Senegal en Zimbabwe. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


