
 

Grote donaties van zonnebrillen 
Stichting Afrikaanse Albino’s heeft in 2012 veel (zonne)brillen 
ontvangen. Wij zijn heel dankbaar voor deze giften. Het is mooi 
te zien dat wij naast zonnebrandcrème ook brillen en andere 
middelen kunnen meesturen naar onze verschillende projecten. 

Zonnebrillen van Hooykaas Opticals 
Bas Kreukniet, landencoördinator van Tanzania, heeft van Hooykaas 
Opticals in Doorn twee verhuisdozen met circa 500 tweedehands zonne-
brillen ontvangen. De zonnebrillen met sterkte gingen naar een Tanzani-
aans oogziekenhuis. De oogartsen kunnen op basis van de behoefte van 
elke albino een passende zonnebril geven. Zo komt elke zonnebril bij de 
juiste persoon terecht. De overige zonnebrillen die een UV-beschermen-
de factor hebben, zijn verdeeld over de diverse projecten.

300 kinderbrillen
Van Stichting Zienderogen ontving de stichting maar liefst 300 kinder-
brillen met UV-beschermende factor. Deze hebben zij speciaal voor jonge 
albino’s in Afrika gemaakt. De kinderbrillen zijn naar diverse projecten in 
Afrika verstuurd.

Meer info over Hooykaas Opticals: www.hooykaasopticals.nl
Meer info over Stichting Zienderogen: www.stichtingzienderogen.nl

Zonnebrandcrème krijgt officiële status
De formule van de zonnebrandcrème, die Arthur Kammeijer 
maakte voor Stichting Afrikaanse Albino’s, is nu officieel opge-
nomen in het boek ‘Dermatological Preparation for the Tropics’. 
Dit betekent een enorme erkenning voor ons werk.

Arthur Kammeijer maakte een formule
voor zonnebrandcrème die goed te 
gebruiken is voor het lokaal produce-
ren van zonnebrandcrème. De crème 
is goed beschermend, eenvoudig en 
goedkoop. Vele albino’s in Malawi en 
Mali hebben deze crème al gebruikt.
Arthur Kammeijer zegt hierover: “Ik 
ben blij dat ons product nu een offi-
ciële status heeft gekregen. Daarbij 
hoop ik dat deze publicatie een ruime 
verspreiding zal krijgen, onder andere bij tal van medische centra in 
Afrika. Zo kan dit boek mogelijk bijdragen aan meer aandacht voor 
UV-bescherming voor albino’s in Afrikaanse landen, en - wie weet - de 
lokale productie stimuleren.”
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Word vriend op Facebook

Sinds kort is Stichting 
Afrikaanse Albino’s actief 
op Facebook. We hebben 
inmiddels 118 vrienden. 
Wij zorgen regelmatig voor 
een update, dus als u op de 
hoogte wilt blijven van onze 
activiteiten, ‘vind ons leuk’ 
op Facebook! 

Docu over albino’s in Tan-
zania op IDFA 2012

Tijdens het International 
Documentary Film Festival 
Amsterdam 2012 (14 t/m 25 
november) draaide de film 
In the Shadow of the Sun 
van filmmaker Harry Freel-
and uit Engeland viermaal. 
De documentaire gaat over 
twee mannen met albinisme 
in Tanzania die proberen hun 
droom na te jagen.

Reisverslag naar Tanzania

Landencoördinator Bas 
Kreukniet is deze zomer 
afgereisd naar Tanzania. Hij 
bezocht onder andere de 
Kabanga primairy school en 
het kantoor van de Tanzanian 
Albino Society (TAS) om te 
kijken naar de voortgang en 
afspraken te maken over het 
bieden van ondersteuning 
vanuit Nederland. Daarnaast 
heeft hij tijdens zijn verblijf 
ruim 150 liter zonnebrand-
creme uit kunnen delen aan 
verschillende projecten in 
Tanzania.

Lees het volledige reisverslag 
op onze website.
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Stichting steunt ABIPA met 500 albino´s
Stichting Afrikaanse Albino´s steunde jarenlang 50 albino´s in 
Burkina Faso, maar dit aantal is gestegen naar 550 albino´s!

De landencoördinator van de stichting kwam via het tv-programma 
Metropolis in Nederland in contact met de albino association ABIPA. Een 
organisatie die sinds 1999 bestaat en inmiddels 500 leden heeft, waar-
van tweederde kinderen zijn. Tot nu toe ontvingen zij giften zonnebrand 
van particulieren. In juni 2012 kregen zij hun eerste gift zonnebrand-
crème van Stichting Afrikaanse Albino´s. Dit verliep via Association for 
Small African Projects (ASAP, www.asap-foundation.com), de organisa-
tie die via de stiching al 50 albino´s hielp aan materialen. Tijdens een 
bijeenkomst kregen de aanwezige albino’s de flessen zonnebrandcrème 
en voorlichting.

Paraplu´s op een blindenschool in Malawi
In Ekwendeni (Malawi) heeft een nieuw contactpersoon twee 
dozen paraplu´s uitgedeeld op een blindenschool. Op de blinden-
school zitten veel albino kinderen en zij hebben enorme baat bij 
het gebruiken van een paraplu ter bescherming van hun huid.

De vrijwilligster heeft alle paraplu’s uitgedeeld aan de kinderen en overal 
een naam opgezet. Ze waren er erg blij mee!

Mooie giften

Stichting Afrikaanse Albino´s 
heeft deze zomer twee mooie 
giften van totaal 2395 euro 
in ontvangst mogen nemen.

Tijdens het feest ter ere van 
de 60ste verjaardag van 
mevrouw M.J.A. Terwindt, 
tevens moeder van onze 
vrijwilligster Quirine Huijgen 
(coördinator Burkina Faso en 
Guinee Bissau), is een enorm 
mooi bedrag van 1665 euro 
opgehaald voor de stichting.

Het inzamelen van geld voor 
de stichting bij het 10-jarig 
huwelijksjublileum van He-
ather en Max Dumoulin heeft 
maar liefs 730 euro opgele-
verd.

Wij danken hen hartelijk voor 
deze giften. Elke gift brengt 
een fles zonnebrandcreme 
dichter bij een albino in 
Afrika.

Loepen naar Tanzania

Stichting Afrikaanse Albino´s 
ontving loepen van Bar-
timéus. Bartiméus ontving de 
loepen weer van leveranciers 
Eschenbach en Iris Huys. De 
loepen gingen uit de collec-
tie, maar gelukkig komen ze 
door deze bijzonder schen-
king op een goede plek 
terecht! Bijvoorbeeld bij 80 
slechtziende albino kinder-
en op de Kabanga primairy 
school in Tanzania.
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U ontvangt deze nieuws-
brief tweemaal per jaar van 
Stichting Afrikaanse Albino’s. 
U kunt zich afmelden als u 
geen belangstelling meer 
heeft door een mail te sturen 
naar communicatie@afri-
kaansealbinos.nl.
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