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Voorwoord
Het was een bijzonder jaar, 2015. Zoveel media-aandacht hebben de albino's in Afrika en daarmee
ook onze stichting lange tijd niet gehad. Aanleiding was een nieuwsitem op RTL 4 over Faustine, een
albinojongetje dat door zijn vader naar een kamp voor kinderen in Tanzania werd gebracht, en daar
werd achtergelaten. De tranen van het jongetje hebben heel wat mensen beroerd. Deskundigen zaten
aan tafel bij RTL Late Night en ook de camera's van Een Vandaag wisten onze stichting te vinden! De
SAA Facebook pagina werd bestormd en vele mensen boden donaties aan of organiseerden
activiteiten om spullen op te halen. Dat knuffels en kleurboeken (waartoe Patrick Kluivert had
opgeroepen) niet tot onze verzendingen behoren, konden we soms slechts met moeite duidelijk
maken aan de geëmotioneerde schenkers, maar dit deden we toch: de transporten zijn te duur en
deze willen we echt alleen benutten voor UV-beschermende middelen.
Het effect van de media-aandacht was groot: niet alleen kregen we er zo'n 50 donateurs bij, ook een
aan Nivea (Beijersdorf) gerelateerd PR bureau benaderde ons voor een mogelijke campagne; het
ontwerp ligt inmiddels ergens hoopvol te wachten op een plank...
Het waren redenen om aan het eind van het jaar een keer met zoveel mogelijk vrijwilligers rond de
tafel te zitten en aan de hand van een plan 'SAA breidt uit' te brainstormen over een mogelijke groei
van de stichting. Het werd een inspirerende bijeenkomst waarin veel goede ideeën naar voren
kwamen. De uiteindelijke conclusie was dat onze stichting eerst een structurele aanvoer van
zonnebrandcrème moet hebben, alvorens te kunnen groeien. Daar zullen we ons in 2016 dan ook
extra op gaan focussen!
Er kwam een verheugend groot aantal forse donaties binnen in 2015 dankzij de inzet van geweldig
betrokken mensen. Niet alleen acties op scholen zorgden hiervoor, maar er waren bijvoorbeeld ook
veel individuen die als verjaardagscadeau om donaties vroegen. Dank daarvoor!
En dan zijn we in 2015 weer van start gegaan met een 'lokaal-productie-project', in Ivoorkust. Een
goed onderbouwd projectplan en een grote schenking van de Rotary Club in Leeuwarden deden de
stichting besluiten dit mooie project van harte te ondersteunen. We zullen er zeker van horen in 2016!
In 2015 is er in totaal 2669 liter zonnebrandcrème aangekomen in 9 verschillende Afrikaanse landen.
Daarnaast hebben wij zonnebrillen en UV-beschermende kleding gestuurd. Zo hebben wij kunnen
bijdragen aan de kwaliteit van leven van de Afrikaanse albino's. Het overgrote deel van de doelen die
wij ons gesteld hadden in 2015 hebben wij behaald.
Ik ben dankbaar voor de inzet van iedereen en ook voor de vele donaties die ons werk 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. Op naar 2016!
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, HR en Financiën. De primaire processen en de ondersteunende
processen worden uitgevoerd door een proceseigenaar en vrijwilligers.

Het afgelopen jaar bestond het bestuur tot 1 april uit voorzitter Anita Boelsums, secretaris Emma Blok
en penningmeester Marjolijn Quaak. De secretaris vervulde haar rol op afstand: vanuit Congo waar zij
voor Artsen zonder Grenzen werkte. In april nam Claire van Hövell tot Westerflier het stokje van
Emma over. De maanden die Claire voor haar studie in Tanzania doorbracht werden tijdelijk weer
ingevuld door Emma, die inmiddels weer in Nederland was. Een geweldige samenwerking.
Een aantal proceseigenaren gaf het afgelopen jaar (gedeeltelijk) aan te willen stoppen met hun
werkzaamheden voor de stichting. Rik Lohman zorgde zelf voor een waardig opvolger voor HR:
Martijn Mosselman. Judith Verhoeven heeft het afgelopen jaar al ondersteuning gekregen van een
nieuwe vrijwilliger: Erika van der Velde. En wervingscoördinator Lisa van Dijk zal in 2016 het stokje
doorgeven aan Remco Jansen. Remco is al langere tijd vrijwilliger bij de stichting als
landencoördinator van Zimbabwe en ondersteuner bij de werving van zonnebrandcrème.
Ook voor de functie van penningmeester zal in 2016 een nieuw gezicht verschijnen: Maaike
Vanderschuren. Na bijna vier jaren bij de stichting als penningmeester te hebben gewerkt, heeft
Marjolijn Quaak aangegeven meer tijd nodig te hebben voor haar opleiding tot kinderarts.
Er werd in 2015 vier keer vergaderd door het bestuur samen met de proceseigenaren. De laatste
vergadering in december 2015 werd gebruikt om het jaarverslag te formuleren en om een jaarplan
voor 2016 op te stellen. Het bestuur vergaderde daarnaast in de tussenliggende maanden ongeveer
eenmaal per maand.
Doelstellingen 2015


Een gestroomlijnde overgang naar de nieuwe secretaris
o De nieuwe secretaris heeft vanaf april 2014 diverse vergaderingen en activiteiten van
de stichting bijgewoond en zo kennis gemaakt met de meeste vrijwilligers. Er is
planmatig en intensief contact geweest met de vertrekkende secretaris. De overgang
is succesvol verlopen.
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Zorgen voor een goed verzekerde stichting
o De stichting blijkt verzekerd te zijn via een collectieve aansprakelijkheidsverzekering
die de gemeente Utrecht heeft afgesloten bij Centraal Beheer voor
vrijwilligersorganisaties die in haar gemeente gevestigd zijn. Er zal nog gezorgd
worden voor een inboedelverzekering en een meerkeuzepolis: een aanvullende
verzekering om de stichting zelf te verzekeren voor gebeurtenissen die niet direct
verband houden met vrijwilligerswerk. In 2016 zal dit worden gerealiseerd.
Meer sturen door het bestuur op de aansluiting tussen de verschillende processen
o Het bestuur heeft extra aandacht besteed aan het contact tussen de verschillende
processen. Dit heeft o.a. tot gevolg gehad dat de wervingscoördinator en
transportcoördinator nog beter met elkaar samenwerkten.
De voorzitter wil in 2015 een aantal presentaties houden over albino's (1 - 3)
o Samen met Communicatie & PR heeft de voorzitter een nieuwe presentatie gemaakt
en één presentatie gegeven. Een andere werd op het laatste moment door de
ontvangende partij afgezegd.

Met bovenstaande invulling zijn de bestuurlijke jaardoelen van 2015 behaald.
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2.

Proces Werving

De afdeling Werving is verantwoordelijk voor het werven van partijen zonnebrandcrème. Het doel van
de afdeling is om ± 4000 liter zonnebrandcrème per jaar te werven om zo alle bij ons geregistreerde
albino’s structureel van zonnebrand te kunnen voorzien. Er wordt geprobeerd om zo veel mogelijk
zonnebrandcrème gedoneerd te krijgen, maar wanneer dit niet toereikend is voor de transportvraag
wordt ook zonnebrand tegen een zo laag mogelijke prijs ingekocht om zo de structurele voorziening in
stand te houden.
Sinds juli 2015 wordt de coördinator van deze afdeling ondersteund door een tweede vrijwilliger.
Samen hebben zij geprobeerd bovenstaande doelstelling zo veel mogelijk te realiseren.
Doelstellingen 2015
In totaal is er in 2015 1319,37 liter zonnebrandcrème binnengekomen. Dit is bijna 1,5 keer
zoveel als in heel 2014, toen er in totaal 899,6 liter binnenkwam. Deze stijging is zowel een
gevolg van een toename in aantal liters zonnebrand die gedoneerd zijn, als een toename in
aantal liters zonnebrandcrème dat aangekocht is. Zie ook Figuur 1.
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Figuur 1
In totaal is er in 2015 560,37 liter zonnebrandcrème gedoneerd en 759 liter zonnebrandcrème
aangekocht. Het is daarbij positief te zien dat de hoeveelheid organisaties die hebben
bijgedragen aan de aanlevering (donaties) van zonnebrandcrème is verhoogd ten opzichte
van 2014. Zie ook Figuur 2. Ondanks de stijging van de hoeveelheid binnengekomen
zonnebrandcrème en het aantal organisaties dat heeft gedoneerd, was de gedoneerde
hoeveelheid zonnebrandcrème niet voldoende om alle albino’s structureel van zonnebrand te
voorzien. Hierdoor was de stichting in 2015 genoodzaakt grote hoeveelheden
zonnebrandcrème aan te kopen, waardoor de totale uitgaven voor het aankopen van
zonnebrandcrème een stuk hoger waren dan in 2014.
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Naast donaties van zonnebrandcrème heeft de stichting ook in 2015 weer diverse donaties
van andere zonbeschermende middelen mogen ontvangen, zoals petjes, zonnebrillen en
zonbeschermende kleding. De aanlevering van petjes en zonnebrillen was voldoende om de
albino’s te voorzien in 2015. Dit was mede het gevolg van de vele media-aandacht die
Stichting Afrikaanse Albino’s heeft mogen krijgen afgelopen jaar. Door de vele particuliere
initiatieven die daarop volgden was de aanlevering van petjes, zonnebrillen en andere
zonbeschermende middelen enorm toegenomen ten opzichte van vorige jaren.
In 2015 is getracht meer terugkoppeling te geven aan donateurs waarvan zonnebrandcrème
en andere zonbeschermende middelen zijn ontvangen, in de vorm van het sturen van foto’s
waarop te zien is dat gedoneerde zonbeschermende middelen zijn aangekomen. Deze
terugkoppeling is in een aantal gevallen gegeven. Indien beschikbaar, zijn foto’s naar
donateurs gestuurd. Ook is af en toe terugkoppeling gegeven over de bestemming van de
gedoneerde zonnebrandcrème. Beide vormen van terugkoppeling zullen verder uitgebreid
moeten worden. Overigens zijn donateurs, indien zij daar akkoord voor gaven, altijd bedankt
door Stichting Afrikaanse Albino’s via Facebook.
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3.

Proces Transport en Logistiek

Binnen 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. Momenteel zijn er een openstaande vacatures voor Burkina Faso
en Guinee-Bissau.
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 op jaarbasis. Hoeveel zonnebrandcrème er per
transport wordt verstuurd is gebaseerd op: lokale behoefte, lokale opslag- en transportmogelijkheden,
voorraad zonnebrandcrème in Nederland en financiële mogelijkheden van Stichting Afrikaanse
Albino’s om het transport te betalen.
Doelstellingen 2015
1. Uitbreiden van het vorig jaar opgestarte project in Lesotho
Deze doelstelling is gedeeltelijk behaald. Het is dit jaar gelukt een grotere hoeveelheid
zonnebrandcrème via reizigers te transporteren naar Lesotho. In totaal is er 84 liter
aangekomen in Lesotho. Er is echter momenteel nog geen duidelijk overzicht van de omvang
van de daadwerkelijk groep albino’s en er is nog geen betrouwbare en efficiënte manier voor
structureel transport over twee landgrenzen gevonden. Op het moment van schrijven bevindt
onze landencoördinator van Lesotho zich ter plaatse en zal daar verder gaan inventariseren
welke groep albino’s er structureel voorzien kan worden van UV-beschermende middelen.
Tevens zal zij uitzoeken of lokale productie van zonnebrandcrème hier een optie is.
2. Het concretiseren van het projectplan Ivoorkust
Deze doelstelling is behaald. Begin 2015 is één van onze landencoördinatoren in Ivoorkust
geweest. Hierbij is een duidelijke inventarisatie gedaan en daarbij zijn de plannen voor lokale
productie besproken. In november 2015 heeft er een transport plaatsgevonden waarbij
producten voor lokale productie zijn meegestuurd. Naar verwachting zal er vanaf begin 2016
gestart worden met het lokaal produceren van zonnebrandcrème.
3. Inventariseren of het mogelijk is Togo op te nemen als nieuw land binnen de stichting
Deze inventarisatie is gedaan en er is besloten Togo voor nu nog niet op te nemen als nieuw
land. De reden voor dit besluit zit hem in het feit dat er jaarlijks te weinig crème gedoneerd en
aangekocht kan worden om alle reeds geregistreerde albino’s structureel van
zonnebrandcrème te voorzien. Zodra dit probleem opgelost is, kan er opnieuw gekeken
worden naar het toevoegen van een nieuw land.
4. Het waarborgen van de huidige transportlijnen voor de geregistreerde landen
Deze doelstelling is deels behaald. Het is bij bijna alle landen gelukt de transportlijnen zoals
deze bestonden in 2014 ook te handhaven in 2015. Er is in 2015 voor bijna alle landen de
mogelijkheid geweest om een transport uit te zetten. De reden dat we niet aan al deze
transporten hebben deelgenomen is de krappe voorraad zonnebrandcrème, die het niet toeliet
maximale hoeveelheden te transporteren. Alleen voor Zimbabwe dient er in het volgende jaar
gekeken te worden naar een nieuwe transportlijn.
5. Het verkrijgen van inzicht over hetgeen nodig is voor de inklaring van zonnebrandcrème
Er is dit jaar door middel van de praktijk (zie Kenia) inzicht gekregen in de grote
bureaucratische problematiek die er ontstaat als je de inklaring zelfstandig met lokale
contactpersonen wil regelen. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat het voor onze
stichting niet mogelijk is zelfstandig op afstand de inklaring te regelen. Er zullen in de
toekomst dus ook geen transporten meer vertrekken waarbij inklaring niet is gegarandeerd.
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6. Beter in kaart brengen van de lokale situatie, waaronder valt: registratie van demografische
verdeling van de albino’s per land, up-to-date maken van elk draaiboek per land en uitzoeken
welke albino-associaties er zijn in elk land en of er samenwerking is tussen deze organisaties
of andere NGO’s die de albino’s steunen
Dit is een doelstelling die door de meeste landencoördinatoren is opgepakt. Er zijn dit jaar ook
meerdere landencoördinatoren op eigen initiatief in Afrika geweest, waarbij de contacten weer
opnieuw opgehaald zijn en waarbij de plannen voor de toekomst uitgebreid zijn besproken. Dit
jaar is er een bezoek gebracht aan de lokale stichtingen in Malawi, Kenia, Tanzania, Zambia,
Uganda, Ivoorkust en Lesotho. Aan de hand van de lokale gesprekken zijn de meeste
draaiboeken up to date gemaakt.
7. Het onderhouden van goed onderling contact waardoor lering getrokken kan worden uit
elkaars ervaring door middel van een landencoördinatoren meeting
Deze doelstelling is dit jaar helaas niet behaald. Er zijn een aantal pogingen gedaan om bij
elkaar te komen, maar de grote afstanden en de drukke schema’s zorgden ervoor dat het
helaas niet is gelukt bij elkaar te komen. Het is wel gelukt elkaar te spreken op meerdere
onofficiële gelegenheden.
8. Vergroten awareness voor gebruik zonnebrandcrème
Hier is in 2014 een start mee gemaakt door het structureel versturen van smeerinstructies met
elk transport. De grafische smeerinstructies geven informatie over het gebruik van de
zonnebrandcrème, waardoor er doelmatiger en efficiënter gesmeerd wordt. In 2015 is het
gelukt bij het merendeel van de dozen ook smeerinstructies toe te voegen.
3.1 Transport
Aan het begin van 2015 stonden er in totaal 5017 albino’s geregistreerd binnen de stichting. Dit aantal
is gedurende 2015 bijgesteld naar 4437. Deze daling wordt verklaard doordat er bij het nieuwe project
Ivoorkust geen 500, maar 200 albino’s bij de lokale stichting BEDACI waren geregistreerd. De
verwachting is echter dat dit aantal weer zal oplopen als er lokale productie wordt gestart. Verder werd
er besloten het aantal albino’s voor Lesotho voor dit jaar op 35 te houden. De verwachting is echter
dat ook dit aantal het aankomende jaar nog sterk zal oplopen. Daarnaast is het aantal geregistreerde
albino’s in Tanzania met 460 gedaald, omdat er door een andere stichting lokale productie van
zonnebrandcrème is opgestart (zie verder afnemersrelaties 4.9). Daarentegen is er door een goed
opgezet programma en constante voorziening van zonnebrandcrème in Uganda wel een toename van
het geregistreerd aantal albino’s van 150 naar 300. Een nieuwe telling in Guinnee-Bissau zorgde voor
een stijging van 90 naar 120 geregistreerde albino’s.
In 2015 is er in totaal 2119 liter aangekomen in 8 verschillende Afrikaanse landen. Dit is een daling
van ongeveer 900 liter ten opzichte van 2014. Er was eind 2014 echter nog 1240 liter onderweg, die in
de eerste maanden van 2015 zijn aangekomen. Dit betrof de transporten naar de landen: Tanzania,
Malawi, Senegal en Uganda. Eind 2015 is er nog 930 liter onderweg naar Burkina Faso,
Uganda,Tanzania en Zambia. Hieruit kunnen wij concluderen dat het proces Transport over het
gehele jaar 2015 gezien 2429 liter heeft kunnen verzenden naar 9 verschillende landen.
Er is in 2015, zoals hierboven al beschreven, besloten geen nieuwe landen op te nemen binnen de
stichting aangezien er momenteel niet voldoende aanvoer is van zonnebrandcrème waardoor het niet
lukt het huidige bestand van albino’s van zonnebrandcrème te voorzien. Indien er een structurele
toestroom van voldoende zonnebrandcrème is, dan zal het opnemen van nieuwe landen opnieuw
worden overwogen. Naast het versturen van zonnebrandcrème heeft 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 2015 stond er 670 liter zonnebrandcrème in voorraad bij Stichting Afrikaanse
Albino’s. Aan het einde van het jaar 2015 is er nog 30 liter zonnebrandcrème op voorraad.
Opmerkelijk is dat er dit jaar veel particulieren zijn die een inzameling voor zonnebrandcrème houden.
Op deze manier is het gelukt verschillende gratis kleine donaties binnen te krijgen. De
zonnebrandcrème staat, net als in voorgaande jaren, in verzendklare dozen van 10 liter
zonnebrandcrème per stuk. Nieuwe geleverde partijen van meer dan 10 liter zonnebrandcrème
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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. Dat heeft er dit jaar voor
gezorgd dat er veel zonnebrandcrème die al wat langer in het magazijn stond toch met goed
vertrouwen in de kwaliteit verzonden kon worden. Daarnaast zorgt het ervoor dat er bij de douane niet
getwijfeld kan worden aan de kwaliteit van onze zonnebrandcrème. Helaas zal de onderzoeker die
deze kwaliteitstesten uitvoert aankomend jaar met pensioen gaan en zullen we voor de toekomst op
zoek moeten naar een andere manier om onze zonnebrandcrème te laten testen.
De dozen zijn allemaal genummerd en er wordt tijdens het inpakken bijgehouden wat de uiteindelijke
inhoud van elke doos is. Per doos staat geregistreerd: het aantal flessen, het merk zonnebrandcrème,
het volume per fles, de SPF (factor) en de uiterste houdbaarheidsdatum. Naast zonnebrandcrème
hebben we ook dit jaar weer veel aanvullende artikelen mogen ontvangen, waaronder petjes,
zonnebrillen met UV-filter , paraplu’s en UV T-shirts. Deze artikelen worden in de resterende ruimte bij
de zonnebrandcrème in de dozen gevoegd.
Indien er een transport plaats gaat vinden worden de dozen door medewerkers van de stichting vanuit
ons magazijn in Utrecht, richting het betreffende transportbedrijf gebracht. Aangezien deze bedrijven
soms zo ver van onze standplaats liggen en dit hoge benzinekosten met zich meebrengt, is er dit jaar
voor gekozen in enkele gevallen de dozen via een postbedrijf te laten bezorgen aan de transporteur.
De kosten hiervan zijn gelijkend aan het zelfstandig transporteren. Over 2015 verliep het
magazijnbeheer verder gestructureerd naar tevredenheid.
Aantal geregistreerde albino’s per land in 2015
Burkina Faso: 501
Guinee Bissau 120
Ivoorkust: 200
Kenia 750
Lesotho: 35
Malawi 1007
Mali 300
Senegal 250
Tanzania 620
Uganda 300
Zimbabwe 200
Zambia 154
Totaal 4437 (daling van 580 ten opzichte van 2014)
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. We besloten al in 2012
eerst het project in Mali naar tevredenheid te laten lopen voordat we een nieuw project lokale
productie aangaan.
Ook in 2015 blijft Stichting Afrikaanse Albino’s bij haar mening 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.
Voor Ivoorkust sloeg de balans het afgelopen jaar door naar de 'goede' kant. Een gedegen
projectplan, verzekering van monitoring en een belangrijke opstart geldbijdrage van de Rotary Club in
Leeuwarden waren redenen om te besluiten tot ondersteuning van een nieuw lokaal productie-project
in Ivoorkust.
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3.3.2 Mali
Alle 300 albino’s in Mali zijn in 2015 voorzien van lokaal geproduceerde zonnebrandcrème. Het
productieproces heeft in 2015, zoals gepland, twee dagen per week door gelopen. Er zijn wat
periodes geweest dat de productie stil heeft gelegen (waardoor de voorraad afnam) maar de
zonnebrandcrème is elke laatste zaterdag van de maand zonder problemen gedistribueerd. Heel 2015
heeft het proces kunnen plaatsvinden met de ingrediënten die eind van 2013 besteld zijn. In 2016
zullen nieuwe ingrediënten besteld moeten worden. De reservering van 1432 euro, opgehaald in 2014
via de 1% Club, zal de kosten van de bestelling grotendeels dekken.
De crème wordt geproduceerd door vrijwilligers. Hun reiskostenvergoeding wordt betaald
door het SIAM (de albino associatie van Mali) evenals de vaseline, het basisingrediënt voor de
zonnebrandcrème. De kosten voor huur van het laboratorium - gas, water en licht - worden
kwijtgescholden door het dermatologisch instituut.
Er was reeds afgesproken om het proces vanuit 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. Het is
de vraag in hoeverre de lokale stichting in staat zal zijn om de kosten helemaal op zich te nemen. Men
blijft zich inzetten om subsidies binnen te krijgen maar de bedragen die opgehaald worden blijven
bescheiden (enkele honderden euro’s) en dekken amper de reiskosten en vaseline. Het afbouwen van
de financiering van dit project door SAA tot 0% in 2017 zal opnieuw beoordeeld moeten worden.
3.3.3 Ivoorkust
Ivoorkust, een modern land in West-Afrika, met een actieve en enthousiaste lokale stichting in de
hoofdstad Abidjan (BEDACI) leek een ideale kandidaat voor het opzetten van de lokale productie.
Corry van Zelm deelde het enthousiasme en wierp zich vrijwillig op om een bijdrage (praktisch ter
plaatse en financieel indien nodig) te leveren aan de verwezenlijking van het project. Ze stelde een
projectplan op voor Ivoorkust dat werd gehonoreerd door een donatie van 5000 euro van de Rotary
Club Leeuwarden. De benodigde ingrediënten (UV beschermers) zijn in oktober 2015 besteld bij
Merck en eind 2015 vervoerd naar Ivoorkust. De lokale productie gaat in januari 2016 van start. Corry
zal in samenwerking met de BEDACI de logistiek aanpakken (ruimte zoeken voor de productie,
groothandel vaseline vinden en de benodigde accessoires kopen). Vervolgens zullen 4 albino’s van de
stichting BEDACI worden opgeleid in het maken van zonnebrand. Wekenlang zullen ze samen met
Corry oefenen totdat ze zelfstandig aan de slag zullen kunnen. Een monster van de productie zal naar
Nederland worden gestuurd om geanalyseerd te worden. Naar verwachting zal jaarlijks voldoende
zonnebrandcrème worden geproduceerd om de 200 geregistreerde albino’s te voorzien van UVbescherming.
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4.

Proces Afnemersrelaties

In 2015 had Stichting Afrikaanse Albino´s projecten lopen in de volgende Afrikaanse landen: Burkina
Faso, Guinee-Bissau, Ivoorkust, Kenia, Lesotho, Malawi, Mali, Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia
en Zimbabwe.
4.1 Burkina Faso
Aantal albino’s in 2015: 501 (conform 2014)
Verzonden in 2015: 90 liter
Extra beschermingsproducten: 59 petjes, 60 zonnebrillen, 7 T-shirt, 3 kinderbroeken en 20
lippenbalsems
Transporteur: Association for Small African Projects
In maar 2015 ging er een transport richting Burkino Faso, maar stichting ASAP moest zelf zoveel
materialen meenemen dat er helaas geen mogelijkheid was dozen met zonnebrandcrème mee te
sturen. Aangezien de voorraad crème niet erg ruim was, en er voldoende andere landen waren waar
de crème naar toe kon was dit niet een heel groot probleem. Gelukkig deed zich in december 2015
wel de gelegenheid voor om zonnebrandcrème mee te sturen met een transport van stichting ASAP.
Het transport is 21 december richting Burkina Faso vertrokken en zal begin 2016 zijn bestemming
bereiken. Stichting ASAP zal zelf de distributie van de crème verzorgen. Dit zal eerst onder de eigen
registreerde albino’s gebeuren, waarna de resterende voorraad zal worden gedoneerd aan
L’Association Burkinabè pour l'Intégration des Personnes Albinos (ABIPA).
4.2 Guinee-Bissau
Aantal albino’s in 2015: 120
Verzonden in 2015: 0 liter
Extra beschermingsproducten: Transporteur: Vetom BV
Het project in Guinee-Bissau verloopt al jaren naar tevredenheid. Door overname van het mislukte
transport naar de Democratische Republiek Congo eind 2013, werd er een ruime hoeveelheid van 200
liter zonnebrand ontvangen begin 2014. Er hebben zich op dit moment nog geen signalen bereikt dat
de voorraad zonnebrandcrème niet meer afdoende is. Zodra er opnieuw vraag is, zal er op korte
termijn een transport kunnen plaatsvinden via Vetom BV.
4.3 Ivoorkust
Aantal albino’s in 2015: 200 (voorlopig 300 minder dan de eerste schatting vorig jaar, maar
waarschijnlijk zal dit aantal komend jaar weer verder oplopen)
Verzonden in 2015: 160 liter
Extra beschermingsproducten: 50 UV-petjes, 50 zonnebrillen, 1 shirt en 1 set UV-broek/shirt
Sinds eind 2014 is Ivoorkust opgenomen als nieuw land van Stichting Afrikaanse Albino’s. In
november 2014 ging het eerste proeftransport via reizigers naar de lokale stichting BEDACI in
Abidjan. Aangezien er positieve reacties waren van de reizigers werd er besloten, aan de hand van
registratie lijsten, 200 albino’s op te nemen binnen de stichting. In april 2015 bezocht onze
landencoördinator Ivoorkust. Ze heeft hier uitgebreid met het bestuur van BEDACI kunnen spreken
over de stand van zaken en de plannen voor de toekomst. BEDACI houdt zich met name bezig met
voorlichting vanwege het grote gebrek aan kennis onder de lokale bevolking over albinisme. Indien er
financiële of materiële middelen (schoolgeld, leesbrillen etc.) of donaties met zonnebrandcrème zijn
zorgen ze voor hulp aan de geregistreerde albino’s. De voorzitter en secretaris zijn beide albino's en
erg gedreven in het nastreven van de doelen van de stichting. Deze doelen houden met name in dat
ze ervoor willen zorgen dat de regering de gezondheidsproblemen die gepaard gaan met albinisme
serieus neemt en daarom het geven van maatschappelijke voorlichting gaat ondersteunen. Daarnaast
contacteren ze ook (grote) bedrijven voor donaties, waarmee ze bijvoorbeeld oogmetingen, brillen of
andere bijeenkomsten financieren. Ze zijn momenteel bezig met het opzetten van een
schoolcampagne (posters) zodat leerlingen en docenten bewust worden dat albinisme alleen een
handicap is en geen besmettelijke ziekte. Daarnaast heeft BEDACI een speelfilm gemaakt over
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albinisme (heritage impossible) die op 13 juni in première is gegaan. De film is met name gemaakt om
een bijdrage te leveren aan de bewustwording van albinisme in Ivoorkust. In totaal is er dit jaar 160
liter zonnebrandcrème richting Ivoorkust gegaan. Daarnaast is er gezien de professionaliteit en
gedrevenheid van BEDACI besloten over te gaan op lokale productie. De benodigde producten voor
de lokale productie zijn inmiddels verstuurd en aangekomen in Ivoorkust. Naar verwachting zullen de
eerste potten zonnebrandcrème in het eerste kwartaal van 2016 geproduceerd kunnen worden.
4.4 Kenia
Aantal albino’s in 2015: 750 (conform 2014)
Verzonden in 2015: 675 liter
Extra beschermingsproducten: 50 paraplu’s, 9 T-shirts, 1 zonneklep, 75 zonnebrillen
Transporteur: VIDOTRANS - HTG relief transports B.V.
In januari 2015 is er een groot transport van 660 liter verzonden richting Mombassa. Gezien de goede
contacten met een lokaal contactpersoon werd er besloten akkoord te gaan met het zelfstandig
regelen van de inklaring van dit transport. Dit resulteerde echter in een zeer lange bureaucratische
procedure die gepaard ging met hoge kosten. Er zal in het vervolg niet meer getransporteerd worden
zonder dat de inklaring van te voren of via een extern bedrijf geregeld wordt. Uiteindelijk is het gelukt
het transport op 31 juli 2016 in te klaren en kort daarna uiteindelijk toch de beoogde projecten te
voorzien van zonnebrandcrème. De volgende projecten ontvingen zonnebrandcrème: Association for
the Physically Disabled of Kenya (60 liter), School for the blinds Likoni/Thika (100 liter), Albino Care
Foundation (230 liter), Kwale eye hospital (200 liter) en Albino Foundation of East Africa (70 liter).
Verder werd er nog 15 liter via een reiziger mee genomen en lokaal aan kleine projecten uitgedeeld.
4.5 Lesotho
Aantal albino’s in 2015: 35 (conform 2014)
Verzonden in 2015: 84 liter
Extra beschermingsproducten: geen
Transporteur: reizigers
Lesotho is vorig jaar opgenomen als nieuw land binnen Stichting Afrikaanse Albino’s. Vorig jaar
hebben de eerste transporten via reizigers plaats gevonden. Aangezien het erg lastig is op een
goedkope manier over twee landgrenzen te transporteren, is er dit jaar ook gekozen voor transporten
via reizigers. In totaal is er 84 liter aangekomen in Lesotho. In december bezocht de
landencoördinator Lesotho zelf en sprak zij met het bestuur van de lokale albino stichting om te kijken
of hier wellicht ook een lokale productie opgezet kan worden. Indien er een negatief advies over lokale
productie wordt uitgesproken, zal er verder gezocht worden naar een transportlijn. Zodra er voldoende
zonnebrandcrème voorradig is en er een betrouwbare transportlijn is, waardoor structurele voorziening
van crème voor een grote groep tot de mogelijkheden gaat behoren, zal verdere uitbreiding worden
overwogen.
4.6 Malawi
Aantal albino’s in 2015: 1007 (conform 2014)
Verzonden in 2015: 270 liter
Extra beschermingsproducten: 24 T-shirts, 11 paraplu’s, 30 zonnebrillen, 28 petjes en 25 stuks UV
kleding
Transporteur: Harrie van den Brekel Stichting
Begin 2015 kwam het transport met 160 liter verstuurd in november 2014 aan in Malawi. Er is in juni
2015 een transport van 270 liter richting Malawi gegaan, welke begin september is aangekomen.
Aangezien de landencoördinator van Malawi in 2014 gedurende een jaar in Malawi heeft gewoond,
zijn alle contacten met de lokale stichting weer opgehaald. De verdere distributie tussen de
verschillende projecten wordt dus ook lokaal geregeld. Begin 2016 zal de Harrie van den Brekel
Stichting opnieuw een container naar Malawi verzenden met daarin ook zonnebrandcrème van
Stichting Afrikaanse Albino’s.
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4.7 Mali
Aantal albino’s in 2015: 300 (conform 2014)
Verzonden in 2015: Geen
Extra beschermingsproducten: Geen
Transporteur: Geen
Sinds 2010 is er lokale productie in Mali. In 2015 was er nog een sufficiënte voorraad producten om
zelfstandig voldoende zonnebrandcrème te kunnen produceren. De productie liep echter wel iets
terug. Hierop is extra toezicht is ingesteld om ons er zo van te verzekeren dat de werkzaamheden op
de juiste wijze worden voortgezet. Voor een beschrijving van het lokale productieproces, zie de
betreffende paragraaf.
4.8 Senegal
Aantal albino’s in 2015: 250 (conform 2014)
Verzonden in 2015: 0 liter
Extra beschermingsproducten: geen
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 (stichting ANAS) waardoor de inklaring vaak lang op zich liet
wachten. Eind 2014 was er voldoende vertrouwen in een nieuwe transportlijn via een albino associatie
(ANIDA) in Frankrijk. ANIDA stuurt zelf ook zonnebrandcrème en materialen naar Senegal en was
bereid onze producten mee te nemen, in te klaren en vervolgens uit te delen aan onze ontvanger
(stichting ANAS). Op deze manier is er begin 2015 80 liter crème verstuurd via Parijs, naar Senegal.
De voorzitster van ANIDA France kreeg begin 2015 echter een onenigheid over de stand van zaken
bij ANAS, waarop ze heeft besloten de crèmes zelf te distribueren en niet te overhandigen aan ANAS.
Uiteraard was dit niet de bedoeling, aangezien onze stichting structureel wil voorzien aan stichting
ANAS. Na veel overleg heeft ANIDA France toegezegd onze zonnebrandcrème alsnog te
overhandigen aan ANAS. Aangezien dit transport ook niet is verlopen zoals gepland, zijn er inmiddels
plannen voor een nieuwe transportlijn. Het transport zal nu verlopen via een betrouwbare transporteur
waar we als stichting al veel ervaring mee hebben (Mission and Relief) en er zijn inmiddels goede
contacten gelegd met de landelijke kankervereniging, waar ANAS ook lid van is. Deze stichting is
bereid te helpen bij afhalen en distribueren van onze producten. Er liggen inmiddels offertes klaar en
naar verwachting kan er begin 2016 een transport plaatsvinden.
4.9 Tanzania
Aantal albino’s in 2015: 620 (daling van 460 ten opzichte van 2014)
Verzonden in 2015: 400 liter
Extra beschermingsproducten: 390 petjes, 390 zonnebrillen, 40 T-shirts, 40 UV-shirt/broek
Transporteur: Development Project Assistence B.V. (D.P.A.)
Begin 2015 is er 750 liter zonnebrandcreme aangekomen in Tanzania. Dit transport was geheel
geadresseerd aan de NGO Standing Voice. Standing Voice is een stichting uit Engeland die opkomt
voor de rechten van albino’s in Tanzania en die onder andere de film ‘In the shadow of the sun’
gemaakt heeft. Stichting Afrikaanse Albino’s is een samenwerkingsverband aangegaan waarbij
Standing Voice ervoor zorgt dat de door ons aangeleverde zonnebrandcrème 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 beschikt de
zonnebrandcrème in alle delen van het land afleveren. Daarnaast zorgt Standing Voice ook voor het
opzetten van een goed registratie systeem 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. Momenteel is er nog 170 liter aan
zonnebrandcrème voorradig in Mwanza. Toch is er besloten alvast een nieuw transport uit te zetten
richting Tanzania, zodat dit aankomt als de voorraad op is. Er staat inmiddels 400 liter
zonnebrandcrème bij de transporteur DPA. Zodra de container vol is, zal deze vertrekken naar dit keer
Arusha, aangezien dit de eerste optie voor transport was. Er zal bij dit transport weer een gedeelte
naar NGO Standing Voice gaan en verder zullen we een aantal projecten direct zelf ondersteunen,
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waaronder Lamadi (magu) save house/school. Er is dit jaar in goed overleg besloten het aantal
albino’s in Tanzania voor onze stichting te reduceren. Hiervoor is gekozen, omdat er sinds dit jaar een
goed lopende lokale productie is opgezet in Kilimanjaro Christian Medical Center, genaamd Kilisun.
Deze lokale productie heeft de voorziening van zonnebrandcrème in veel van onze projecten over
kunnen nemen. Wij zullen ons als stichting nu meer kunnen concentreren op de albino’s in de
afgelegen gebieden. Hierdoor hebben we een nieuwe telling gedaan en zullen we vanaf nu 620
albino’s voorzien van zonnebrandcrème.
4.10 Uganda
Aantal albino’s: 300 (een toename van 150 ten opzichte van 2014)
Verzonden in 2014: 300 liter
Extra beschermingsproducten: 62 petjes, 38 UV kleding, 30 zonnebrillen
Transporteur: Mission and Relief Logistics
Eind 2014 is er een transport naar Uganda gegaan dat in juni 2015 na een lange tijd bij de douane te
hebben gestaan is aangekomen bij de lokale stichting (AAFU). In de zomer van 2015 gaf Mission and
Relief ons de mogelijkheid opnieuw deel te nemen aan een groupage transport richting Uganda.
Aangezien de duur van een transport meestal erg lang is, de kosten van groupage transporten laag
zijn en er voldoende mogelijkheid is om de producten in Uganda tijdelijk op te slaan, is er besloten
direct weer zonnebrandcrème naar Uganda te transporteren. Dit transport is inmiddels ingeklaard en
zal binnenkort bij de lokale stichting aankomen. In maart 2016 zal onze landencoördinator opnieuw
voor een reis naar Uganda gaan. Hij zal de stichting daar bezoeken en kijken of de distributie nog
steeds gestroomlijnd verloopt.
4.11 Zambia
Aantal albino’s: 154 (conform 2014)
Verzonden in 2015: 200 liter
Extra beschermingsproducten: 84 petjes en 128 zonnebrillen
Transporteur: Development Project Assistence B.V. (D.P.A.)
In juni 2012 is de laatste voorraad zonnebrandcrème aangekomen in Zambia. Vorig jaar is het niet
gelukt contact te krijgen met de lokale contactpersoon. Hierop is er dit jaar na veel moeite met een
groot deel van de lokale scholen wel weer contact geweest. Verder is er via een zakenrelatie van een
contactpersoon in Nederland een betrouwbare plek gevonden om de zonnebrandcrème op te slaan in
Lusaka en hebben we een aantal lokale personen bereid gevonden in de distributie van de
zonnebrandcrème naar de verder weg gelegen scholen te voorzien. Daarnaast is er contact gelegd
met de lokale albino stichting (albino foundation Zambia). Er is besloten ook een deel van de
zonnebrandcrème aan deze stichting te doneren aangezien er waarschijnlijk een groot deel van de
albino’s geregistreerd bij onze stichting ook een registratie zouden hebben bij deze nationale stichting.
Zodra we beschikken over het aantal geregistreerde albino’s binnen deze stichting en er voldoende
logistieke mogelijkheden zijn binnen onze stichting, kunnen we deze groep albino’s opnemen in ons
bestand. Uiteindelijk is er in september 2015 200 liter richting Zambia vertrokken. De aankomst is
gepland begin 2016. In september 2015 heeft de landencoördinator een bezoek gebracht aan Zambia
en heeft deze hier al onze nieuwe contactpersonen gesproken en adressen bezocht. Al deze
ontmoetingen spraken een vertrouwen uit over een succesvol transport.
4.12 Zimbabwe
Aantal albino’s: 200 (conform 2014)
Verzonden in 2015: geen
Extra beschermingsproducten: geen
Transporteur: 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 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 zonnebrandcrème gezorgd. Er is vervolgens besproken dat er voor toekomstige
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transporten van zonnebrandcrème een nieuwe transporteur gevonden moet worden. Imba Children is
nog wel steeds bereid de zonnebrandcrème op te slaan en verder te distribueren binnen Zimbabwe. In
2015 is er helaas niet de mogelijkheid geweest een transport uit te zetten naar Zimbabwe. Zodra er
voldoende zonnebrandcrème voorradig is en er een geschikte transporteur is gevonden, zal er een
transport kunnen plaatsvinden met ondersteuning van Imba Children.
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5.

Proces Communicatie & PR

Het proces Communicatie & PR heeft in 2015 een ondersteunende rol gespeeld bij de primaire
processen. Successen van de stichting werden ook dit jaar gedeeld op Facebook en op de website.
Doelstellingen 2015
Website
 De nieuwste nieuwsberichten en pagina’s (bv YouBeDo) zijn vertaald, en de teksten die weer
teruggesprongen waren naar het Nederlands zijn met de hand opnieuw ingevoerd in het
Engels. Na een controleperiode van 2,5 week stonden alle teksten nog goed, waarna de
Engelstalige website weer online is gezet.
 We zijn in 2015 begonnen met een update van de website. Erika heeft hiervoor een plan
opgesteld. In samenwerking met Juul, Wiebe en Anita wordt dit plan uitgevoerd. Hierbij wordt
meer de nadruk gelegd op video’s en foto’s.
Facebook
 Doel was om eind 2015 1000 volgers (’vind ik leuks’) te hebben op Facebook. Op 13
december 2015 hadden we 1323 ‘vind ik leuks’. Eind december hebben we de
Facebookpagina nog een keer gepromoot.
 Er zijn 1 tot 3 berichten per week geplaatst. Nieuw dit jaar was dat we ook losse foto’s hebben
geplaatst. Daarnaast zijn updates m.b.t landen gedeeld, en zijn overige updates geplaatst. Dit
jaar is er ook een zomeractie gedaan via Facebook.
 Facebookberichten worden goed opgepakt: bij vrijwel alle berichten worden tussen de 1.000
en 2.000 mensen bereikt. Het hoogste bereik is 8.034. Ook worden veel berichten gedeeld en
krijgen we vaak reacties.
Overig
 De voorraad voor het magazijn is up to date gehouden: flyers, donateurskaarten etc. Ook zijn
er twee nieuwsbrieven verstuurd en is de kerstkaart in december verstuurd via de mail en
post.
 Er is in 2015 veel media-aandacht geweest voor Stichting Afrikaanse Albino’s. Programma’s
als Een Vandaag, RTL Late Night en Hart van Nederland hebben uitzendingen gewijd aan
albinisme in Afrika.
 Dit jaar is er geen crowdfunding georganiseerd. Dit staat op de planning voor 2016. We
hebben wel meegedaan aan de NRC Charity Awards en aan de Nacht van de Fooi. Helaas
zijn we hier niet voor uitgekozen.
 YouBeDo: account SAA is geactiveerd. Tot nu toe is er €15,52 opgehaald. We willen dit
bedrag verder verhogen door als stichting ook relevante boeken (bijvoorbeeld over albinisme)
aan te raden, en door hierover af en toe berichten te plaatsen op onze Facebookpagina.
 Er zijn veel inzamelingsacties georganiseerd voor Stichting Afrikaanse Albino’s. Ook krijgen
we van particulieren en organisaties die ons benaderen i.v.m acties. Ook is er een fancy fair
georganiseerd en is er een modeshow opgedragen aan albinisme in Afrika.
 Er is een evenementenkalender opgesteld met het doel om in 2016 als stichting vaker op
evenementen te staan. Dit kan zowel met flyers, maar ook bv met een stand (bezoekers
insmeren met zonnebrandcrème) waarmee we onze naamsbekendheid en het aantal
donateurs hopen te vergroten.
 Er is een presentatie gemaakt (in Powerpoint en Prezi) die vrijwilligers van de stichting kunnen
gebruiken.
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6.

Proces HR

In 2015 heeft HR de gestelde doelen niet volledig behaald. Dit komt enerzijds omdat de
werkzaamheden voortvloeiende uit de gestelde doelen meer tijd kostte dan verwacht en anderzijds
door de drukke agenda's van iedereen. De zaken die zijn blijven liggen worden in 2016 opgepakt.
Doelstellingen 2015
1. Alle vrijwilligers worden een keer gebeld in 2015
20% van de vrijwilligers is gebeld.
2. Een slagvaardiger HR
Niet behaald. Er is nu wel een WhatsApp-groep waarmee HR sneller onderling kan
communiceren. De procescoördinator heeft een opvolger gezocht en gevonden omdat hij de
benodigde tijdsinvestering voor zijn functie helaas niet kon realiseren.
3. Samenwerking met anderen binnen de stichting, met name met de proceseigenaar communicatie
& PR
De beoogde samenwerking heeft in 2015 nog geen vorm gekregen.
4. E-map (introductie map) voor nieuwe vrijwilligers
Deze e-map is inhoudelijk klaar. Er wordt momenteel gewerkt aan een eenduidige layout.
5. Organogram
Het organogram is up to date en geeft de opbouw van de stichting gestructureerd weer. Tevens is
er een aparte lijst met alle actieve vrijwilligers per proces opgesteld. Deze zal regelmatig worden
ge-updated.
In september heeft HR het jaarlijkse zomeruitje georganiseerd. De opkomst viel echter tegen.
Daarnaast is gebleken, bij navraag, dat de vrijwilligers binnen de stichting meer behoefte hebben
aan een inhoudelijke – meer op de stichting gerichte - activiteit, zoals de brainstormdag in
december 2015. De opkomst was hier groots. Hier wordt volgend jaar verder inhoud en vorm aan
gegeven.
Martijn Mosselman heeft sinds eind 2015 de functie van Rik Lohman overgenomen en hij is nu HR
coördinator binnen de stichting. Martijn heeft ervaring als HR adviseur en hij zal vol nieuwe ideeën
en energie de professionalisering van HR verder vorm gaan geven. Rik blijft wel betrokken bij de
stichting. Hij zal als HR medewerker zijn kennis en kunde met de stichting blijven delen. Maxime
Arnold heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor proces HR en blijft deze functie voor het
komende jaar ook vervullen.
Aan het eind van 2015 waren er de volgende openstaande vacatures:
1. Landencoördinator Burkina Faso
2. Landencoordinator Guinee-Bissau
3. Penningmeester
4. Coördinator communicatie en PR
5. Communicatie medewerker
6. HR medewerker
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