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Voorwoord 
 

Na het succesjaar 2015 met veel media-aandacht voor de mensen met albinisme 
met de bijbehorende donaties en giften, leek 2016 een wat rustig jaar te worden. Er 
werden veel goede contacten gelegd en onderhouden maar die hadden niet direct 
resultaat. Een lange adem bleek weer eens hard nodig! Er kwamen maar weinig 
donaties binnen, het magazijn was maanden leeg waardoor veel albino’s lange tijd 
zonder zonnebrandcrème zaten. Om die reden zijn we verder gaan kijken en 
kwamen we in contact met Altruïst, producent van kwalitatief goede crème tegen een 
lage prijs, hier mochten wij zelfs tegen inkoopprijs crème aanschaffen. We hebben 
een grote partij gekocht en eind 2016 is deze partij op verschillende transporten 
gegaan. Alsof er sprake was van een sneeuwbaleffect kregen we eind 2016 
meerdere grote donaties binnen van met name L’Oréal. De toestroom was dusdanig 
dat we genoodzaakt werden een extra magazijn te huren.  
 
Ook besloot te Rotary in Veghel ons te sponsoren, met als specifieke doel lokale 
productie in Afrika op te zetten. Al met al toch veel positieve berichten van afgelopen 
jaar. 
 
2016 is ook het jaar geweest van vele nieuwe vrijwilligers. Om te beginnen is het 
voltallige bestuur gewisseld, daarnaast zijn er veel nieuwe enthousiast vrijwilligers 
begonnen die de stichting al veel heeft opgeleverd het afgelopen jaar.  
 
Mooi om te vermelden is dat de lokale productie in Ivoorkust (met een korte 
onderbreking) en Mali nog altijd loopt.   
 
In 2016 is er afgerond 1300 liter zonnebrandcrème verzonden. Dat haalt het helaas 
lang niet bij de 2669 liter van 2015. Begin 2017 zijn er echter weer een paar grote 
partijen verzonden en daarbij is het magazijn nog lang niet leeg! We verwachten voor 
2017 weer een topjaar! 
 
Wij zijn ontzettend dankbaar voor de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers die de 
stichting kent, mijn bestuursgenoten die veel werk verzet hebben en uiteraard alle 
donaties en giften uit (on)verwachte hoeken!  
 
 
Alma Moekotte 
Voorzitter 
 
Anita Boelsums 
Vertrekkend 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 november uit voorzitter Anita Boelsums, secretaris Claire 
van Hövell tot Westerflier en penningmeester Maaike Vanderschuren, die het stokje in januari 
overnam van Marjolijn Quaak. 1 November nam Alma Moekotte de taak van Anita over en 1 december 
vertrok Claire voor haar studie naar de USA waarop Julia Klapwijk de functie van secretaris overnam. 
Kortom in 2016 startte een compleet nieuw bestuur.   
Ook binnen de processen heeft de nodige verandering plaatsgevonden. Colette van Buchem nam de 
taak Werving van Remco Jansen over omdat hij voor zijn studie naar het buitenland vertrok. Ook 
Rachel van Beem emigreerde naar Canada, Rens Dietz nam haar functie communicatie en PR over. 
Er kwam een tweede transportcoördinator om Martijn Goedhart te ondersteunen, Daan Andriessen. 
Voor het proces HR is een opvolger van Martijn Mosselman gekomen, namelijk Marloes Knibbe Veel 
nieuwe gezichten die met frisse energie en veel enthousiasme 2016 tot een mooi jaar hebben 
gemaakt. 
 
Er werd in 2016 vier keer vergaderd door het bestuur samen met de proceseigenaren. De laatste 
vergadering in december 2016 werd gebruikt om het jaarverslag te formuleren en om een jaarplan 
voor 2017 op te stellen. Het bestuur vergaderde daarnaast in de tussenliggende maanden ongeveer 
eenmaal per maand.  
 
Doelstellingen 2016  

• Het komende jaar zal het bestuur zich vooral focussen op het maken van beleid, in plaats van 
het uitvoeren van concrete SAA taken. De verantwoordelijkheid voor de taken zal daardoor 
meer bij de overige vrijwilligers liggen.  

Vanwege de vele nieuwe enthousiaste vrijwilligers, lag de focus van het bestuur in 2016 
steeds meer op beleid. 

• Het bestuur zal een vervolg organiseren op de brainstormbijeenkomst van december 2015 - 
mogelijk een jaarlijks evenement - in de vorm van een workshopsessie. De diverse processen 
binnen SAA: werving, transport, communicatie, HR én het bestuur zullen apart van elkaar hun 
eigen proces doorlichten en vervolgens plenair met iedereen delen. Hiermee kunnen we 
elkaar meer inzicht geven in onze bezigheden en borgen we de continuïteit van onze stichting.  
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Er is in 2016 wederom een workshopsessie georganiseerd onder leiding van Joep Kaiser, met 
als doel het verbeteren van de afzonderlijke processen. De dag was druk bezocht en de 
reacties van vrijwilligers enthousiast. 

• Het bestuur zal zorgen voor een gestroomlijnde overgang naar de nieuwe penningmeester. 

De overgang naar de nieuwe penningmeester Maaike Vanderschuren is gestroomlijnd 
verlopen, inmiddels is ze het langstzittende bestuurslid.  
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2. Proces Werving 
 
De afdeling werving is verantwoordelijk voor het werven van partijen zonnebrandcrème en andere 

zonwerende producten voor de stichting, om hiermee albino’s in Afrika structureel van zonwerende 

middelen te voorzien. Dit wordt gedaan in de vorm van: 1) donaties en 2) aankopen.  

In het verleden werden er in geval van te lage verwerving ook producten van verschillende marktpartijen 

gekocht. Gelukkig hebben we echter sinds september 2016 de onderneming Altruïst bereid gevonden 

om tegen een ongekend lage prijs goede kwaliteit producten te leveren. Daarom hebben we besloten 

om met hen op exclusieve basis - in geval van tekort - verder te gaan. De prijs is €2,05 per flacon incl. 

BTW en transport (= €10,25 per liter). 

Sinds augustus 2016 is de positie van procescoördinator Werving van Remco Jansen overgedragen 

aan Colette van Buchem.  

Overzicht werving 2016 

1 – Aanleveringen (donaties & aankopen) zonnebrandcrème & zonweringsproducten 

Zonnebrandcrème 

 Maand Organisatie Hoeveelheid (liters) 

Donaties februari Coty Benelux 2,4 

 

februari Etos 60 

 

april Paula's Choice 16,9 

 

juni Caresse Cosmetics 18 

 

september Forever Living 103 

 

oktober Cosmetique Active 22 

 

oktober Australian Gold 11,4 

 

oktober L'Oreal 4,1 

 

november L'Oreal 376 

 

december Forever Living 14,3 

 

december L'Oreal 400 

 

december Biodermal 20 

 

Totaal aantal liter gedoneerd 1048,1 

    
Aankopen september Altruïst 860 

 

Totaal aantal liter gekocht 860 

 

   
Totaal   1908,1 liter 
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Overige zonwerende producten 

 

Maand Organisatie Hoeveelheid (liters) 

Donaties mei Polaroid 23 zonnebrillen 

 

juli Alpha Holland 8500 zonnehoedjes 

 

september Forever Living 103 L lipbalsem 

 

december Squids Sunwear 125 zonwerende shirts 

    
Totaal   8751 artikelen 

 

2 – Vergelijking 2016 en 2015 

In totaal is er in 2016 1048 liter zonnebrandcrème gedoneerd en 860 liter zonnebrandcrème 

ingekocht bij Altruïst. In totaal is er 1980 liter zonnebrandcrème binnengekomen in het jaar 2016. Dit 

is bijna 1,5 keer zoveel als in 2015, toen er in totaal 1319 liter zonnebrandcrème binnen is gekomen.  

Zie voor overzicht ook de figuren hieronder.  

 2015 2016 

Gedoneerd 560 1048 

Gekocht 759 860 

 
1319 liter 1908 liter 
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Als we de twee jaren met elkaar vergelijken zien we dat er in totaal 70% meer zonnebrandcrème dit 

jaar is binnengekomen dan in 2015. Deze stijging is vooral het gevolg van een toename in aantal liters 

zonnebrand dat gedoneerd is (vooral door L’Oreal). Het aantal liters dat dit jaar is ingekocht, is 

nagenoeg gelijk gebleven (760 L in 2015 vs. 860 L in 2016). Ondanks de stijging in de hoeveelheid 

binnengekomen zonnebrandcrème was dit niet voldoende om de albino’s van voldoende zonnebrand 

te voorzien. Hierdoor was de stichting genoodzaakt om 860 L zonnebrandcrème in te kopen bij 

Altruïst.  

340
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306,28

119,17
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44,12
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16,95

12 6,25
5

Aanlevering zonnebrand 2015 (liters)

Drogisterijplein.nl

Ladival

L’oreal

Ratjetoe

Thermopreen

Etos

Vemedia

Zeeman

Cosmetique active NL (Vichy)

Carasse cosmetics (Byron bay)

Lancaster

Dr Jetske Ultee

Coty Benelux; 2,4 Etos; 60 Paula's Choice; 16,9 Caresse Cosmetics; 
18

Forever Living; 103

Cosmetique Active; 
22

Australian Gold; 11,4

L'Oreal, 780

Forever Living; 14,3

Biodermal; 20

Altruist, 860

Aanlevering zonnebrand 2016 (liters)
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Vergeleken met 2015 is er geen toename in de hoeveelheid organisaties die aan onze stichting 

hebben gedoneerd. Ondanks het sturen van meerdere reminders gedurende het jaar (zowel 

telefonisch als via e-mail) is het niet gelukt om voor een toename in het aantal donateurs te zorgen. 

Dit is natuurlijk teleurstellend en willen we dit voor 2017 natuurlijk veranderen!  

Donaties van andere zonwerende producten 

Naast donaties van zonnebrandcrème hebben we ook dit jaar weer donaties gekregen van Polaroid, 

Alpha Holland en ook Squids Sunwear voor zonnebrillen, zonnehoedjes en zonwerende shirts. 

3 – Positieve punten 

- Tijdig reminders sturen & contact warm houden met donateurs: De organisaties op de 
wervingslijst krijgen frequent een reminder toegestuurd (zowel via telefonisch contact als via 
mail) met de vraag of ze eventuele restpartijen over hebben om aan onze stichting te doneren.   

- Uitgebreide lijst van eventuele donateurs: De lijst met potentiele organisaties die aan onze 
stichting willen doneren is zeer uitgebreid (in totaal 96 organisaties). Hiermee hebben we 
vrijwel de meeste zonnebrandbedrijven van Nederland op ons lijstje.  
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3. Proces Transport en Logistiek 

Binnen de Stichting Afrikaanse Albino’s is er sinds het eind 2016 een gedeelde functie als transport 
coördinator om zo nog meer aandacht per land te kunnen besteden aan het uitzetten van transporten , 
contacten leggen en onderhouden met transporteurs en het verkrijgen van een totaaloverzicht van alle 
logistieke ontwikkelingen. Daarnaast werkt de stichting sinds 2011 structureel met 
landencoördinatoren, waarvan er voor elk land één is. De landen coördinator richt 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 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. 
 

3.1 Doelstellingen 2016 

• Splitsen functie transport coördinator. Door een toename van het aantal geregistreerde landen en 
de continue vraag om uitbreiding van het geregistreerde albino bestand dienen er meer uren in de 
functie van transport coördinator gestoken te worden. Hiervoor is eind 2016 Daan Andriesse  
aangesteld binnen de stichting. Daan zal samen met de huidige transportcoördinator Martijn 
Goedhart de logistiek rondom te transporten coördineren en met name op zoek gaan naar nieuwe 
transportmogelijkheden, zodat er vaker en sneller zendingen naar Afrika kunnen worden gestuurd.  
 

• Het waarborgen en uitbreiden van transportlijnen voor de geregistreerde landen. Hier zijn we op 
dit moment druk mee bezig. Het aanbod zonnebrandcrème neemt weer toe waarbij het essentieel 
is dat er snel doorvoer vanuit ons magazijn richting Afrika kan plaatsvinden. Er is het afgelopen 
jaar gebleken dat de huidige transportlijnen niet afdoende zijn aangezien er in veel gevallen 
slechtste enkele transport mogelijkheden per jaar zijn die vaak maanden tijd in beslag nemen. Er 
zal samen met de nieuwe transport coördinator actief aan dit punt gewerkt gaan worden in 2017.   
 

• Beter in kaart brengen van de lokale situatie. Hieronder valt registratie van demografische 
verdeling van de albino’s per land, up-to-date maken van elk draaiboek per land en uitzoeken 
welke albinoassociaties er zijn in elk land en of er samenwerking is tussen deze organisaties of 
andere NGO’s die de albino’s steunen. Dit zal een taak zijn die de landencoördinatoren op zich 
moeten nemen, aangezien deze het beste inzicht hebben op de lokale situatie. 
De landencoördinatoren zijn hier in 2016 mee aan de slag gegaan en het is gelukt om van het 
merendeel van de geregistreerde landen een goed overzicht van het albino bestand te krijgen. Het 
blijft echter lastig om op afstand een geheel realistisch beeld te krijgen van welke groepen wel en 
niet voorzien worden.  De vacature voor landencoördinator van Guinee Bissau is met veel 
enthousiasme ingevuld door Ida van Rooijen. Het is door haar niet gelukt is een actueel overzicht 
te krijgen van lokale situatie in Guinee Bissau. Er is helaas nog geen invulling gegeven aan de 
vacature van landen coördinator van Burkina Faso en Zimbabwe.  
 

• Opzetten lokale productie Ivoorkust. Begin 2016 is er onder leiding van Adelaide onze transport 
coördinator ivoorkust en Corry van Zelm gestart met de lokale productie binnen de lokale stichting 
BENA-CI. De productie liep de eerste maanden voorspoedig maar stagneert op dit moment door, 
volgens de lokale coördinator, financiële problemen. Voor uitgebreide update zie paragraaf 3.3.3  
 

• Uitbreiden van het vorig jaar opgestarte project in Lesotho. Hier is de landencoördinator Lesotho 
nog mee bezig. Een concreet plan dient er in 2017 te komen.  
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3.2 Transport  

Aan het begin van 2016 stonden er in totaal 4437 albino’s geregistreerd binnen de stichting. Dit aantal 

is gedurende 2016 gelijk gebleven. In 2015 is er in totaal 1332,18 liter verstuurd naar 6 verschillend 

landen. De registreerde landen waar zonnebrandcrème naar werd gestuurd waren: Malawi, Kenia, 

Zambia, Senegal, Lesotho en Guinee Bissau. Eind 2016 werd er eenmalig besloten een kleine donatie 

van 14 liter te doen aan een project in Togo. 

Eind 2015 was er nog 990 liter zonnebrandcrème onderweg naar Burkina Faso (90 liter), Uganda (300 

liter),Tanzania (400 liter) en Zambia (200 liter). Deze transporten zijn begin 2016 aangekomen. Eind 

2016 is er nog 930 liter onderweg naar Malawi. Hierdoor komen we op een totaal aan  aangekomen 

zonnebrandcrème in 2016 van 1392,18 (waarvan verstuurd in 2016 402,18).  

 

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) 

 

3.3 Logistiek 

Begin 2016 was er nog 30 liter zonnebrandcrème op voorraad. Nieuwe geleverde partijen van meer 

dan 10 liter zonnebrandcrème worden door een scheikunde student van de Universiteit Utrecht getest 

op UV-filter, waarna de stichting een rapport ontvangt met de actuele kwaliteit van de zonnebrand. Dat 

heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat er crème 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 geen twijfel getrokken kan worden aan de kwaliteit van onze zonnebrandcrème.  

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,merk zonnebrandcrème, 

volume per fles, de SPF (factor) en de uiterste houdbaarheidsdatum. Naast zonnebrandcrème hebben 

we ook dit jaar weer veel aanvullende artikelen mogen ontvangen, waaronder UV-petjes, zonnebrillen, 

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 transport bedrijf 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 post bedrijf te laten bezorgen aan de transporteur. 

De kosten hiervan zijn gelijkend aan het zelfstandig transporteren. Over 2016 verliep het 

magazijnbeheer verder gestructureerd naar tevredenheid.  

Per land het aantal geregistreerde albino’s 2016: 

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 (gelijk aan 2015) 
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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. Sinds 2012 vindt lokale 

productie plaats in Mali, in 2016 is de productie van start gegaan in Ivoorkust. 

De Stichting Afrikaanse Albino’s blijft 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 worden gemaakt, afhankelijk van de transportmogelijkheden, 

lokale mogelijkheden en financiële situatie.  

3.3.2 Mali 

Alle 300 albino’s in Mali zijn in 2016 voorzien van lokaal geproduceerde zonnebrandcrème. Het 

productieproces heeft in 2016, zoals gepland, twee dagen per week door gelopen behalve in de 

Ramadan maanden. De crème wordt geproduceerd door vrijwilligers, hun reiskostenvergoeding wordt 

betaald door het SIAM (de albino associatie van Mali) evenals de vaseline, basis ingrediënt voor de 

crème. De kosten voor huur van het laboratorium - gas, water en licht - worden kwijtgescholden door 

het dermatologisch instituut van wie het laboratorium is. 

In maart heeft de SIAM ons steun gevraagd om vaseline in te kunnen kopen. Een donatie van een 

Stichting bleef achter en men had geen fondsen om crème te kopen. Wij hebben de stichting met een 

bedrag van ruim 200 euro geholpen om deze periode te overbruggen waarna ze verder zijn gegaan 

met de productie. 

SIAM heeft een uitgebreid project financiering voorstel ingediend bij de Stichting Pierre Fabre in Parijs. 

In dat kader hebben ze het bezoek ontvangen van specialisten van die Stichting die ook onze 

zonnebrandcrème hebben getest. Ze hebben een voorstel gemaakt om de samenstelling zodanig te 

veranderen dat de UVA bescherming flink verbeterd wordt. Het voorstel moet nog door Pierre Fabre 

uitgewerkt worden in een nieuwe recept voor zonnebrand, wat de precieze samenstelling wordt is nu 

nog onbekend. Wij wachten de ontknoping van deze ontwikkeling begin 2017 af en zullen dan ook 

weten wat voor financiële gevolgen dit heeft voor het budget voor aankoop van productie grondstoffen 

voor Mali.  

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. 

De lokale Stichting lukt het nog niet om de financiering op te brengen. 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 is niet aan de orde. Het project heeft onze steun nog hard nodig. 

 

3.3.3 Ivoorkust  

Ivoorkust 

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.  2015 zijn de grondstoffen voor de lokale productie besteld en verscheept naar Ivoorkust. 
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De in eind 2015 bestelde grondstoffen zijn begin 2016 gebruikt om de lokale productie op te zetten. 

Corry van Zelm heeft tijdens een verblijf van drie maanden vier albino’s opgeleid in de productie van 

zonnebrandcrème. Ze heeft ook leveranciers voor vaseline en plastic potten gevonden en samen met 

de BEDACI (lokale Stichting) een mooie etiket voor de potten ontworpen. Een sample van de crème is 

door de SAA in NL getest en de samenstelling en kwaliteit waren goed. Er zijn meer dan 600 potten 

geproduceerd tijdens haar verblijf waarna meer dan 250 albino’s van zonnebrandcrème zijn voorzien.  

Na haar vertrek is de productie een aantal maanden doorgegaan en daarna stopgezet door de 

BEDACI om voornamelijk financiële redenen. Naar wat ze naar ons gecommuniceerd hebben konden 

ze hoge elektriciteitsrekeningen niet betalen en dat hebben ze opgelost door te stoppen met de 

productie. Zo konden ze de bedragen bestemd voor de aanschaf van vaseline en lunch- en reiskosten 

gebruiken voor het betalen van rekeningen. Het produceren van zonnebrandcrème gebeurde namelijk 

in hun hoofdkantoor en kostte veel elektriciteit (kookplaat en koeling). Over deze problemen is helaas 

niet transparant naar de SAA gecommuniceerd waardoor er nog eind 2016 gezocht werd naar een 

oplossing voor deze impasse.  

Begin 2017 zullen concrete stappen gezet worden om uit de impasse te komen. Gedacht wordt aan 

het bieden van een vaste financiële bijdrage voor elektriciteitskosten, het gebruiken van een andere 

tussen persoon voor het beheren van de kosten van de lokale productie, het vinden van een andere 

productiefaciliteit etc. Corry van Zelm zal in het eerste kwartaal van 2017 naar Ivoorkust afreizen en 

samen met SAA  en BEDACI werken aan een blijvend oplossing voor het voortzetten van de lokale 

productie. 
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4. Proces Afnemersrelaties 

In 2016 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, 

Zimbabwe.  

 

4.1 Burkina Faso 

Aantal albino’s in 2016: 501   

Verzonden in 2016: 0 liter 

Extra beschermingsproducten: geen  

Transporteur: Association for Small African Projects (ASAP) 

Begin 2016 is er 90 liter aangekomen via een transport met stichting ASAP. Stichting ASAP heeft zelf 

de distributie van de crème verzorgd. Dit is grotendeels onder de eigen registreerde albino’s gebeurd, 

waarna de resterende voorraad is gedoneerd aan L’Association Burkinabè pour l'Intégration des 

Personnes Albinos (ABIPA).   

Er dient begin 2017 weer een nieuw transport plaats te vinden waarbij er actief gezocht zal moeten 

worden naar een nieuwe transportlijn aangezien de reguliere transporten via ASAP slechts enkele 

keren per jaar plaats vinden. Het eerst volgende transport via ASAP zal pas plaatsvinden in augustus 

2017 waar we als stichting aan mogen deelnemen, maar de voorkeur zal zijn al eerder te 

transporteren via een alternatieve route. Tevens dient er op korte termijn een nieuwe 

landencoördinator te worden aangesteld die de lokale situatie weer goed in kaart brengt.  

 

 4.2 Guinee Bissau 

Aantal albino’s in 2016: 120  

Verzonden in 2016:  80 liter 

Extra beschermingsproducten: 80 zonnehoedjes + 1 UV shirt  

Transporteur: Vetom BV 

 

Het project in Guinee Bissau verloopt al jaren naar tevredenheid. Door overname van het mislukte 

transport naar Congo eind 2013, werd er een ruime hoeveelheid van 200 liter zonnebrand ontvangen 

begin 2014. Hierop is er besloten in april 2016 opnieuw een zending te versturen via Vetom bv. Deze 

zending is goed aangekomen en gedistribueerd door de lokale stichting. Door aanstelling van de 

nieuwe landencoördinator Ida van Rooijen, die zelf in 2016 een bezoek heeft gebracht aan gb hebben 

we de lokale situatie ook weer goed in kaart. De AAGB (albino association Guinnee-Bissau) heeft, met 

behulp van Francisco (NGO-er) goede plannen voor zijn stichting, met als doel meer albino's te 

bereiken en te werken aan de socialisering (acceptatie van de albino's in G.Bissau). Er zal  begin 

2017 weer een nieuw transport plaats moeten vinden.  

 

4.3 Ivoorkust  

Aantal albino’s in 2016: 200  

Geproduceerd in 2016: 600 potten (circa 250 liter). 

Extra beschermingsproducten:  geen 

 

De benodigde ingrediënten  voor lokale productie (UV beschermers) zijn in oktober 2015 besteld bij 

Merck en eind 2015 vervoerd naar Ivoorkust. De lokale productie is begin 2016 onder leiding van 
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Corry van Zelm van start gegaan. Corry heeft in samenwerking met de BEDACI de logistiek 

aangepakt (ruimte zoeken voor de productie, groothandel vaseline vinden en de benodigde 

accessoires kopen). Er is vervolgens sinds de aankomst van de producten een ruime voorraad crème 

geproduceerd. Eind 2016 bereikte ons echter berichten dat de productie stil zou liggen. Er is 

uitgebreid overleg geweest met de lokale coördinator die aan geeft niet voldoende materialen (vasline) 

meer te hebben en niet de financiele mogelijkheden om deze prodcuten te kopen. Hierop is besloten 

een donatie te doen voor nieuwe aankoop. Er zal in februari  weer een ´onverwachts´ bezoek plaats 

vinden van Corry van Zelm om te kijken of het productie proces nog goed verloopt. Zie voor 

uitgebreide beschrijving, paragraaf 3.3.3 lokale productie.  

 

4.4 Kenia 

Aantal albino’s in 2016: 750 (conform 2015)  

Verzonden in 2016: 72.34 liter 

Extra beschermingsproducten: Kinderschoenen 1 tas, 400 Alpha holland hoedjes, Leesbrillen 70 en 

zonnebrillen 13 

Transporteur: VIDOTRANS  - HTG relief transports B.V. (transport 2015) 

In 2015 is er 660 liter aangekomen in Kenia na een zeer moeizaam verlopen transport. De distributie 

nadien naar alle lokale stichtingen is naar tevredenheid verlopen. Het is in 2016 gezien krappe 

voorraden crème in het magazijn en het ontbreken van een betrouwbare en goedkope transportlijn 

niet gelukt om een grote zending naar Kenia te versturen. Het is wel gelukt opnieuw 72.34  liter via 

reizigers te versturen, waarvan de crème bij onze lokale stichting is aangekomen. Op dit moment 

wordt er binnen de stichting nagedacht over het opzetten van lokale productie voor Kenia en wordt er 

tegelijkertijd hard gezocht naar een goede en betrouwbare transport mogelijkheid naar Kenia waarbij 

handeling en inklaring kosten inclusief zijn. Gezien toegenomen bureaucratie en regelgeving rondom 

de grens is het vinden van een dergelijke transport mogelijkheid niet gemakkelijk. 

  

4.5 Lesotho  

Aantal albino’s in 2016: 35 (conform 2015) 

Verzonden in 2016: 15 liter  

Extra beschermingsproducten: geen 

Transporteur: reizigers 

Lesotho is twee jaar geleden opgenomen als nieuw land binnen de Stichting Afrikaanse Albino’s. 

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 15 liter aangekomen in Lesotho. Deze 

hoeveelheid zonnebrandcrème die wordt verstuurd via reizigers is echter niet toereikend aan de 

vraag. De landencoördinator is daarom ook aan het uitzoeken of lokale productie een optie is, dan wel 

inkoop in het buurland Zuid-Afrika.  

 

4.6 Malawi 

Aantal albino’s in 2016: 1007 (conform 2015) 

Verzonden in 2016: 1000 liter   



15 
 

Extra beschermingsproducten: 150 zonnebrillen, 150 petjes, 5 UV lange broeken, 36 UV kleding kind.  

Transporteur: Harrie van den Brekel Stichting  

Begin 2016 is er een transport van 60 liter vertrokken richting Malawi. Dit transport is in goede orde 

aangekomen. Gedurende 2016 bleek de vraag naar zonnebrand creme groot te zijn in Malawi en is de 

landencoordinator bij schaarste in het magazijn ook een projectplan gaan opzetten voor lokale 

productie in Malawi. Op dit moment is het plan nog niet uitvoerbaar waarop er besloten is eind 2016 bij 

nieuwe ruime voorraad een groot transport uit te zetten via de Harrie van de Brekel stichting. Er is 

hierop eind 2016 940 liter in verschillende leveringen richting Hoensbroek gegaan. Naar verwachting 

zal dit transport begin tweede kwartaal 2017 aankomen op de plek van bestemming.  De  verdere 

distributie tussen de verschillende projecten wordt nog steeds met tevredenheid door de lokale 

stichting geregeld. Voor 2017 dient er verder gekeken te worden naar het opzetten van lokale 

productie in Malawi.    

 

4.7 Mali 

Aantal albino’s in 2016: 300  

Verzonden in 2016: Geen 

Extra beschermingsproducten: Geen 

Transporteur: Geen 

Sinds 2010 is er lokale productie in Mali. In 2015/2016 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 2016: 250  

Verzonden in 2016: 130  liter 

Extra beschermingsproducten:  geen 

Transporteur: volgt 

 

Er is in februari 2016  via een nieuwe transport route 130 liter naar Senegal verscheept. De dozen zijn 

eerst naar Antwerpen gebracht, van waaruit de dozen per container naar Dakar werden verscheept. 

Dit transport is ongecompliceerd verlopen. In Senegal zijn de dozen via contact personen van de 

stichting les petites gouttes verder gedistribueerd. Op 21 mei 2016 is er via deze stichting een lokaal 

project voor albino’s gestart, waarbij ook awareness een belangrijke rol speelt. Het project voor de 

albino’s is op feestelijke wijze feitelijk gestart met het uitdelen van de door ons gestuurde crèmes aan 

120 mensen met albinisme.  Het gaat erg goed met de doelgroep, ze worden allemaal ook gevolgd 

door een arts en een oogarts en met het ingezameld geld zorgen ze ervoor dat ze brillen op sterkte 

voor de kinderen kunnen kopen. Er zal begin 2017 weer een nieuw transport moeten plaatsvinden om 

de continuïteit binnen dit project te waarborgen.  
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4.9 Tanzania 

Aantal albino’s in 2016: 620  

Verzonden in 2016: 0 liter 

Extra beschermingsproducten: geen 

Transporteur: Development Project Assistence B.V. (D.P.A.) 

Er is eind 2015  400 liter zonnebrandcrème verstuurd met DPA als transporteur. Dit transport is in mei 

2016 aangekomen. Van de zonnebrandcrème is weer een gedeelte naar NGO Standing Voice gaan 

en verder zijn er een aantal projecten direct zelf ondersteunt, waaronder Lamadi (magu) save 

house/school. Er is in 2016\ 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 is er na een telling eind 

2015 besloten 620 albino’s te gaan voorzien van zonnebrandcrème.  Er is begin januari 2017 weer 

een transport van 630 liter via DPA  richting Tanzania gegaan.  

 

4.10 Uganda 

Aantal albino’s 2016: 300  

Verzonden in 2016: 0 liter 

Extra beschermingsproducten: geen 

Transporteur: Mission and Relief Logistics 

in juni 2015 is het vorige transport naar Uganda ingeklaard en afgeleverd bij de stichting aldaar. In juni 

2015 is ook weer een nieuw transport uitgezet (240 liter) via DPA. Deze container is in mei 2016 na 

lang vast te hebben gestaan bij de grens ingeklaard en gedistribueerd. De landencoördinator van 

Uganda heeft ook dit jaar weer een bezoek gebracht aan de lokale stichting helaas kon hij door de 

verlate inklaring niet aanwezig zijn bij de distributie van de zonnebrandcrème.  Voor het komende jaar 

zullen we als stichting op zoek moeten naar transportlijnen met een snellere mogelijkheid tot inklaren 

aangezien dit voor aanzienlijke vertraging in het transport proces zorgt. Dit zal echter niet gemakkelijk 

zijn aangezien de strenge regels naar alle waarschijnlijkheid voor alle transporteurs gelden.  

 

4.11 Zambia 

Aantal albino’s: 154 

Verzonden in 2016: 0 liter 

Extra beschermingsproducten: geen 

Transporteur: Development Project Assistence B.V. (D.P.A.) 

In september 2015 is er voor het eerste sinds een aantal jaar weer een transport met 200 liter 

zonnebrandcrème richting Zambia gegaan. Dit was een hoog risico transport aangezien er een 

nieuwe transporteur werd gebruikt met een nieuwe manier van opslag en distribueren met daarbij 

nieuwe lokale contact personen. Uiteindelijk is het transport ongestoord verlopen en kon rond half 

maart 2016 de distributie worden afgerond, waarbij alle lokale stichtingen en scholen van 
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zonnebrandcrème waren voorzien. De landencoördinator Zambia heeft voor aankomst van het 

transport nog een bezoek aan Zambia gebracht en nogmaals alle contacten aangehaald. Er dient in 

begin 2017 weer een nieuw transport te worden opgestart. 

 

4.12 Zimbabwe 

Aantal albino’s: 200  

Verzonden in 2015: 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 nog wel steeds 

bereid de crème op te slaan en verder te distribueren binnen Zimbabwe. In 2015 en 2016 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. Er dient echter eerst wel een vaste lokale 

contact persoon gezocht worden die het gehele proces lokaal kan begeleiden.  
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5. Proces communicatie & PR 

PR & Communicatie heeft in 2016 een ondersteunende rol gespeeld bij de primaire processen. Er 

werd op veel manieren contact gezocht met de achterban en de successen van de stichting werden 

gedeeld. In 2016 is de coördinatiefunctie door drie personen ingevuld, wat de continuïteit niet heeft 

bevorderd. Sinds het najaar trekken Rens (als coördinator) en Amber de kar. 

 

Website 

•Er is een nieuwe tweetalige website gelanceerd waarop gemakkelijk updates gedeeld kunnen 

worden. Daarnaast zijn de conversiepaden (donatie en e-mailadreswerving) sterk verbeterd.  

•Het afgelopen jaar zijn er op regelmatige basis nieuwtjes gedeeld op de website. Daarnaast zijn de 

andere pagina’s onderhouden. 

•Er bezochten gemiddeld 35 verschillende mensen per dag onze website. Met name de homepage en 

de “Wat is een albino?”-pagina werden veelvuldig bekeken. 

Facebook 

•Er zijn 105 berichten geplaatst in 2016, 2 per week. We hebben de fanbase uitgebreid geïnformeerd 

over successen en de werkzaamheden in Utrecht en Afrika. 

•Er is geen bericht gepromoot en geen zomeractie geweest. Het doel om door te stomen naar 2500 

fans is niet gelukt; het afgelopen jaar zijn we gegroeid van 1.347 naar 1.751. 

•Per dag bereiken we gemiddeld 647 mensen.  

 

Overig 

•De basis van de huisstijl is neergezet en volledig doorgevoerd. Er staat een complete 

communicatiekit op de website. 

•Er zijn voorstellen ingediend voor de NRC Charity Awards en Nacht van de Fooi, helaas zonder 

succes. 

•Er is een perslijst opgesteld met onder andere Afrikacorrespondenten van grote mediatitels, die we in 

2017 zullen voorzien van nieuwtjes.  

•We hebben ons aangesloten bij de Amnesty Schrijfmarathon waarin we de president van Malawi 

hebben opgeroepen om mensen met albinisme te beschermen. 

•Er is een onderzoek gedaan naar het gedrag van mensen op zoekmachines die zoeken naar 

albinisme (in Afrika). In het nieuwe jaar worden op basis van deze resultaten de website woorden 

toegevoegd zodat onze website makkelijker wordt gevonden. 

•Er is een kerstkaart en er zijn nieuwsbrieven verstuurd naar de achterban. 
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6. Proces HR 

In 2016 heeft HR een goede start gemaakt met de gestelde doelstellingen. De afdeling HR was door 
onvoorziene omstandigheden tijdelijk niet op volle kracht. Inmiddels zijn er twee nieuwe vrijwilligers 
aangetrokken, een nieuwe HR-coördinator en een nieuwe HR-medewerker, zodat de HR-afdeling met 
drie enthousiaste vrijwilligers met volle kracht aan de slag gaat.  
 
Hieronder worden de gestelde doelen in 2016 kort geëvalueerd en eventueel nader toegelicht. Het 
centrale thema in 2016 was het ‘’vinden en binden’’ van vrijwilligers en de verdere 
professionalisering van de HR-afdeling. 
 

1. Vinden van vrijwilligers vergemakkelijken en professionaliseren  
De doelstelling was om in nauwe samenwerking met de betreffende coördinator de 
vacaturetekst op te stellen. Deze werkwijze verloopt goed en zal in het vervolg aangehouden 
worden.  
Daarnaast was het doel om eigen vrijwilligers te betrekken bij het vervullen van vacatures. 
Dit doel is behaald. De functies binnen de afdeling ‘’Werving’’ zijn vervuld met behulp van 
het interne netwerk.  
Het doel om wervingskanalen uit te breiden heeft zeker aandacht gehad in 2016. HR zal in de 
toekomst vacatureteksten plaatsen op de website, diverse vacaturebanken en daarbij ter 
ondersteuning gebruik maken van sociale media zoals LinkedIn.  

2. Binden van vrijwilligers om betrokkenheid te vergroten 
Het doel was om iedere vrijwilliger in 2016 minimaal één keer te bellen. Dit doel is niet 
behaald. Er is vastgesteld dat het bellen van vrijwilligers niet de beste optie is om contact te 
onderhouden als het om ‘’binden’’ gaat. Hier zal HR in 2017 nader op acteren door hierover 
in gesprek te gaan met de vrijwilligers.  
Daarnaast was het doel om minimaal één vrijwilligersbijeenkomst te organiseren. Dit doel is 
behaald.  
Het doel om te onderzoeken wat (externe)organisaties kunnen betekenen voor onze 
vrijwilligers is niet behaald. Ook hier zal HR verder onderzoek doen naar de behoeften van de 
huidige vrijwilligers.   

3. Uniforme uitstraling (format) maken voor werving & selectie. Samenwerking met de 
afdeling Communicatie & PR 
De samenwerking met Communicatie & PR is opgestart. Het doel was om een uniforme 
uitstraling te maken voor de werving & selectie. Dit doel is nog niet behaald. Echter, er is wel 
een begin gemaakt door een plan van aanpak op te stellen.    

4. Update en beheer HR-documenten 
De doelstelling om alle HR-documenten te beheren en overzichtelijk bij te houden is niet 
volledig behaald.  

5. Opstellen format document HR-jaarplanning  
Het doel was om een jaarplanning op te stellen met terugkerende activiteiten/ 
werkzaamheden voor HR. Deze jaarplanning is nog niet tot stand gekomen. 

 
Aan het eind van 2016 stonden de volgende vacatures open: 

- HR-coördinator  
- HR-medewerker 
- Landencoördinator Zimbabwe  
- Landencoördinator Burkina Faso 

 


