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STICHTING NIMBA.
Stichting Nimba werd in 1994 opgericht door Marijke Clabbers-Klein en Nelly Klein. Tijdens 
hun reizen door Guinee werden zij getroffen door de grote problemen waarmee kinderen 
met een lichamelijke handicap en hun families worden geconfronteerd. Gehandicapte 
kinderen worden in Guinee ernstig gediscrimineerd. Marijke en Nelly beseften dat juist 
deze kinderen in Guinee geen basisonderwijs, laat staan een vakopleiding kregen en 
daardoor geen enkel toekomstperspectief hadden. Vanuit deze gedachte ontstond 
Stichting Nimba. De stichting heeft inmiddels in de hoofdstad Conakry het Opleidingsinsti-
tuut Centre Nimba opgericht. Daar krijgen jaarlijks tussen de 60 en 80 lichamelijk gehan-
dicapte kinderen gratis onderwijs, een maaltijd (voor de meeste leerlingen de enige per 
dag)  en een vakopleiding. Dankzij Centre Nimba  hebben ze een kans om later een 
zelfstandig en minimaal menswaardig bestaan op te bouwen.

NIMBA is in Guinee de godin 
van vruchtbaarheid en voorspoed. 
Zij wordt in het kustgebied op de
schouders gedragen, terwijl om 
een goede oogst wordt gebeden.

“ZET OOK UW SCHOUDERS ONDER NIMBA”
         Onder dit motto vragen we uw steun voor ons project Centre Nimba. 

CENTRE NIMBA 
is gevestigd in de wijk Dabompa in Conakry 

Er zijn:
- twee klaslokalen voor alfabetisering
- een praktijklokaal voor naailessen
- een praktijklokaal voor leerbewerking
- een ruimte voor handwerklessen
- een kantoor voor onze projectleider
- een kantoor voor de administratie
- keuken buiten en keuken binnen
- een gastenverblijf

GUINEE 
Guinee ligt in West-Afrika aan de Atlantische kust tussen Senegal en Sierra Leone. 
Het land is ongeveer 7.3 maal zo groot als Nederland en telt bijna 12 miljoen 
inwoners, waarvan meer dan 2 miljoen in de hoofdstad Conakry. Van de 45 Afri-
kaanse landen staat Guinee wat armoede betreft bijna op de laatste plaats: de 
36e.  Meer dan de helft van de bevolking is analfabeet.
De levensverwachting voor vrouwen is 61,2 jaar, voor mannen 58,1 jaar. 
Guinee telt 700.000 gehandicapten. De helft hiervan bestaat uit kinderen. Er zijn 
totaal geen voorzieningen voor hen. Meestal worden ze door hun familie uit bede-
len gestuurd of aan hun lot overgelaten. Centre Nimba is nu nog steeds de enige 
school in heel Guinee met gratis onderwijs voor kinderen met een lichamelijke 
handicap.
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STICHTING NIMBA 20 JAAR 
In 2014 stonden wij, Nelly en Marijke, een beetje in het zonnetje. Ingeborg heeft een inter-
view met ons gemaakt en het boekje is toegestuurd aan alle donateurs.  Het is ook te lezen 
op www.nimba.nl (klik op Stichting Nimba)
20 jaar Stichting Nimba is inderdaad een lange tijd en een flink stuk van ons leven. Toen we 
in 1994 met de stichting  begonnen hadden we geen idee dat het 20 jaar later nog steeds 
nodig zou zijn om in Nederland fondsen te werven voor kinderen met een lichamelijke 
handicap in Conakry. Ondanks het feit dat Guinee een internationale overeenkomst heeft 
getekend die de overheid verplicht zorg te dragen voor gehandicapten, hebben wij daar 
nog nooit iets van gezien. 
Dankzij projectleider Balla Kante en directeur Mara is er nu wel een overeenkomst met het 
Ministerie van Sociale Zaken van Guinee en is de Minister op bezoek geweest, maar con-
crete hulp hebben we (nog) niet ontvangen.
Ondertussen  willen en kunnen we de leerlingen en het personeel niet in de steek laten.
Dus voorlopig blijft het bestuur,  Marijke, Nelly, Ingeborg en Quintijn, de schouders onder 
Nimba zetten. Met de hulp van onze donateurs konden 
de kinderen ieder jaar naar school.

De leerlingen en het personeel hebben zelfs geprotes-
teerd met spandoeken in het centrum van Conakry. “Wij 
hebben hulp nodig”. 

De leerlingen en het personeel hebben zelfs geprotes-
teerd met spandoeken in het centrum van Conakry. “Wij 
hebben hulp nodig”. 

Tel : +224 664 025 962 / +224 622 815 841 / Email : info@guineesignal.com 

les handicapés du centre nimba attire l’attention des autorités 

date avril 10, 2014 

Les personnes handicapées du centre nimba 
accompagnées de leurs encadreurs, ont marché  ce mardi. Du commissariat central de kaloum au 
palais présidentiel, ces handicapés ont  marché pacifiquement en brandissant des pancartes portant 
des slogans qui appellent  à la non-discrimination faite à leur égard. Objectif, transmettre au chef de 
l’Etat et l’expliquer les difficultés auxquelles leur centre d’accueil est confronté.A en croire Mara 
facely, administrateur du centre nimba,  son centre qui est une ONG humanitaire évolue en guinée 
depuis 20 ans.  Cependant,  le centre évolue exclusivement sur financement des partenaires 
extérieurs. « Nous sommes passé par mille chemins pour la prise en charge ou le soutient du centre 
mais en vain. C’est ainsi que nous avons eu l’initiative de rencontrer le chef de l’Etat et lui expliquer 
nos difficultés notamment, nous aider à avoir un local », précise l’administrateur. 

Un effectif de 80 personnes dont 48 filles souffrant d’handicap physique y bénéficient d’une 
réinsertion socio professionnelle  en vue de les offrir la chance de mener une vie meilleure. Ceci, à 
travers un programme d’alphabétisation suivi de l’apprentissage d’un métier pendant 4 ans. Une 
assistance leur est ainsi faite pour créer des coopératives afin qu’ils puissent bénéficier de leurs 
différents métiers antérieurement appris au centre. 

Thierno Amadou Camara 

622 10 43 78 

© 2014, Guinee Signal. Tous droits réservé.  
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Bestuur Stichting Nimba
Maarten van der Valk heeft na 16 jaar in ons bestuur te hebben gezeten helaas zijn taak 
als bestuurslid beëindigd. Ook Hans Hesta, die drie jaar bestuurslid is geweest, heeft ons 
bestuur  verlaten. 
We danken Maarten en Hans voor hun jarenlange toewijding, professionele inbreng, enor-
me inzet en goede ideeën. We wensen hen, ook namens de leerlingen en het personeel 
van Centre Nimba, het allerbeste.

Ingeborg, Nelly en Marijke zijn blij met het nieuwe bestuurslid Quintijn Hoogenboom.

Nieuw in het Nimba bestuur
Sinds september 2014 zit ik als algemeen bestuurslid in het bestuur van de Stichting Nimba. 
Maar ik ken de Stichting al bijna vanaf de oprichting. Als djembé leerling van Alpha Cama-
ra kwam ik al snel in contact met Marijke, onze voorzitter.
Toen Alpha zieker werd heb ik veel lessen en workshops van hem overgenomen, en Marijke 
was daar bijna altijd bij. Wij gingen heel vaak samen met de auto volgeladen met trom-
mels naar deze lessen en workshops toe. Marijke vertelde dan over het wel en wee van het 
Centre. Ik was vanaf die begintijd al donateur.
Toen Marijke mij afgelopen zomer vroeg om in het bestuur te komen, omdat door het af-
treden van Hans en Maarten er een vacature was ontstaan, hoefde ik dan ook niet lang 
na te denken. 
De Stichting Nimba heeft mij altijd zeer aangesproken: een kleinschalig project voor de 
aller-kansarmsten in een straatarm Afrikaans land, opgericht door twee bevlogen zussen. 
Omdat zij regelmatig naar Conakry reizen, hadden en hebben zij direct contact met de 
mensen ter plekke. Dat maakt de kans van slagen van dit project optimaal.
Hopelijk is mijn bestuurslidmaatschap maar voor een beperkte tijd nodig. Het doel van 
de Nederlandse stichting 
is immers om de loka-
le, in Guinee opgerichte 
stichting zo sterk te ma-
ken, dat de school geheel 
vanuit Guinee gerund kan 
worden en onafhankelijk 
wordt van Nederland.
Maar voorlopig zijn de in-
spanningen vanuit Neder-
land nog hard nodig.

Quintijn Hoogenboom
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CENTRE NIMBA EN EBOLA.
2014 gaat de geschiedenis in als Het Ebola Jaar. De ebola epidemie begon in Guinee. De 
hele wereld heeft gezien hoe afschuwelijk en destructief deze ziekte is, en vooral ook hoe 
slecht het is gesteld met de medische voorzieningen in Guinee, Sierra Leone en Liberia. 
Natuurlijk zijn er op Centre Nimba extra maatregelen genomen om de leerlingen en het 
personeel zoveel mogelijk te beschermen: emmers met chloor en zeep om handen te 
wassen, algemene extra hygiëne en natuurlijk goede voorlichting.

In Nederland heeft onze medisch adviseur Regina Dijkman-Neerincx, actie gevoerd. 
De angst voor de meest agressieve virus ooit was wereldwijd en groot. Door onze bekend-
heid met Guinee en aanwezigheid aldaar hadden we meer kennis en inzicht dan vele 
andere organisaties. Onze boodschap voor de strijd tegen ebola was duidelijk en simpel: 
organiseer hulpverlening die verspreiding kan voorkomen, dam het virus ter plekke in.
Die boodschap was goed over te brengen en sloeg aan. Door ons direct contact  (telefoon 
en e-mail) met Guinee, met de mensen van Centre  Nimba en met de  gezondheidszorg 
daar van FMG (Fraternité Médicale de Guinee) konden we inspelen op hygiënische maat-
regelen en  basis behoeftes nog voordat de nationale anti-ebola  actie van start ging.
Marijke en Nelly maakten een ebola-poster met de alledaagse simpele middelen om het 
virus te bestrijden: een emmer, water, zeep en chloor (een oplossing van 0,5% is dodelijk 
voor het virus). Kosten 5€. Voor arme Guineese gezinnen is dat onbetaalbaar.
Deze poster vormde de basis voor een ebola noodbrief, verstuurd naar mijn digitale net-
werk. We konden zo geld inzamelen, om de middelen uit te delen  aan onze leerlingen,  
aan de gezinnen en hun wijkjes. Onze leerlingen konden eerder naar school dan de ande-
re kinderen in Conakry. Ook omdat we infrarood thermometers hadden opgestuurd (triage 
bij de schoolbus). Omdat ze weer naar school konden, kregen ze ook weer iedere dag 
goed te eten.
Dankzij onze inzameling was er geld om een voorlichtingsfilmpje te maken door Balla en de 
leerlingen, deze is  op de Guineese tv  gepresenteerd. Met kerstmis konden we zakjes rijst 
uitdelen aan arme gezinnen. De economische impact van de ebola epidemie is enorm, 
grenzen worden gesloten, handel liggen stil, buitenlanders en hun projecten zijn weg. 

Dr. Sow van FMG mailde me in oktober dat zijn hele equipe én hun families gevrijwaard 
van ebola zijn gebleven en dat zijn gezondheidscentra basiszorg konden bieden. Maar ze 
namen en nemen dan ook zeer strikte hygiënische maatregelen: rigoureuze bescherming 
bij hun werk, voorlichting aan iedereen, triage bij koorts en eventuele afvoer van patiënten 
door AZG (Artsen Zonder grenzen) of Rode Kruis
Ook FMG hebben we kunnen helpen in hun strijd  tegen ebola  met 3000 paar plastic 
handschoenen ( een druppel op een gloeiende plaat), en vooral met thermometers ( 
thermoflash noemt Sow ze). Hiermee kunnen mensen op al hun centra  goed worden ge-
screend.  Duizenden mensen hebben daar baat bij gehad. Hij bedankte ons namens het 
hele Guineese volk voor deze Goede Daad.
Ook was hij heel enthousiast over de voorlichtingsclip - door de leerlingen gemaakt. Super  
goed! , vond hij ze.

Gelukkig is ook niemand van Centre Nimba , noch van onze bekenden in Guinee besmet 
geraakt. Op dit moment van schrijven is de epidemie op zijn retour, maar het virus is nog 
niet uitgeroeid. 5



Bij eerdere kleine epidemieën, diep in de jungle van Afrika , dook  
het  virus soms ergens op. Hele dorpsgemeenschappen werden uit-
geroeid. Maar dan verdween het snel diep in het oerwoud,  verstopt, 
onvindbaar
De WHO verwacht een nasleep van minsten een half jaar. Dat be-
tekent: voort duren van handelsbeperkingen, werkloosheid, hoge 
voedsel prijzen  en nog meer armoede.

Dus blijf geven.

We zijn blij en dankbaar  dat we dankzij  genereuze giften van vele 
vrienden , bekenden en andere donateurs een steentje konden bij 
dragen aan de bestrijding van een vreselijke epidemie, aan het wel-
zijn van onze gehandicapten in Conakry en de mensen van Guinee.

Regina Dijkman-Neerincx, medisch adviseur                                                   
Arnhem , februari 2015, 

Leerlingen en ouders
Er worden op het ogenblik niet meer leerlin-
gen aangenomen dan 80. Centre Nimba 

wordt steeds bekender. Ouders beginnen eindelijk te beseffen dat 
een opleiding voor hun gehandicapte kind essentieel is. In de arm-
ste gezinnen wordt zo’n kind meestal als een groot probleem ervaren: gehandicapt zijn 
betekent behekst zijn,  of het wordt als een straf van God uitgelegd. Wanneer die kinderen 
eenmaal van school af, laten zien dat ze ook zonder te bedelen geld kunnen verdienen, 
worden ze niet meer als een goddelijke veroordeling of als een teken van kwaad gezien. 
Zeker nu het officieel verboden is om op straat te bedelen. Wat niet wil zeggen dat bedelen 
niet meer voorkomt! Hoe kom je aan geld als je niet eens kan rekenen, lezen of schrijven? 
Het kleinste eigen handeltje is dan niet mogelijk. Bovendien, als je een minderwaardig-
heidscomplex hebt, geen gevoel van eigenwaarde, je schaamt omdat je een straf van 
God zou zijn, is het extra moeilijk, mentaal nauwelijks op te brengen wat van je leven te 
maken.
Op Centre Nimba is de opleiding nog steeds gratis. De leerlingen werken hard aan hun 
toekomst. De oudere leerlingen zijn een motiverend voorbeeld voor de nieuwkomers.
De ouders worden regelmatig uitgenodigd. Wanneer er problemen zijn met hun kinderen 
wordt samen naar een oplossing gezocht. De leerlingenraad helpt ook bij het oplossen van 
grote en kleine conflicten. Want die zijn er natuurlijk. Ook de kinderen in Guinee maken wel 
eens ruzie, en de eeuwige geldzorgen thuis veroorzaken vaak veel spanningen. 

Het is voor de meeste ouders  moeilijk iedere dag genoeg te 
verdienen voor de dagelijkse basisbehoeften. De vrouwen pro-
beren wat te verkopen op de markt en de mannen zoeken een 
klusje om wat te verdienen. Na schooltijd worden ook kleine kin-
deren de straat op gestuurd met sinaasappels, zakjes koud water, 
nootjes, blikjes drinken, etc. om die te verkopen en zo wat extra 
inkomsten te genereren.
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Het personeel.
Natuurlijk worden de leerlin-
gen en het personeel niet 
gespaard voor verdriet en 
narigheid. Er zijn vaders, 
moeders en andere familie-
leden overleden en er waren 
zieken. Ook onze projectlei-
der Balla is ernstig ziek ge-
weest. Gelukkig is hij nu weer 
helemaal beter.

We hebben onze trouwe be-
waker Ali Camara verloren. 
Hij had tuberculose. Dankzij 
de medicijnen ging het aan-
vankelijk wat beter, maar hij 
was uiteindelijk toch te verzwakt om te kunnen genezen.  Ali was bij ons in dienst vanaf het 
allereerste begin. Hij was een soort vader voor de leerlingen en het personeel. Iedereen 
kon goed met hem opschieten. ’s Morgens was hij er altijd vóór de leerlingen, en ging  pas 
weg als de laatste leerlingen in de bus waren gestapt om naar huis te gaan. Hij suste vele 
ruzietjes en hield van discussiëren. Dankzij zijn salaris bij Centre Nimba kon hij zijn gezin on-
derhouden. Al zijn kinderen, die nu volwassen zijn, konden naar school.
Alle leerlingen en het personeel zijn naar de begrafenis geweest en natuurlijk heeft de fa-
milie van ons wat geld gekregen voor de  begrafeniskosten.
Ali, we missen je ontzettend. Ook voor Marijke en Nelly zal Centre Nimba anders zijn zonder 
jou. 
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Schoolbussen
De schoolbussen waren helaas ook dit 
jaar weer een bron van veel proble-
men. Om de leerlingen op te halen 
en weer thuis te brengen moeten de 
bussen altijd in orde zijn. Maar als alles 
gerepareerd is, gaat het kort daarna 
altijd weer mis. 
Op de rotsige bodem lijden de schok-
brekers, remmen, ophangingen, ban-
den, radiatoren, V-snaren en andere 
zaken te veel. Het komt door de slech-
te wegen, maar ook omdat er nauwe-
lijks tweedehands onderdelen, afkomstig uit Europa, te vinden zijn. Nieuwe onderdelen zijn 
er al helemaal niet, en dus schrikbarend duur. Gelukkig zijn onze chauffeurs handig en zijn 
de mecaniciens bereid op ieder moment van de dag en op iedere plek een kapotte bus 
te repareren. De autopech komt altijd op de meest ongelegen momenten. Het is voor de 
leerlingen echt geen pretje om in de hitte  te moeten wachten tot ze worden opgehaald 
door een andere bus.
De bussen die we van de Firma Peusen uit Echt hebben gekocht en gekregen rijden nog 
steeds, maar een nieuwere en betere bus is een vurige wens van Balla en de chauffeurs  .  
Zonder bussen geen lessen op Centre Nimba.
In Nederland rijden zoveel bussen!  
Weet iemand een bus voor ons?

steeds, maar een nieuwere en betere bus is een vurige wens van Balla en de chauffeurs  .  
Zonder bussen geen lessen op Centre Nimba.
In Nederland rijden zoveel bussen!  
Weet iemand een bus voor ons?
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Maaltijden
In Guinee wordt gemiddeld 2,5 keer zoveel uitgege-
ven aan eten dan aan andere zaken.
Door de ebola  is alles nog duurder geworden, en 
voor de Guineeers is het steeds moeilijker iedere 
dag een warme maaltijd op tafel te zetten. Onze 
leerlingen krijgen vaak alleen op Centre Nimba een 
vol bord rijst. Regelmatig vallen leerlingen  ’s mor-
gens op school flauw omdat ze thuis  niets of te wei-
nig hebben gegeten. De maaltijden op Centre Nim-
ba blijven dus ontzettend belangrijk!  Voor  €15,- per 
maand krijgt een leerling iedere dag een bord rijst 
met een saus van vlees of vis. 

Ja, u leest het goed.

Voor €15,- per maand krijgt één leerling iedere 
schooldag een warme maaltijd!

Les Stars de Nimba
De muzikale leerlingen, les Stars de Nimba, hebben weer verschil-
lende optredens verzorgd in Conakry en op andere plaatsen. Ze 

zijn  ontzettend belangrijk voor Centre Nimba, 
want dankzij hen krijgen we enorm veel posi-
tieve aandacht. Dat is precies wat we nodig 
hebben.  De Stars laten  zien en horen dat  
iemand met een handicap meer kan dan 
bedelen. Je kan gehandicapt worden gebo-
ren, maar tenslotte loopt iedereen het risico 
gehandicapt te worden door een ongeluk of 
een ziekte.

Balla en “Les Stars” hebben een lied gemaakt over de voorlichting van 
ebola. Er wordt gezongen  over hoe belangrijk het is je aan de regels 
van hygiëne te houden en strenge maatregelen te nemen. Handen 
wassen, niemand aanraken en de ziekte serieus nemen!  Anders ga 
je dood! Zie de clip met vertaling op www.nimba.nl. Ook in Nederland 

hebben we het ebola lied gebruikt bij onze publiciteit voor een financiële bijdrage voor 
de extra kosten die we gemaakt hebben. We hebben ontzettend veel positieve reacties 
gehad en veel donateurs en gulle gevers hebben een extra gift gestuurd. Op 3 december, 
de dag van gehandicapten, heeft de Minister van Sociale Zaken Les Stars uitgenodigd om 
op te treden.  Bovendien hebben ze op haar verzoek bij de aanvang van de Africa Cup, 
het Afrikaanse voetbalfestijn, het volkslied van Guinee gezongen. Er was veel publiek en ze 
kregen veel complimenten. Ook van de pers. Er waren een paar uitzendingen op TV en 
radio en interviews met Balla en de muzikanten.
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NIEUW PROJECT.
In ons jaarverslag van 2013 heeft u al kunnen lezen dat 
ons doel is  Centre Nimba in de toekomst selfsupporting 
te laten zijn. De noodzaak voor extra inkomsten is zeer 
dringend door het wegvallen van de financiële steun 
van het  Liliane Fonds. De reden is dat er geen overkoe-
pelende hulporganisatie in Guinee is. Voor Stichting Nim-
ba  een financiële tegenvaller van   €12.500,-  per jaar.

Eigen terrein – het Nimba Paradijs.
In december 2013, Marijke was toen in Guinee, hebben we 
voor onze plannen een uitermate geschikt stuk grond gevon-
den.
Het is een soort schiereilandje van ruim twee hectare en het 
ligt 40 km ten noorden van Conakry aan een rivierarm. Onge-
veer 3/4 grenst aan een moeras/getijdengebied dat bij vloed 
onder water staat en bij eb droog valt.  Het gebied is goed te 
bereiken door een pas aangelegde geasfalteerde weg.
De grondsoort van het landje is klei, dus vruchtbaar en daar-
om zeer geschikt voor een (biologische) tuin met groente, 

aardappelen, tomaten, cassave, ananas en dergelijke en voor  verschillende fruitbomen 
en kokos- en oliepalmen. De opbrengst kan worden gebruikt voor de maaltijden van de 
leerlingen en het overschot kan worden verkocht.  De oudere leerlingen hebben al gezegd 
dat ze er graag willen werken en leren hoe een eigen tuintje aan  te leggen en te onder-
houden.
Een kippenfarm met kippen waarvan de eieren worden verkocht is er ook goed mogelijk. 
Met de eieren van 500 kippen kan ongeveer €1.000 per maand worden verdiend.  Vlees 
en vis zijn bijna niet te betalen voor de bevolking, eieren zijn een populair alternatief. 
Wilde Ganzen
Voor de financiering van het bovenstaande hebben we al gesprekken gehad met de 
Wilde Ganzen. Ze hebben positief gereageerd en nu wordt er in Guinee gewerkt aan de 
officiële aanvraag.  Voor het zelfstandig voortbestaan  van Centre Nimba  zou  het  fantas-
tisch zijn als we het  Nimba Paradijs  kunnen realiseren. 

De “verre toekomst”
Een idee voor de “verre toekomst” is ook een stukje van het terrein te gebruiken voor be-
zoekers en toeristen. Er is ruimte genoeg, het is een oase van rust, het heeft een prachtig 
uitzicht en het is goed bereikbaar. Met een restaurant, muziek, een aantal hutten en een 
boot kan geld worden verdiend. Zelfs een zwembad behoort tot de mogelijkheden.

L’Association pour la Protection des Enfants Handicapés Moteurs – Centre Nimba (APEH/
Centre Nimba)
In Conakry hebben projectleider Balla Kanté, directeur Mara en andere ons bekende  per-
sonen die Centre Nimba kennen, de NGO (Niet Gouvernementele Organisatie) APEH/Cen-
tre Nimba) opgericht. Het Nimba-terrein zal op naam van deze stichting worden gezet. 
Het is een positieve ontwikkeling dat we nu een lokale partnerorganisatie hebben. De 
meeste fondsen die wij aanschrijven eisen dat bovendien ook.
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Loire Guinée Handicap en Entraide et Respect Sans Frontiéres (ERSF).

Ook dit jaar zijn er in Frankrijk weer spullen ingezameld 
voor Centre Nimba. Deze keer hebben we bedden, rol-
stoelen, krukken, speelgoed en wat kleine spullen gekre-
gen. Er is nog meer, maar dat komt later.

CosmoQueen – www.cosmoqueen.nl
Ook dit jaar hebben we weer een donatie gekregen van CosmoQueen. Verleden jaar is 
een ruimte gehuurd, waar meisjes, die hun opleiding bij Centre Nimba hebben afgerond, 
nog maximaal twee jaar kunnen werken onder begeleiding van het personeel van Centre 
Nimba. De locatie is perfect, aan een drukke weg, maar omdat de weg werd verbreed en 
er geasfalteerd moest worden was de bou-
tique bijna onbereikbaar. En door de ebola 
lag het werk aan de weg stil. Heel erg jam-
mer, maar gelukkig komen de werkzaam-
heden weer langzaam op gang. . 

CosmoQueen helpt kansarme vrouwen 
economisch zelfstandig te worden. Bo-
vendien reikt CosmoQueen sinds 2010 de 
CosmoQueen Award uit aan een vrouw die 
zich inzet voor een betere samenleving. In 
2014 was dat Froukje de Both, ambassa-
deur van “Free a Girl”. 

CosmoQueen financiert verschillende pro-
jecten  met de opbrengst van een jaarlijkse door hen georganiseerde regatta. Tijdens de 
regatta strijden gesponsorde Lemsteraken  om de wisselbeker.
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WENSEN

Onze grootste wens is en blijft voorlopig:

Meer donateurs met een vaste periodieke bijdrage.

Een vast basis inkomen geeft ons  de broodnodige zekerheid voor de vaste lasten en meer 
armslag voor het plannen en realiseren van andere activiteiten.

Een vast periodiek bedrag?

- Ieder bedrag is natuurlijk ontzettend welkom

Een idee?
Voor:
- € 50 per maand krijgt een leerling onderwijs, vakopleiding, vervoer naar/van 
 school
- € 15 per maand krijgt een leerling iedere dag een gezonde warme maaltijd.

Een grotere gift en/of heeft u iets te vieren?
Met: 
- € 200  betalen we één maand huur voor Centre Nimba
- € 250  betalen we één maand diesel voor één schoolbus. Er zijn er drie!
- € 350  betalen we één maand schoolmaterialen

Een super gift ?

- een goede schoolbus € 15.000
- een nieuwe schoolbus Toyota Hiace, geschikt voor de tropen, 
 afgeleverd in Conakry kost €21.000
- een bijdrage voor de realisatie van de plannen op het Nimba terrein 
 is ook erg welkom.

Namens alle leerlingen van 
Centre Nimba hartelijk dank.

12



    Donateurs  en Vrienden bedankt

Weet u dat de Nederlandse overheid geen enkele steun geeft aan Guinee en dat daar-
om  instanties zoals “De Samenwerkende Kinderfondsen”  het ook niet doen?  Edukans, 
Global Campaign for Education Nederland, Red een Kind, Save the Children, Wereld ou-
ders, Compassion, Oxfam Novib  en vele andere stichtingen geven NIETS aan kinderen in 
Guinee. Nu ook het Liliane Fonds is gestopt met projecten in Guinee is Stichting Nimba de 
enige kans voor jongeren met een lichamelijke handicap.

U begrijpt hoe dankbaar we zijn met uw steun.

Een warme Afrikaanse NIMBA ZON voor:
Een zeer gulle gever die onbekend wenst te blijven  €12.500,--

De leerlingen, het personeel en Jeanette Geurts 
van de Jozef Sartoschool uit Arnhem. Een fantastisch
bedrag dankzij de Paasmarkt en de ebola-actie   €2.540,-- 

Onze medisch adviseur Regina-Dijkman-Neerincx, 
die haar familie, vrienden, kennissen en 
oud-collega’s heeft aangeschreven voor
de ebola-actie.       €4.165,--
Het Liliane Fonds gaf nog een extra bijdrage van  €2.500,--
Stichting Terra      €4.000,--
Stichting Emmaus Regenboog, Wageningen   €1.500,-- 
CosmoQueen Foundation     €5.000,--
De heer en mevrouw G. de Wilde- van Deur   €1.000,--
De heer en mevrouw Hesta    €1.500,--

En natuurlijk  heel veel zonnetjes voor onze geweldige trouwe donateurs die er met hun 
vaste periodieke bijdrage voor zorgen dat we kunnen rekenen op een vast bedrag per 
maand.

De Nimba familie:
Familie de Ru, Mevrouw Kaayk, de heer en mevrouw Abspoel-Maarse, familie Krol, de heer 
Jörgensen, de heer Stallen, mevrouw Spruit, de heer en mevrouw Kluytmans,  de heer en 
mevrouw Kersten,  mevrouw de Wit-Sturkenboom, de heer en mevrouw Zuurdeeg, me-
vrouw van Gils, Nard en Anouk Clabbers, mevrouw Dijkman-Neerincx, de heer en mevrouw 
Wermeester, de heer Stuart, familie Kirch en Cramer, mevrouw Visser-Wegman, mevrouw 
van Erp, de heer Luijben, mevrouw Egberts, de heer en mevrouw Delmee, familie Coe-
bergh,  familie van Genugten, mevrouw Emons, familie Bornebroek, Loeka Schopenhou-
er………………………… en nog vele anderen heel veel dank!

Natuurlijk is er een Nimba Zon voor alle donateurs en gulle gevers en zijn we ontzettend blij 
met iedere gift. 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG    
Saldo 1-1-2014       9.628

Ontvangen
Donateurs  35.381
Speciale projecten 28.205
CosmoQueen    5.000
Totaal ontvangen 68.586   
Saldo en ontvangsten      78.214   

Uitgaven Stichting Nimba
Bankkosten        706
Internet        194
Kantoorkosten       692
PR     1.586
Diversen        784
KvK          12
Totaal         3.974

Uitgaven Centre Nimba
Salarissen  23.514
Maaltijden  10.800
Brandstof    6.718
Huur gebouw    1.440
Schoolmaterialen    2.572
PR     2.196
Les Stars     1.022
Medische kosten    3.239
Hulpmiddelen       515
Onkosten bussen    2.937
Inventaris    1.200
Nimba terrein    5.959
Diversen     1.096
Totaal       63.208
Totaal uitgaven       67.182

Saldo 31-12-2014
RABObank        970
INGbank    10.062

Totaal Saldo       11.032
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U  wordt Vriend van Stichting Nimba door, 
liefst maandelijks, 

een bijdrage over te maken naar: 

NL31  INGB 0000 0047 97

of:

NL51 RABO 0124 8760 64 

Marijke Clabbers-Klein – voorzitter
Sw. de Landasstraat 72
6814 DJ ARNHEM
T.: 026 445 2678
E.: info@nimba.nl

Nelly Klein – secretaris / penningmeester
Hertog van Brabantweg 24
5175 EB  LOON OP ZAND
T.: 0416 364 565
E.: n.klein@hetnet.nl

Ingeborg Beugel – bestuur / fondsenwerving
Tel.:      06 4619 0998
Email:   i.beugel@xs4all.nl

Quintijn Hoogenboom – bestuurslid / webmaster
Tel.:     06 2384 1547
Email:  q.hoogenboom@antenna.nl

Website: www.nimba.nl

ANBI: Stichting Nimba is door de Nederlandse Belastingdienst 
erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. 
Dat wil zeggen dat uw giften in aanmerking komen voor belastingaftrek.
K.v.K.:   4110 0578

opmaak en drukwerk: R.P.Q. foto - video - drukwerk / www.rpq.nl
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