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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 misbruikt en ernstig gediscrimineerd. Marijke en Nelly beseften dat hulp aan de basis - 
onderwijs en een vakopleiding - een wereld van verschil betekent. Vanuit deze gedachte ontstond 
Stichting Nimba. De stichting heeft inmiddels in de hoofdstad Conakry het Opleidingsinstituut 
Centre Nimba gerealiseerd. Hier krijgen lichamelijk gehandicapte kinderen gratis onderwijs en een 
vakopleiding.  
Daardoor krijgen ze de kans om later een zelfstandig en meer 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 sinds september 2012 gevestigd op een nieuwe locatie in de wijk Dabompa.  
 
Er zijn: 
       -     twee klaslokalen voor de alfabetisering 

- een praktijklokaal voor de naailessen 
- een praktijklokaal voor de afdeling leerbewerken 
- een ruimte voor de handwerklessen 
- een kantoor voor onze vertegenwoordiger Balla Kante 
- een kantoor voor de administratie 
- keuken buiten voor de maaltijden van de leerlingen 
- een gastenverblijf met twee kamers en badkamer  
- een grote keuken binnen 

 
 
 
 
GUINEE  
Ligt in West-Afrika aan de Atlantische kust tussen Liberia en Sierra Leone. Het land is ongeveer 7.3 
maal zo groot als Nederland en telt 10 miljoen inwoners, waarvan meer dan 2 miljoen in de 
hoofdstad Conakry. Van de 45 Afrikaanse landen staat Guinee wat betreft armoede op de 36

e
 

plaats. Meer dan de helft van de bevolking is analfabeet. 
Guinee heeft 700.000 gehandicapten. De helft hiervan bestaat uit kinderen. Er zijn geen 
voorzieningen voor hen en vaak worden ze door hun familie uit bedelen gestuurd of  aan hun lot 
overgelaten. Centre Nimba is nu nog steeds de enige school met gratis onderwijs voor kinderen 
met een lichamelijke handicap. 
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De perikelen van 2012. 
Het jaar 2012 zullen we niet snel vergeten. In dat jaar hebben we meer zorgen gehad, dan alle 
jaren ervoor. Het begon met het ontslag van directeur Soumah. Na 2 ½  jaar bleek, dat hij niet deed 
wat hij in zijn rapporten vermeldde. Hij had gesjoemeld met de rijstopbrengst. Hij had na een 
waarschuwing het jaar daar vóór, geen goede administratie bijgehouden en de schoolmaterialen 
slecht beheerd. Hij is daarom, samen met onderdirectrice Viviane Drameh ontslagen.  
 
Gelukkig hebben we Balla Kante bereid gevonden onze vertegenwoordiger te worden en onze 
zaken te regelen. Balla heeft 15 jaar in Duitsland gewoond en gewerkt. Hij bezit een Duits paspoort 
en is bekend met ‘onze’ manier van denken. Bovendien is hij een bekende zanger die veel 
belangrijke contacten heeft in Guinee en daarbuiten. 
Alles leek goed te gaan in de eerste helft van het jaar. 
Toen kregen we, geheel onverwacht, tijdens de zomervakantie in juli, te  horen, dat ons 
huurcontract per 1 januari 2013 niet zou worden verlengd.  
 
Onze grootste zorg was de leerlingen. We wilden kost wat kost hun opleiding veilig stellen. In 
overleg met het bestuur in Nederland heeft Balla een nieuwe ruimte gezocht en gevonden in de wijk 
Dabompa. Dat was niet gemakkelijk, want het gebouw mocht niet te duur zijn, moest gunstig  
gelegen zijn, goed bereikbaar en voldoende ruimte hebben voor onze leerlingen en alle activiteiten. 
Toen we gingen verhuizen, ontstonden er problemen met een aantal leraren en oudere leerlingen. 
Die vonden namelijk dat de inventaris van Centre Nimba aan hén toebehoorde.     
Daarom hadden we een dwangbevel nodig. We stuurden brieven naar de Chef de Quartier, het 
hoofd van de Politie, de rechtbank, en we namen een advocaat. Balla had uiteraard een officiel 
document nodig, waarin stond dat hij onze vertegenwoordiger is. Gelukkig kregen we hiervoor hulp 
van Mohamed Lamine Camara, die in Frankrijk, dankzij het “Study Project” van bestuurslid 
Ingeborg Beugel en anderen,  rechten heeft gestudeerd. 
Hij wist precies wat er in de brieven moest staan en welke procedures we in Guinee moesten 
volgen. 
 
Het was een hele 
klus, maar het is 
gelukt.  Dankzij 
de inzet van 
Balla en zijn 
equipe en de 
steun en extra 
donaties van 
onze donateurs 
kon Centre 
Nimba blijven 
bestaan en 
konden de 
leerlingen op tijd 
beginnen aan het 
nieuwe 
schooljaar. 
Uiteraard zijn de 
afvallige, 
‘ontrouwe’  
leraren 
ontslagen.  
 
                                                          In het midden Balla met leerlingen. 
Tot overmaat van ramp werden Balla en zijn huisgenoten door bewapende bandieten beroofd van 
al hun spullen en geld. Gelukkig zijn de boeven gearresteerd, maar tot op de dag van vandaag is er 
nog geen vonnis uitgesproken. En er is nog niets van de buit terug gevonden. 
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Publiciteit voor Centre Nimba. 
Toen Balla Kante begin 2012 aan zijn taak begon heeft hij, met twee helpers, eerst allerlei interne 
zaken geregeld en is daarna begonnen met publiciteit voor Centre Nimba. Hij wilde onder de 
aandacht brengen dat kinderen met een handicap er wél toe doen, en dat ze meer kunnen dan 
bedelen op straat. 
Hij heeft een nieuw programma ingestudeerd met onze muziekgroep Les Stars de Nimba.  
Dat bleek een goed idee, want toen het grootste televisie station van Guinee – RTG, Radio 
Télévision Guinee –  kwam filmen, was dát de grote verrassing.  
Met muziek kun je meer laten zien dan met woorden.  
Ook de producten die gemaakt zijn door de leerlingen zijn gefilmd en er waren interviews met 
leerlingen, leraren en Balla. Marijke, die in februari in Conakry was, heeft ook haar verhaal kunnen 
vertellen. 
De RTG uitzending was zelfs in het buitenland te zien en we kregen veel reacties en complimenten 
van bekenden. 
 
 
Optreden in Boffa. 
Les Stars de Nimba werden ook uitgenodigd om in Boffa op te treden. Een plaats ongeveer 100 km 
ten noorden van Conakry.  
Alle  leerlingen wilden natuurlijk mee. De meesten waren nooit verder geweest dan hun eigen wijk.  
Het werd een groot feest met spandoeken op de bussen, muziek en informatie over het optreden uit 

luidsprekers. De ontvangst in Boffa 
was geweldig met luid getoeter van 
auto’s en motorfietsen. De dag 
daarvoor waren er al affiches 
opgehangen en flyers verspreid. 
Het optreden, met nog twee 
“beroemde” collega’s van Balla, in 
een grote hal was zo’n succes, dat 
er werd besloten om de volgende 
middag en avond nog een keer te 
spelen. Marijke is ook mee geweest. 
Het enthousiasme was groot en het 
regende complimenten. 
 
 
 
 
 

               Les Stars de Nimba in Boffa. 
 
 
Tijdens de tentoonstelling van zelfgemaakte spullen 
is er veel verkocht. Er is zelfs een modeshow 
gehouden met onze leerlingen en een paar meisjes 
uit Boffa. Ook dat was een groot succes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  De verkoop in Boffa. 
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Huis in Boffa. 
De prefect van Boffa en andere hoogwaardigheidsbekleders waren ook uitgenodigd voor het 
concert. Ze waren zo onder de indruk van ons project, dat ze hebben gevraagd of er ook een 
Centre Nimba in Boffa kan worden 
gerealiseerd. We hebben hiervoor 
een huis aangeboden gekregen. 
Maar door de onverwachte 
problemen (zie boven) zagen we 
geen mogelijkheid om op het 
verzoek in te gaan. Het aanbod blijft 
drie jaar van kracht. De huidige 
financiële middelen stellen ons niet 
in staat nu een tweede Centre 
Nimba in te richten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Het huis in Boffa. 
 
 
 
 
Minister van Sociale Zaken – beschermvrouwe van Centre Nimba. 
 

Tijdens het verblijf van Marijke is 
ook de Minister van Sociale Zaken 
met haar gevolg op bezoek 
geweest bij Centre Nimba. Ze was 
tot tranen toe bewogen toen ze de 
Stars zag optreden. Ze heeft alle 
gemaakte kleding, schoenen, 
kleedjes, kettingen, etc. 
bewonderd en ze heeft een 
prachtige boubou gekregen. 
Bovendien heeft ze veel gekocht.  
De Minister is zelfs onze 
beschermvrouwe geworden! 
Het bezoek werd gefilmd door 
RTG en is een week lang een paar 
keer per dag te zien geweest.  
 
 
 

 
Van l.nr r. Balla, Minister van Sociale Zaken, Marijke en medewerker. 
 
 
We hebben nu een officieel samenwerkingscontract met het Ministerie van Sociale Zaken. 
Het heeft tot nu toe geen geld opgeleverd, maar we zijn nu wel bekend bij de lokale overheid en wie 
weet komt er iets uit voort in de toekomst. 
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NIEUW CENTRE NIMBA IN DE WIJK DABOMPA.  
Vóórdat de leerlingen de nieuwe Centre Nimba konden betrekken, heeft de ploeg van Balla 
ontzettend hard gewerkt.  
Het gebouw is van binnen en buiten in onze huiskleuren blauw/wit geverfd, de klaslokalen zijn in 
orde gemaakt voor de verschillende vakken, de buitenkeuken is geschikt gemaakt voor de 
maaltijden voor de leerlingen, de toiletten zijn gerepareerd  en er zijn muurschilderingen 
aangebracht. Het was nodig de elektrische bedrading te vervangen en ook de waterleiding moest 
goed worden aangelegd. 
Het gebouw is in goede staat en ligt in een rustige buurt met aardige, behulpzame buren. Het is niet 
ver van een grote geasfalteerde weg en op loopafstand van een kleine markt. Handig voor 
iedereen. 
 
Een grote wens is dit gebouw in eigendom te krijgen. Dan hebben we niet meer het probleem dat 
de huur opeens kan worden opgezegd of verhoogd. Daar is geld voor nodig, ongeveer 50.000 euro. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   De binnenplaats van het `nieuwe`CENTRE NIMBA in Dabompa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toch weer een kans op een 
betere toekomst 
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Personeel. 
  De nieuwe en ‘oude trouwe’ personeelsleden hebben het goed naar hun zin op het nieuwe 
centrum. De ‘ontrouwen’ hebben een verkeerde keuze gemaakt. Die dachten, samen met een paar 
leerlingen, zelf les te kunnen gaan geven met onze schoolmaterialen. Dat was duidelijk een 
misvatting. Ze hebben nu spijt, sommigen hebben zich geëxcuseerd, maar dat is voor hen te laat. 
Natuurlijk kregen ze geen gelijk van de rechter en bovendien werden ze uiteindelijk uitgelachen 
door hun omgeving.  
 
Balla Kante is onze officiële 
vertegenwoordiger. We zijn erg gelukkig 
met de nieuwe directeur, Monsieur Mara. 
Hij is directeur geweest van een 
basisschool met 3000 leerlingen! Balla had 
hem in eerste instantie om raad gevraagd. 
Maar de samenwerking en het Centre 
Nimba bevielen hem zo goed, dat 
Monsieur Mara nu voor ons werkt. 
Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. 
    
 
 
 
 
                                                                            In het midden Balla en rechts Monsieur Mara. 
Leerlingen en ouders. 
De leerlingen en hun ouders waren erg ongerust dat Centre Nimba zou ophouden te bestaan. Ze 
begrijpen dat de kans op een gratis opleiding niet vanzelfsprekend is. 
 

Ze bedanken u en het bestuur van Stichting Nimba 
dan ook zeer, voor de steun en inzet om Centre 
Nimba te behouden.  
De meeste ouders waren bij de opening van de 
nieuwe school en vertelden dat ze trots zijn  
op hun kinderen. Het valt niet mee een kind te 
hebben met een handicap in een land als Guinee. 
Nog steeds geloven de meesten dat een 
gehandicapt kind, een kind van de duivel is. Daar 
schaam je je als ouder voor.  

Ook de jongens leren kleding maken. 
 
Maar als je kind een opleiding krijgt en een 
vak leert, wordt alles anders. Dan tellen je 
kinderen mee en ook de omgeving reageert 
positiever.  
De leerlingen worden zelfbewuster en voelen 
zich niet meer gediscrimineerd. Bovendien 
komen ze regelmatig op TV en radio en staan 
er artikelen over hun school in de krant.  
Dan ben je trots dat je naar Centre Nimba 
gaat. 
 
                                                                                                Leerlingen van de schoenmakerij. 
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Schoolbussen. 
Hiep hiep hoera, we hebben er een nieuwe schoolbus bij. Dankzij de chocoladeletteractie  van 
Kiwanis Den Haag konden we weer een prachtige Mercedes bus kopen van de Fa. Peusen uit 
Echt. De bus was voor gebruik in Nederland afgeschreven, maar voor ons heel goed bruikbaar. 
Voor vertrek is hij helemaal nagekeken, waar nodig gerepareerd, onderdelen zijn vervangen. Zelfs 
de banden waren zo goed als nieuw. Dat is fijn in een land waar de meeste wegen verschrikkelijk 
slecht zijn. Je moet er geweest zijn om te begrijpen hoe moeilijk begaanbaar de straten zijn.  
De bus hebben we volgeladen met spullen: leerstikmachines, kleding, lappen stof, leer, computers, 
naaimachines, rolstoelen, 
krukken, een breimachine, 
boeken, een solarcooker en 
allerlei nuttige dingen voor in 
Guinee. 
De twee andere bussen van 
Centre Nimba zagen er echt niet 
goed meer uit en Balla heeft ze 
laten overspuiten en laten 
voorzien van teksten. Het zijn 
rijdende reclameborden voor 
Centre Nimba geworden. En dat is 
weer goed voor onze 
naamsbekendheid. 
 
 
 
 
                                                                           Een schoolbus dankzij KIWANIS. 
 
De vervoerproblemen zijn nog niet voorbij, want onze oudste Mercedes bus is nu aan vervanging 
toe. De bussen hebben ontzettend veel te lijden van de slechte wegen en gaan daardoor snel 
kapot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     De vele slechte wegen in Conakry zijn funest voor de schoolbussen. 
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Maaltijden. 
De maaltijden tussen de middag blijven erg belangrijk. Met een lege maag kun je immers niet leren. 
Voor de meeste leerlingen is het vaak de enige warme maaltijd van de dag. De ouders of 
verzorgers verdienen vaak te weinig om iedere dag te koken. Zelfs brood voor het ontbijt is er niet 
altijd.  
Voor € 12,50 per maand krijgt een leerling iedere dag een bord rijst met saus met vis of vlees. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                         Vroeg geleerd is oud gedaan. 
 
Rijst project. 
Na de problemen met de voormalige directeur Soumah met de opbrengst van de rijstoogst heeft het 
bestuur besloten in 2012 in de dorpen Yampony en Kampony 5 ha. te laten inzaaien. We wilden de 
boeren daar ter plekke niet meteen in de steek laten. Maar de afstand van Conakry naar de 
rijstvelden is te groot. Vijf uur heen en vijf uur terug over slechte wegen vergt te veel tijd om alles 
goed te controleren.  
Balla heeft de 
boeren gezegd dat 
we voortaan rijst 
willen laten 
verbouwen in de 
buurt van Boffa. 
Daar heeft hij 
contacten om de 
werkzaamheden te 
controleren en daar 
kan hij ook zelf 
gemakkelijk naar 
toe.  
Onze 
landbouwmachines 
en de 
rijstpelmachine zijn 
al in Boffa. We 
proberen de 
werkzaamheden 
volgend jaar te                       
starten.                                                      Op weg naar de rijstvelden. 
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Nimba Shop. 
In overleg met alle betrokkenen is besloten de bestaande Nimba Shop per 1 januari 2013 te sluiten. 
De afstand van Matoto naar Dabompa is te groot en de gebruikers van de Shop vonden het een 
goede gelegenheid zelfstandig te gaan werken. Voor goede raad kunnen ze natuurlijk altijd nog 
terecht op Centre Nimba. En dat doen ze ook! 
Iedereen ziet de noodzaak van extra begeleiding nadat de leerperiode op Centre Nimba afgelopen 
is. Zelfstandig werken brengt in het begin immers altijd problemen met zich mee. De planning, de 
financiering, het samenwerken, etc. 
Daarom zoeken we naar een nieuwe locatie voor een shop in Dabompa, die per 1 juni 2013 kan 
worden betrokken door de leerlingen die dan van school af gaan. 
 

 
 
 
Les Stars de Nimba. 
Muziek maken is ook een vak!  
Zeker in een Afrikaans land, waar op 
ieder moment van de dag en bij alle 
gelegenheden muziek wordt 
gemaakt. 
Onze Sterren dromen van veel geld 
verdienen en daar hoort een 
optreden in Europa bij. Net zoals dat 
voor studenten geldt, ben je als 
muzikant meer waard wanneer je in 
Europa bent geweest.   
 

Een  djembe van een nieuw vel voorzien vergt vakmanschap. 
 
Oefenen doen ze iedere dag. De rest moet nog komen.  
Wie weet ……….. 
Eerst maar een CD uitbrengen in Guinee en daar op tournee gaan.  
Voor  € 5000 wordt die droom werkelijkheid. Inclusief 1000 cd’s, publiciteit, optreden, etc.  
 
 

Voetbalclub 
Ook in Dabompa is weer een actieve, enthousiaste 
voetbalclub, die onze naam draagt. 
Espoir de Nimba.   
Ze doen hun best zo goed mogelijk te voetballen. Ze hebben 
een voetbalschoen aan hun schopvoet nodig, en een plastic 
schoen aan hun andere voet. 
 
 
 
 
 
 

    Op een slof en een oude voetbalschoen. 
 
 
BEN SCHAAP- fonds voor medische kosten 
Op 18 april 2012 was het alweer twee jaar geleden dat Ben overleed. We verloren in hem een 
goede vriend en trouwe donateur. Ben wist dat zijn donatie het verschil maakt tussen bedelen op 
straat of de kans krijgen op een menswaardig bestaan. 
Gelukkig vinden veel van zijn familie en vrienden dit ook. Mede dankzij hun bijdrage konden we het 
afgelopen jaar klamboes, medicijnen en krukken kopen. 
Waarvoor, namens alle leerlingen van Centre Nimba, hartelijk dank ! 
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WENSEN. 
 
Onze grootste wens blijft: 
 
………………….Meer donateurs met een vaste periodieke bijdrage………………… 
 
Een vast basis inkomen geeft ons broodnodige zekerheid voor de vaste lasten. En meer armslag 
voor het plannen en realiseren van andere activiteiten. 
 
Denkt u aan een vast periodiek bedrag? 
Voor: 

- € 50 per maand krijgt een leerling onderwijs, vakopleiding, vervoer naar/van school 
- € 12,50  per maand krijgt een leerling iedere dag een gezonde warme maaltijd. 

En: 
- U kunt een Notariële Acte afsluiten voor 5 jaar. Het bedrag kunt u in zijn geheel van de 

belasting aftrekken. Meer informatie bij het secretariaat n.klein@hetnet.nl of info@nimba.nl  
En: 

- Iedere bedrag is natuurlijk ontzettend welkom. 
 
Heeft u iets te vieren of denkt u aan een grotere actie? 
 
Voor: 

- €   200 – één maand huur voor Centre Nimba.. 
- €   225 – Driewieler voor een oudere leerling. 
- €   250 – Eén maand diesel voor één schoolbus. Er zijn er drie! 
- €   300 -  Banken van steen tegen de muur om op te zitten. 
- €   500 -  Riool voor de ingang bedekken met betonplaten. 
- € 1500 – Een geluidarme aggregaat, 7 KVA,  voor de naaimachines. 
 

Ook nodig: 
  

- een goede schoolbus 
- schoolmaterialen 

  
voor een kapsalon:   

- droogkappen, scharen, haarrollen 
- etc.  

 
voor een schoonheidssalon 

- manicure en pedicure materiaal 
- etc 

 
 
 

 

 

                                                                                                Het personeel rekent  op uw steun. 
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Les op de breimachine                                                                    Hinkelen met krukken                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                     

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   

 Veel oefenen voor een mooi resultaat                                         En nu de weg nog asfalteren ! 

 
 

         
De nieuwe volgeladen bus wordt in                                       Vrienden voor het leven. 
 Loon op Zand opgehaald 

 
 
 



 
 
 
IMPRESSIES VAN CONAKRY  
 
 
 

 
  
 
                               
 
                                                                           


