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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 Stich-
ting Nimba en werd in de hoofdstad Conakry het Opleidingsinstituut Centre Nimba ge-
realiseerd. Daar krijgen nu jaarlijks tussen de 50 en 60 lichamelijk gehandicapte kinderen 
gratis onderwijs, een vakopleiding en een gezonde warme maaltijd. Bovendien worden 
ze met de schoolbus opgehaald en weer thuis gebracht. Dankzij Centre Nimba  hebben 
de leerlingen een kans om later een zelfstandig en menswaardig bestaan op te bouwen.

NIMBA is in Guinee de Godin 
van Vruchtbaarheid en Voorspoed. 
Een houten beeld van deze godin
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. 

GUINEE 
Guinee ligt in West-Afrika en is ongeveer 7.3 maal zo groot als Nederland. Het 
land telt 12,6 miljoen inwoners, waarvan meer dan 2 miljoen in de hoofdstad 
Conakry. Van de 45 Afrikaanse landen staat Guinee wat armoede betreft bijna 
op de laatste plaats. Guinee leeft hoofdzakelijk van haar bauxietvoorraden, de 
cementindustrie en inkomsten uit diamanten en goud. Ondanks al deze natuur-
lijke hulpbronnen leeft de Guineese bevolking in grote armoede en kampt met 
serieuze problemen op het gebied van gezondheidzorg,  onderwijs, elektriciteits-
bevoorrading en communicatie- netwerken.  Bovendien heeft men veel last van 
de politieke instabiliteit. 35,3 % van de bevolking leeft onder de armoedegrens.  
De levensverwachting is 59 jaar.

Guinee telt 700.000 gehandicapten. De helft hiervan bestaat uit kinderen. Er zijn 
totaal geen voorzieningen voor hen. Centre Nimba is nog steeds de enige school 
in heel Guinee met gratis onderwijs en vakopleiding voor kinderen met een licha-
melijke handicap. 2



CENTRE NIMBA
In Conakry kennen  veel mensen ons project Centre Nimba. Gratis onderwijs en een va-
kopleiding voor kinderen met een lichamelijke handicap is toch iets bijzonders. Centre 
Nimba laat  al bijna 25  jaar  zien dat  deze kinderen echt niet dom zijn. Dat was zeker in 
de beginjaren  iets bijzonders voor de omgeving.   In die tijd  moesten er leerlingen worden 
“gezocht”. Via via kreeg het personeel te horen dat een bepaalde familie een gehandi-
capt kind had.  Voorzitter Marijke is toen een paar keer mee geweest en vond kinderen in 
schuurtjes, binnenplaatsjes  en tuinen. Een kind van de duivel werd verstopt. Dat was een 
schande voor de hele familie. 
Bedelen was nog een optie om het kind wat te laten verdienen. Officieel is dat nu verbo-
den, maar een extra bijdrage in het huishouden is vaak heel welkom. En als je arm bent ga 
je toch de straat op, met alle risico’s van dien. 
Ons personeel, oud-leerlingen  en bekenden spreken vaak gehandicapte kinderen   aan 
en als blijkt dat ze niet naar school gaan, wordt uitleg gegeven over de mogelijkheden 
van Centre Nimba. De kinderen zijn vaak geïnteresseerd, maar de ouders houden het dan 
tegen en regelmatig wordt gevraagd hoeveel ze per maand  krijgen als hun kind naar 
Centre Nimba komt. Soms moet er door manager Balla veel gepraat worden om uit te 
leggen dat kinderen met een opleiding later geld kunnen verdienen en voor hun ouders 
kunnen zorgen. 

Dit jaar zijn er  28 leerlingen van school gegaan. Ze hebben meer dan vier jaar onderwijs 
gehad op Centre Nimba en 
hadden de leeftijd zelfstandig 
te gaan werken. Dat was hen 
natuurlijk al langer bekend en 
zijzelf, hun ouders, familieleden 
en ons personeel heeft zijn best 
gedaan om werk- en/of stage-
plaatsen voor hen te vinden in 
naaiateliers en bij schoenma-
kers. Een aantal van hen is ver-
trokken naar de dorpen waar 
ze vandaan kwamen. (Tijdens 
hun opleiding logeerden ze 
bij familie of bekenden.) In de 
dorpen is ook werk te vinden en 
ze hebben het daar vaak beter 
dan in de hoofdstad.

Omdat alles in Conakry veel duurder is geworden en het moeilijk is om de financiën steeds 
rond te krijgen, hebben we besloten het aantal leerlingen voorlopig te beperken tot on-
geveer 50. Er is voor gekozen jongere leerlingen aan te nemen. Die zijn gemakkelijker te 
vormen en hebben meer kans op een vervolgopleiding. Voor oudere beginners is dat veel 
moeilijker. Die willen graag geld gaan verdienen en zijn vaak te oud om naar vervolgon-
derwijs te gaan. 
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MAALTIJDEN.
De kokkinnen hebben weer hun best gedaan. De maaltijden zijn erg belangrijk voor de 
leerlingen, vaak is het de enige per dag! Niet alle ouders hebben voldoende geld om 
iedere dag een warme maaltijd op tafel te zetten.. 
In Guinee wordt  door een aantal personen uit één schaal gegeten. Deze Afrikaanse tra-
ditie is een sociaal gebeuren. Eten doe je samen! En nooit alleen! Voor ons  niet erg hy-
giënisch, maar als je het van kinds af aan gewend bent, denk je daar blijkbaar niet aan. 
Ons idee om van borden te eten werd geweigerd, maar er wordt nu wel gegeten met een 
lepel in plaats van met de handen zoals ze dat meestal doen.
Het is fijn dat er al wat producten van de tuin van het Nimba terrein worden gebruikt. 
Uien, tomaten, cassave, aardappelen, ananassen, mango’s, bananen, pepertjes en der-
gelijke. 

Donatie tip: 
voor €15 per maand krijgt een leerling  iedere schooldag een gezonde maaltijd.  
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LES STARS DE NIMBA. 
Ook in 2018 hebben de muzikale leerlingen weer opgetreden. Altijd over een be-
paald onderwerp. “We zijn geen kinderen van de duivel, we zijn niet minderwaardig, 
we gaan naar Centre Nimba en leren daar lezen en schrijven en een vak”. 
Ook over de vrouwenbesnijdenis, genitale verminking,  wordt gezongen.  

Op 3 december, de internationale dag van de gehandicapten, werden de muzi-
kanten en de leerlingen uitgenodigd door het ministerie van Sociale Zaken. Er zijn 
mooie woorden gesproken en er is gegeten, gezongen en gedanst. 

Leuk voor iedereen, maar onze reactie is dan: Waarom krijgt Centre Nimba nog 
steeds geen geld van de overheid van Guinee?   

3 december, internationale dag voor gehan-
dicapten. 

De leerlingen maken schoenen die in de mode zijn.

DONATEURS, VRIENDEN EN FONDSEN BEDANKT.
Zonder u is er geen Centre Nimba zeggen we ieder jaar. Maar zo is het wel en dat 
weten ook de leerlingen en het personeel.  Het is zo belangrijk dat de leerlingen er 
op  kunnen rekenen dat ze iedere dag naar school kunnen en een maaltijd krijgen 
en dat de leerkrachten iedere maand hun salaris ontvangen. Het is ook een goede 
zaak dat ze in geval van nood op ons kunnen terugvallen. We proberen altijd te hel-
pen als er een kind of personeelslid ziek is, bij een sterfgeval, etc.  Iedereen is ook blij 
als er weer een zending kleding, materialen, schoenen, krukken en andere spullen 
aankomt. De kleding wordt verdeeld en zo profiteren de ouders er ook van. 

Heel veel dank aan alle gulle gevers die er voor zorgen dat de leerlingen hun oplei-
ding krijgen en die een steentje hebben bijgedragen aan het  project: 
Centre Nimba Selfsupporting.
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CENTRE NIMBA SELFSUPPORTING EN WERKGELEGENHEID. 
Het Nimba terrein.
Om geld te verdienen in Guinee voor de exploitatie van de school Centre Nimba is een 
voor onze recreatieplannen geschikt terrein aangekocht van bijna 2 hectare. Het ligt onge-
veer 40 kilometer ten noorden van de hoofdstad Conakry. Het terrein grenst voor het groot-
ste gedeelte aan een moeras/getijdengebied en heeft daardoor een prachtig uitzicht.
Het terrein en de bijkomende kosten zijn betaald. Het  is geëgaliseerd, het onkruid en de 
overbodige dode en wilde palmbomen zijn verwijderd, en op het land gedeelte is een 
muur met een poort  gezet. 

We willen een toeristisch park realiseren, waar kan worden gegeten, gedanst en gefeest 
en waar in hutten en kleinere kamers kan worden gelogeerd. 
Als het klaar is gaat het vast en zeker geld opleveren.

Recreatie.
Er is al een begin gemaakt met verschillende delen van het 
recreatie project. Er zijn paden aangelegd, overdekte zitplaat-
sen gebouwd en het was een goed idee om tafels en banken 
te maken van beton met leuke tegels.  Dat is sterk, kan goed 
tegen de regen en vocht en gaat jaren mee. Er zijn perkjes 
met planten aangelegd en er is een begin gemaakt met de 
bouw van hutten die verhuurd kunnen worden. 
Er worden nu regelmatig dansavonden georganiseerd. Met 
onze aggregaat, geluids-boxen en een DJ wordt er al wat geld 
verdiend. Nog niet zo erg veel, maar het is een begin en goed voor de publiciteit.
Het begin van “Nimba selfsupporting” is er! 

Werkgelegenheid.
Om het park te realiseren worden plaatselijke arbeiders in-
gehuurd. Die zijn blij met hun verdiensten. Later kunnen ook 
oud-leerlingen in het restaurant en de tuin werken om ervaring 
op te doen. Waarmee ook de emancipatie van gehandicap-
ten wordt  bevorderd, doordat bezoekers zien dat ze volwaar-
dig meedoen.

Biologische tuin.
Op het terrein is de biologische tuin voor het grootste gedeelte 
aangelegd en er wordt regelmatig wat geoogst.  Mango’s, 
bananen, cassave, pepertjes, meloenen, tomaten, sla, bies-
look, uien, e.d. De groenten en het fruit worden gebruikt voor 
de maaltijden van de leerlingen van Centre Nimba. Alle beet-
jes helpen!

Hut.
Dankzij een fantastische gift is er een grote hut afgebouwd!
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TOEKOMST PLANNEN.  

Jammer dat onze plannen niet zo snel worden gerealiseerd als we zouden willen. Maar ja, 
de kinderen hebben voorrang en er is geen boompje waar geld aan groeit.

Restaurant.
Bovenaan onze wenslijst staat het bouwen van een restaurant. Groot genoeg om ook in te 
vergaderen, feest te vieren en familiefeesten te organiseren.
Architect R. Vermehr-Rhemrev uit Arnhem heeft een prachtig ontwerp gemaakt. Hij is zelf 
vaak in Afrika geweest en weet hoe er gebouwd kan worden. Simpel, maar toch anders 
dan ze gewend zijn. Zie onderstaande tekening.
Het restaurant/vergader/feestruimte wordt 20 x 9 meter met aan de ene kant een toilet met 
garderoberuimte van 3 meter breed en aan de andere kant de keuken met opslagruimte, 
ook 3 meter breed. 
De achterzijde komt tegen de muur om het terrein en de voorzijde krijgt een prachtig terras.

Muur met hek aan de kant van het moeras. 
Wat er eigenlijk tegelijkertijd moet worden gemaakt aan de moeraszijden van het terrein, 
de voorkant en een gedeelte van een zijkant, is een lage muur met een hek erop. Als het 
water hoog staat kan niemand het terrein op, maar bij laag water is het nu te gemakkelijk 
voor ongenode gasten.

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 en een goed hart toedragen, de NGO (Niet Gouverne-
mentele Organisatie) APEH/Centre Nimba) opgericht. Het Nimba-terrein wordt op naam 
van deze stichting  gezet en het is de bedoeling dat deze lokale NGO op termijn de exploi-
tatie van Centre Nimba geheel overneemt.   
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SCHENKEN MET BELASTINGVOORDEEL
periodieke schenking. 

Om de vaste lasten  te betalen is een vast 
basisinkomen noodzakelijk. 

Salarissen, maaltijden, schoolmaterialen, me-
dische kosten, brandstof voor de schoolbus-
sen, huur, energiekosten, schooluniformen, 
rolstoelen, krukken en de vele onvoorziene 
uitgaven zoals ziektekosten en reparaties. 

Daarom is onze grootste wens: 

 meer donateurs met een vaste periodieke bijdrage

Omdat Stichting Nimba een Algemeen Nut Beogende Instelling is, dus een ANBI status 
heeft,   

 is uw gift volledig aftrekbaar van de belasting,  wanneer u 
 ons minimaal vijf jaar  met een vast bedrag steunt.

U bepaalt zelf de hoogte van uw gift en legt dit vast via een schriftelijke schenkingsover-
eenkomst. 

Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken.

 U krijgt dus een deel van uw gift van de belasting terug! 

Op www.belastingdienst.nl  (zoeken op  ‘formulier periodieke giften’) kunt u het model voor 
zo’n onderhandse akte downloaden.

Dit formulier staat ook op onze website www.nimba.nl  bij:   Wat kunt u doen.

We kunnen u het formulier natuurlijk ook opsturen. 
Even een telefoontje of mail naar:
 
secretaris Nelly,     tel.: 0416 36 4565 -  n.klein@nimba.nl of  
voorzitter Marijke,  tel.: 026 445 2678 -  info@nimba.nl
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EEN  DONATIE?

Uw bijdrage wordt goed gebruikt en bij Stichting Nimba hebben we geen “strijkstok” waar 
geld aan blijft hangen. 

De uitgaven in Nederland houden we zo laag mogelijk. Dit jaar slechts €1.881,--!
Geen salaris voor het Bestuur. Als voorzitter Marijke naar Guinee gaat betaalt ze de reis zelf. 
Ook kleine onkosten betalen de bestuursleden zelf. 

Natuurlijk zijn we blij met iedere gift.  Vele kleintjes maken één groot bedrag.

Hieronder een paar voorbeelden voor één leerling:

€ 12,50 per maand -  één week onderwijs, vakopleiding, vervoer naar school. 
€ 15,--  per maand – iedere dag een gezonde maaltijd
€ 25,--  per maand – twee weken onderwijs, vakopleiding en vervoer naar school
€ 50,--  per maand – één maand onderwijs, vakopleiding en vervoer naar school

En met: 

€ 200,--  betalen we één maand huur voor Centre Nimba
€ 250,--  betalen we één maand diesel voor één schoolbus. 
€ 350,--  betalen we één maand schoolmaterialen

En weet u dat we aan fondsen geen bijdrage kunnen vragen voor: 
salarissen, huur van het schoolgebouw, onderhoud, reparaties 
en onvoorziene uitgaven? 

Namens alle leerlingen en personeel van 
Centre Nimba 

hartelijk dank.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG    
Saldo 1-1-2018      3.138

   
Ontvangen
 
Donaties    33.520
Speciale acties   43.529
Voor Nimba paradijs    5.000 

Totaal ontvangen    82.049  
Saldo en ontvangsten      85.187   
 

Uitgaven Stichting Nimba
Bankkosten              562
Internet             192
Kantoorkosten            344
PR            655
K.v.K.              13
Diversen              115
Totaal         1.881

Uitgaven Centre Nimba   
Salarissen   17.900
Maaltijden   10.550
Schoolmaterialen     4.650
Schooluniformen        977
Medische kosten      1.900
Brandstof bussen   10.700
Huur schoolgebouw (2jr.)    4.800
Reparatie bussen     1.450
Les Stars         150
Diversen      4.064
      57.091
Uitgave Nimba Paradijs    5.000
Diversen         666
Totaal        5.666     
 
Totaal uitgaven       64.638
       
Saldo       
Rabobank     4.685    
INGbank    15.865    
       
Totaal saldo 31-12-2018     20.550
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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@nimba.nl

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

Ingeborg Beugel – bestuur / fondsenwerving
Email:   i.beugel@xs4all.nl

Website: www.nimba.nl

ANBI:    Algemeen Nut Beogende Instelling.
 (Uw giften komen in aanmerking voor belastingaftrek).
RSIN: 8033 62 201 
 Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer
 (Dit  nummer heeft u nodig wanneer u een vijfjarige periodieke overeenkomst   
 met ons afsluit). 
K.v.K.:   4110  0578

opmaak en drukwerk: Gerdy’s Gafisch Adviesbureau | www.ggab.nl



www.nimba.nl


