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1. Inleiding 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2012 van Stichting Petite Cobi. Deze stichting is opgericht in 
2006 en heeft als doel: de bevordering van medische en andere zorg voor moeder en 
kind in ontwikkelingslanden. Hierbij richten wij ons op het ogenblik op Senegal.  

Stichting Petite Cobi is opgericht door Cobi Mars, die nu voorzitter is. In 2000 heeft zij 
vrijwilligerswerk gedaan in Senegal. Ze werkte op een voedingscentrum waar kinderen 
gewogen werden, waar voorlichting gegeven werd en waar moeders pappoeder kregen. 
Eenmaal thuis kon ze de situatie daar niet loslaten. Ze betaalde eten en medicijnen voor 
Mame Debo, een zwaar ondervoed meisje (anderhalf jaar en vijf kilo zwaar). Ze is nu 
bijna tien en maakt het goed. Door een gat in haar gehemelte dat na drie operaties min 
of meer gedicht is, heeft ze moeite met spreken.  

Het feit dat er een blanke in de stad is, die zich bekommert om kinderen verspreidt 
zich natuurlijk als een lopend vuurtje en zo werd Cobi’s hulp gevraagd voor een ander 
klein meisje. Wederom tastte ze in haar buidel en hielp met eten en medicijnen. Helaas is 
dit kindje toch overleden. Ondanks het verlies van een kind, ging het helpen van 
kinderen gewoon door. Zo zorgde Cobi in 2003 voor een baby van wie de moeder tijdens 
de bevalling is overleden. Toen ze haar voor het eerst zag, was ze drie weken en woog 
slechts 1,9 kilo. Ze is inmiddels vijf en wordt door iedereen kleine Cobi genoemd, petite 
Cobi. Naar dit meisje is onze stichting vernoemd.  

Om structureler een steentje bij te dragen, heeft Cobi samen met vier andere meiden 
deze stichting opgericht. In dit jaarverslag kunt u lezen wat de stichting in 2011 heeft 
bereikt. Zo zijn er dit jaar weer verschillende kinderen geholpen. Ook zijn we verder 
gegaan met de bouw van het consulatiebureau. 
 
In hoofdstuk 2 van dit verslag wordt kort ingegaan op de doelstellingen, in hoofdstuk 3 
wordt het bestuur besproken, in hoofdstuk 4 komen de inkomsten aan bod en in 
hoofdstuk 5 & 6 kunt u lezen wat we met deze inkomsten tot zover hebben bereikt. 
 
Voor de toekomstplannen verwijzen wij u naar ons beleidsplan. 
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2. Doelstellingen 
 
Stichting Petite Cobi is opgericht in november 2006 en heeft als doel: 

 
de bevordering van medische en andere zorg voor moeder en kind in 

ontwikkelingslanden, waaronder begrepen Senegal, onder meer door middel van het 
initiëren, begeleiden en/of uitvoeren van projecten ter plaatse. 

 
Wij hebben besloten ons voor de komende jaren te richten op Senegal en meer specifiek 
op de dorpen Terokh en Yendane en de naburige stad Tivaouane. Terokh/Yendane zijn 
twee aan elkaar grenzende dorpen, zo’n 90 kilometer ten noorden van Dakar en een 
kilometer of vier vanaf Tivaouane.  
 
Gebaseerd op onderzoek en ervaringen van de voorzitter in Senegal zijn wij tot de 
volgende specifieke doelstellingen voor de komende jaren gekomen:  
 

- het bevorderen van medische zorg voor moeder en kind in Terokh/Yendane 
- het verschaffen van medische zorg voor ernstig zieke en/of ernstig ondervoede 

kinderen in Tivaouane en omstreken  
- het stimuleren van bewustwording in Nederland van de problemen in 

ontwikkelingslanden. 
 

De eerste doelstelling hopen wij te bereiken door het opzetten van een consultatiebureau 
in Terokh/Yendane. De tweede doelstelling door het faciliteren van ziekenhuisbezoeken 
en betalen van operaties en medicijnen indien nodig. Hierover kunt u meer lezen in 
hoofdstuk vijf. Om het derde doel te bereiken en om geld op te halen voor onze stichting 
geven wij voorlichting en organiseren wij verschillende acties. Hierover meer in het 
hoofdstuk over fondsenwerving. 
 
Er zijn twee aspecten die erg belangrijk zijn voor de stichting: betrokkenheid van de 
lokale bevolking en dat grote projecten op den duur zelfvoorzienend worden. Dit laatste 
geldt met name voor het consultatiebureau. Ook vinden wij het erg belangrijk om de 
lokale overheid bij onze projecten te betrekken. Steun van de overheid draagt immers bij 
tot duurzaamheid. Augustus 2007 hebben we van de lokale autoriteiten toestemming 
gekregen om het consultatiebureau te bouwen en is er een stuk grond toegewezen. 
Daarnaast zijn we in discussie over medisch personeel en salarissen. Het dorp kent één 
gezondheidsvrijwilliger die het wegen van kinderen en voorlichting organiseert. Graag 
zouden wij zien dat hij een kleine vergoeding voor zijn werk krijgt en dat er een 
professionele verpleger in het dorp aanwezig kan zijn en misschien een vroedvrouw. 
In 2009 is er begonnen met de bouw.  

Het betalen van medische zorg voor ernstige zieke kinderen, is moeilijker 
zelfvoorzienend te maken. Toch vindt de stichting dit onderdeel erg belangrijk: een kind 
heeft immers het recht op zorg, zodat het een volwaardig leven kan leiden en een 
operatie kost een gezin vaak meerdere maandsalarissen. Dit is mede reden dat Stichting 
Petite Cobi is opgericht; de grote organisaties houden zich hier immers bijna niet mee 
bezig, juist omdat het niet zelfvoorzienend is. Om niet te discrimineren richt te stichting 
zich hier niet alleen op kinderen uit de dorpen Terokh en Yendane maar op een wijder 
gebied. Ook kinderen uit naburige dorpen of steden die medische hulp nodig hebben, 
zullen wij proberen te helpen.  

Voor gehandicapte kinderen werkt de stichting samen met het de tussenpersoon van 
het Liliane Fonds in Dakar. Het Liliane Fonds is een Nederlandse stichting met als doel 
het helpen van gehandicapten jongeren tot 25 jaar in ontwikkelingslanden. Medische 
zorg, scholing en het opzetten van een handeltje kan worden vergoed.  
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3. Bestuur  

 

3.1 Algemeen 

Stichting Petite Cobi heeft een algemeen bestuur van minimaal 5 leden, waaronder de 
voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Daarnaast zijn er nog twee algemene 
bestuursleden. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers. Het bestuur komt minstens 4 keer per 
jaar bijeen voor een vergadering en houdt geregeld een werkoverleg. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren, het besturen en 
vertegenwoordigen van de stichting. De taken zijn o.a.: 
- het opstellen van beleidsplannen en jaarverslagen 
- het beheer van de financiën van de stichting 
- zorg dragen voor de uitvoering van het beleid 
- evaluatie van het uitgevoerde beleid 
- het verzorgen van de nieuwsbrief, die 4 keer per jaar verschijnt.  
- coördineren en begeleiden van activiteiten (geldinzamelingacties) 
- het geven van voorlichting  
- onderhouden van externe relaties 
- externe subsidies regelen  
- het beheren van de website 
 
In de statuten wordt een aantal zaken met betrekking tot het bestuur en de organisatie 
geregeld. Alle beslissingen worden genomen met een meerderheid van stemmen. Bij 
overeenkomsten zijn de handtekeningen van twee bestuursleden nodig.  
Het bestuur wordt bijgestaan door vrijwilligers. Zij helpen voornamelijk bij de 
verschillende acties om fondsen te werven. Daarnaast zijn er ook twee vrijwilligers die 
ons helpen in Senegal. 
 
3.2 Bestuur 2012 

 
In 2012 bestond het bestuur uit de volgende vrijwilligers: 
 
Cobi Mars  Voorzitter 
Lydia Timmer  Secretaris 
Annelieke van Dijk Penningmeester 
Eline Holtes  Algemeen bestuurslid 
Annemarie de Lang Algemeen bestuurslid 
 
Er zijn in 2012 geen veranderingen in het bestuur geweest.  
 
Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar beziggehouden met verschillende taken: 
- er zijn meerdere vergaderingen geweest 
- er zijn verschillende nieuwsbrieven verschenen 
- het maken van een nieuwe website 
- er zijn verschillende acties georganiseerd 
 

3.3 Vrijwilligers 
Naast het bestuur zijn er nog verschillende vrijwilligers, zowel in Senegal als in 
Nederland, die hun steentje bijdragen. In Nederland is dit o.a. Thea Röpke, zij heeft 
meegeholpen met de verkoop van kerstkaarten. Ook heeft Huub Mars meegeholpen met 
het maken van de nieuwe website en hebben verschillende vrijwilligers meegeholpen 
tijdens de kledingmarkten.  
 
In Senegal zijn dit:  
Mbaye Dione wonende in Terokh/Yendane in Senegal is de contactpersoon van de 
stichting met betrekking tot het consultatiebureau. Hij weegt maandelijks de kinderen uit 
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de twee dorpen en organiseert voorlichtingsbijeenkomsten over zorg voor kinderen, 
waarvoor hij ook een opleiding heeft gevolgd. 

Daarnaast werkt de stichting samen met Cheikh Diouf met betrekking tot de zieke 
kinderen en de bouw van het consultatiebureau. Hij regelt de afspraken in het ziekenhuis 
en indien nodig gaat hij met de moeders en kinderen mee naar het ziekenhuis.  
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4. Fondsenwerving 

Om te zorgen dat de stichting haar doelen kan bereiken, worden er op verschillende 
manieren en uit verschillende bronnen fondsen ingezameld. In dit hoofdstuk zal 
besproken worden wat de opbrengsten van het afgelopen jaar zijn geweest: hoeveel geld 
is er ingezameld en via welke initiatieven is dit gebeurd? 

 
4.1 Donaties 

Er wordt door het bestuur veel energie gestopt in de werving van donateurs. Op het 
moment heeft de stichting 26 donateurs, die ons veelal steunen met een zelf gekozen 
bedrag. De stichting biedt echter vanaf € 7,50 per kwartaal de nieuwsbrief aan. Personen 
die ons vanaf dit bedrag steunen worden tot de donateurs gerekend. Naast deze vaste 
donateurs ontvangen wij ook van verschillende mensen losse giften. In totaal is hiermee 
in 2012 een geweldig bedrag van €2.364,50 opgehaald. 

 

4.2 Verkoop kerstkaarten 

De donaties zijn niet de enige manier van fondsenwerving. Één van de eerste acties die 
wij als stichting hebben opgezet is het verkopen van kerstkaarten. Als bestuur maken wij 
de kaarten zelf van foto’s die onze voorzitter, Cobi Mars, tijdens haar bezoeken aan 
Senegal heeft gemaakt. In december 2012 is er met de opbrengst van de verkoop van 
deze kaarten €89,50 opgehaald.  

 

4.3 Taartenactie 

In maart 2007 is de actie ‘Taarten bakken’ van start gegaan. Wij bieden voor mensen uit 
de omgeving Leiden, Bilthoven en Middelburg een appeltaart bak- en bezorgservice voor 
€ 8,95 per taart of  € 15,- per twee taarten. In 2012 zijn er helaas geen taarten besteld. 
We hopen komend jaar door de actie opnieuw te promoten ook via deze weg weer geld 
op te halen.  

 

4.4 Senegalese maaltijden 

Eveneens in maart 2007 zijn we begonnen met het organiseren van Senegalese etentjes. 
Vanaf vier personen kunnen mensen ons boeken om een Senegalese maaltijd te 
verzorgen. Hiervoor brengen wij €15 p.p. in rekening. In 2012 is er geen vraag geweest 
naar deze actie. We hopen komend jaar de actie opnieuw actief onder de aandacht te 
brengen om ook via deze weg weer geld op te halen. 

 

4.5 Kledingmarkt 

In 2012 is er twee keer een kledingmarkt georganiseerd in Leiden. Op 19 mei en 8 
september heeft Stichting Petite Cobi op de Beestenmarkt een markt opgezet waar 
tweedehands kleding werd verkocht die gratis an de stichting is geschonken. 
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 In totaal hebben de kledingmarkten in 2012 €799,70 opgebracht. 
 

4.6 Kunstveiling Bonifatius College 

Het Bonifatius College in Utrecht vierde in 2012 haar 90-jarig bestaan met verschillende 
jubileumactiviteiten, waaronder een kunstveiling voor docenten, leerlingen ouders, 
buurtbewoners en andere geïnteresseerden. Via allerlei wegen waren kunstwerken ter 
beschikking gesteld voor de veiling: leerlingen van het Kunstatelier hebben hun werken 
gedoneerd, docenten, partners van docenten en andere kunstenaars geaffilieerd aan het 
Bonifatius of Stichting Petite Cobi hebben hun kunstwerken geschonken en vanuit het 
bestuur zijn Senegalese producten aangeleverd.  

Zondag 7 oktober is door de Lustrumcommissie een “Kijkdag” georganiseerd waar alle 
kunstwerken werden tentoongesteld. Woensdag 10 oktober was het dan zo ver, de 
Kunstveiling van het Bonifatius College. Het was een geweldige avond met zo’n 100 
aanwezigen. Er is dan ook een geweldige opbrengst gerealiseerd van €5.910,-. 

 

4.7 Fondsaanvragen 

In 2012 heeft de stichting veel aandacht besteed aan het indienen van aanvragen bij 
externe fondsen. Deze inspanningen hebben veel opgeleverd. In het najaar 2012 is door 
Stichting Madurodam Steunfonds  een bedrag toegekend van €2.000,- voor de bouw van 
het consultatiebureau. Daarnaast heeft in november 2012 Stichting Atos Foundation 
eveneens een bedrag van €2.000,- toegewezen voor de afronding van de bouw van het 
consultatiebureau en de inrichting van het gebouw. De fondsaanvragen hebben dus 
gezamenlijk een bedrag van €4.000,- opgeleverd. 

 

4.8 Overige initiatieven 

In 2012 is ook via andere wegen geld ingezameld. Het gaat om de “NS Geld terug bij 
vertraging” actie, waarbij mensen de restitutie die zij van de NS ontvangen bij opgelopen 
vertraging aan de stichting doneren. In 2012 heeft deze actie €102,08 opgebracht. 
Daarnaast is er een kleinschalige oliebollenactie opgezet waar oliebollen bij de stichting 
besteld konden worden. Dit heeft in 2012 €32 voor de stichting opgeleverd. 

Verder probeert de stichting zoveel mogelijk evenementen te organiseren in 
samenwerking met scholen, verenigingen en allerlei andere organisaties. Bij deze 
samenwerking bieden wij informatieve presentaties over de situatie in Senegal en het 
werk van de stichting. Helaas hebben we in 2012 geen samenwerking gehad met 
scholen.  

Recent zijn wij begonnen met het zoeken naar bedrijven die ons willen sponsoren. We 
hopen in de toekomst ook op deze manier geld te kunnen inzamelen. 

De overige initiatieven hebben in totaal een opbrengst van €138,08 opgeleverd. 
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4.9 Onkosten fondsenwerving 

Om fondsen te kunnen werven moeten wij helaas ook wat onkosten maken. Het gaat dan 
om de onkosten van verschillende acties en de bijdrage die we voor de girorekening 
moeten betalen. In 2012 ging het in totaal om €154,25. 

 

4.10 Totaaloverzicht  

Inkomsten  Uitgaven  

Donaties €2.364,50 Onkosten 
fondsenwerving 

€154,25 

Kerstkaarten €89,50   
Taartenactie 0   
Senegalese maaltijden 0   
Kledingmarkt €799,70   
Kunstveiling €5.910,00   
Fondsaanvragen €4.000,00   
Overige initiatieven €138,08   
Totaalopbrengst   €13.147,53 
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5. Consultatiebureau  
 

5.1 Achtergrond van het consultatiebureau  

De aangrenzende dorpen Terokh/Yendane kennen geen medische voorzieningen, men 
moet naar de stad Tivaouane naar de gezondheidspost of naar een naburig dorp waar 
een missiepost gevestigd is. Even langs de dokter is er dan ook niet bij, er is eerst 
reistijd en daarna vaak ook wachttijd wat kosten met zich mee brengt naast de kosten 
voor de zorg. Moeders wachten dan ook vaak lang voordat ze medische zorg zoeken. 
Daarnaast weten veel moeders niet of hun kinderen ondervoed zijn of niet en 
ondervoeding leidt tot grotere kwetsbaarheid voor ziekten. Het consultatiebureau zal hier 
uitkomst brengen:  

Kinderen zullen maandelijks gewogen worden, wat de moeders inzicht geeft in de 
groei en de gezondheid van hun kinderen. Daarnaast zal voorlichting gegeven worden 
met betrekking tot zorg voor kinderen en zwangerschap en zal het centrum een 
signaleringsfunctie hebben. Zieke en/of ernstig ondervoede kinderen worden 
doorverwezen. Medewerkers kunnen moeders helpen de juiste medische zorg voor hun 
kinderen te krijgen. Omdat het wegen en de voorlichtingssessies in de namiddag of op 
zondag plaats zullen vinden, kan het gebouw overdag dienst doen als kleuterschool. 

In 2012 zijn we druk bezig geweest met het werven van fondsen voor het 
consultatiebureau, zoals u kunt lezen in hoofdstuk 4. In december is opdracht gegeven 
voor het plaatsen van het dak; er zijn in 2012 geen onkosten met betrekking tot het 
consultatiebureau geweest. Hieronder vindt u een overzicht van wat er tot nu toe 
gerealiseerd is.  
 
 
5.2 Bouw van het consultatiebureau  

 
 

 
Vooraanzicht 

 
 
Augustus 2007 heeft Stichting Petite Cobi van de lokale autoriteiten toestemming 
gekregen om het consultatiebureau te bouwen en is er een stuk grond toegewezen. 
Daarnaast zijn we in discussie over medisch personeel en salarissen. Inmiddels heeft  
Mbaye Dione, onze vrijwilliger, met een kleine subsidie (betaald door het bestuur) zijn 
opleiding tot verpleegkundige afgerond. Graag zou stichting Petite Cobi zien dat hij op 
het moment dat het consultatiebureau afgerond is, door de overheid betaald wordt om 
het consultatiebureau te leiden.  

In 2009 heeft het bestuur samen met de tussenpersoon in Senegal, Cheikh Diouf 
meerdere begrotingen opgevraagd, en specialistisch advies ingewonnen. Nadat een 
besluit was genomen welke aannemer aan te nemen, begon het onderhandelen over de 
prijs van de arbeid. Prijzen van de materialen liggen vast, maar de aannemer is vrij zijn 
prijs vast te stellen. Eind november was er een overeenkomst en is de bouw begonnen.  
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Het zal bestaan uit drie zalen van 6 bij 6m en twee tussenruimten die gedeeltelijk open 
zullen zijn. Deze zullen dienst doen als wachtruimtes. In 2010 is de bouw van het 
consultatiebureau verder gegaan.  
In 2011 wilden we verder gaan met het plaatsen van het dak, bouw technisch bleek het 
echter beter om eerst de ramen en deuren te plaatsen omdat je op deze manier 
voorkomt dat de wind het dak eraf kan blazen. Daarom hebben we eerst de ramen en 
deuren laten maken, kosten: 1094 euro. Authentiek handwerk, geheel van ijzer gemaakt. 
Er komt eerst een soort tralie voor het raam (rechterfoto) en dan de ijzer luxaflex 
(middelste foto) zodat de ramen dicht kunnen. 
Eind 2012 is de opdracht gegeven om het dak te plaatsen. Als dit gebeurd is kunnen ook 
de ramen en deuren geplaatst worden.  
         
 
 

   
 Ramen en deuren voor het consultatiebureau  
 
 
 
5.3 Begroting & onkosten tot nu toe  

 

 Begroting Onkosten tot nu toe1 

 CFA Euro2  CFA Euro 

Bouw 2.366.849 3641,31 2.158.000 3320,00 

Afwerking 

(stukken) 

1.034.000 1590,77 823.000 1266,15 

Dak 1.466.000 2258,38 0 0 

Apart toiletblok  493.000 758,463 0 0 

Elektriciteit4  231.600 356,30 44.000 67,69 

Ramen en deuren 
674.850 1.038,23 724.650 1114,84 

Totaal  6.266.299 9.643 3.749.650 5.768,68 

                                                 
1 Onkosten tot en met 2011, in 2012 zijn geen kosten gemaakt.  
2 In de begroting is gerekend met 650 CFA is 1 Euro  
3  In begrepen bij de kosten van het aparte toiletblok is de laatste betaling aan de aannemer van 200.000 CFA. 
Werkelijke kosten van toilet zijn dus 293.000 CFA = 450 Euro 
4 Op dit moment is Terokh/Yendane nog niet van elektriciteit voorzien, maar er is goede hoop dat dit de 
komende jaren wordt aangelegd. Daarom heeft de stichting de materialen voor het aanleggen van 
elektriciteitsleidingen ook opgenomen in de begroting.  
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De kosten van de bouw zijn iets voordeliger uitgevallen omdat het ijzer (voor de 
constructie) in prijs gedaald is en dat het transport van de middelen 
naar de dorpen door de lokale bevolking is geregeld. Ook helpt deze 
met de aanlevering en bekostigen van het water nodig voor de 
bouw.  
De kosten van de ramen en deuren zijn iets duurder uitgevallen, onder andere doordat in 
de begroting geen transportkosten waren berekend en iets meer ijzer nodig is geweest 
dan begroot.  
 
 

5.4 Wegen & voorlichting 

Ondanks dat er nog geen officieel consultatiebureau is, worden de kinderen wel al met 
enige regelmaat gewogen. Mbaye Dione, gezondheidsmedewerker doet dit met een 
collega op vrijwilliger basis. Kinderen die ondervoed zijn, krijgen thuis bezoek van Mbaye 
Dione. Hij praat dan met de moeder/verzorgende om te kijken wat de oorzaak van 
ondervoeding is en om voorlichting over goede voeding te geven. Gedurende het jaar 
organiseerde hij ook voorlichting voor alle moeders, meestal na direct na het wegen van 
de kinderen.  
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Hoofdstuk 6  Medische kosten voor kinderen 
 

Zoals in onze doelstelling vermeldt, zet Stichting Petite Cobi zich in voor de verbetering 
van de gezondheid van moeder en kind in Senegal. In dit hoofdstuk vertellen we welke 
kinderen in 2012 hulp hebben ontvangen en hoeveel dit heeft gekost (bedragen zijn 
omgerekend naar euro’s en afgerond op hele euro’s). Waar mogelijk hebben we foto’s 
toegevoegd.  
 
6.1 Ondervoede en zieke kinderen 

Stichting Petite Cobi richt zich onder andere op ondervoede kinderen. Dit kan in de vorm 
van het geven van melkpoeder en andere voedingsupplementen, soms ook in de vorm 
van het regelen van goede opvang. Naast de ondervoede kinderen zet Stichting Petite 
Cobi zich in voor ernstig zieke kinderen. Medicijnen voor een lichte ontsteking of een 
paracetamol voor een griepje kan de familie meestal zelf heel goed betalen, maar als een 
kind ernstig ziek is en een operatie nodig heeft, lopen de kosten al gauw te hoog op. Een 
gemiddelde operatie kost namelijk een kleine honderd euro en dat terwijl een groot deel 
van de bevolking onder de armoedegrens van één dollar per dag leeft. In dit soort 
situaties biedt Stichting Petite Cobi uitkomst. Hieronder vindt u een overzicht van de 
kinderen die in 2012 medische hulp hebben ontvangen.  
 
6.1.1 Mame Lena 
 

Mame Lena heeft in 2010 een eerste darmoperatie ondergaan. 
Helaas was er geen geld om de tijdelijke stoma oplossing weer te 
verhelpen. In 2012 is ze hiervoor tweemaal geopereerd.  
  
Onkosten 916,43 euro, waaronder een operatie van 275 euro, een 
operatie van 137 euro, medicijnen, analyses, verblijf in het 
ziekenhuis en enkele communicatie en transport kosten van onze 
tussenpersoon.  
 
 
 
 
 

 
6.1.2 Abdou Coumba (8 jaar) 
Abdou Coumba van 8 jaar heeft in 2012 enkele controle afspraken in het ziekenhuis 
gehad en medicijnen gekregen. Hij leed aan de ziekte van Hirsprung, een aangeboren 
afwijking waarbij in een gedeelte van de darmen zenuwen ontbreken met ernstige 
constipatie tot gevolg; in 2011 is dit operatief verwijderd. 
 
Onkosten: 128,22 euro waaronder 15 euro doktors kosten, 82 euro aan medicijnen en 31 
euro aan transport en communicatiekosten.  
 
6.1.3 Fatou Binta (5 jaar) 
Fatou Binta van 5 jaar had 23 mei een pre-anesthesie afspraak. Helaas waren haar 
bloedwaarden niet goed, waardoor haar liesbreuk operatie nog niet is in gepland. Tot op 
heden krijgt zij medicijnen, zodra zij sterk genoeg is zal ze worden geopereerd.  
 
Onkosten: 144,05 euro waaronder 15 euro voor haar pre-anesthesie afspraak en 43 euro 
medicijnen. Daarnaast zijn er 45 euro kosten gemaakt voor transport en 
communicatiekosten. 
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6.1.4 Malick (2 jaar) 
 

Malick van 2 jaar is onder behandeling voor problemen met zijn 
urinewegen en zijn blaas. Hij heeft enkele analyses ondergaan en heeft 
medicijnen gekregen. Momenteel maakt hij het goed en is hij ontslagen 
uit het ziekenhuis.  
 
Onkosten: 201,64 euro, waaronder een scan van 46 euro, 52 euro aan 
medicijnen, dokterskosten, verblijfkosten in het zieken en 34 euro voor 
transport en communicatie 
 

 

 

 

 

 

 

6.1.5 Serigne Falou 
Serigne Fallou is eind november aan zijn liesbreuk geopereerd. Zijn familie had enkele 
onderzoeken betaald maar had niet voldoende geld voor de operatie. Gelukkig is hij met 
behulp van de stichting inmiddels geopereerd.  

 
Onkosten:  207,23 euro, waaronder de operatie van 107 euro, enkele analyses, 
medicijnen en 21 euro transport- en communicatiekosten 
 
 
6.1.6 Mamadou (4 jaar) 
 
Mamadou van inmiddels 4 jaar die begin februari aan zijn liesbreuk is geopereerd, is 

goed genezen.  
 

Onkosten 266,47 euro, waaronder de operatie (84 euro), pre-
anesthesieafspraak (15 euro), medicijnen en communicatie en 
transport kosten (58 euro)  
 
 

 

 

 
 

 
6.1.7 Woré (19 jaar) 
Woré is in 2010 met behulp van de stichting aan haar hart geopereerd. In 2012 heeft ze 
een controle röntgenfoto en een echo laten maken; ze maakt het goed maar wacht nog 
op een vervolg afspraak met de hartspecialist.  
 

Onkosten: 68,70 waaronder 45 euro voor de röntgenfoto en de echo. Daarnaast zijn er 
22 euro aan kosten gemaakt voor transport en communicatie.   
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6.1.8 Mouhamed Gueye 
 Mouhamed van 4 jaar die tweede kerstdag 2011 aan zijn 
amandelen is geopereerd, heeft enkele controle afspraken in het 
ziekenhuis gehad. Hij maakt het goed. 
onkosten in 2012: 12,26 euro 
onkosten reeds gemaakt in 2011: 321 euro waaronder de operatie 
(76 euro), analyses, veel medicijnen en communicatie & 
transportkosten van de tussenpersoon 
 
 
 
 

 
6.1.9 Serigne Mbacke Ndir en Ngoye Ndir 
Serigne Mbacke en Ngoye Ndir zijn twee oude bekenden van de stichting. Ngoye woog in 
2004 op 5 jarige leeftijd maar 8 kilo en is nog altijd licht ondervoed. Serigne Mbacke is 
haar jongere broertje dat ook lichtelijk ondervoed is. Beide hebben medicatie ontvangen 
van de stichting.  
Onkosten 67,80 euro  
 
6.1.10 Cheikh amed Tidian 
Cheikh Amed Tidian van 1 jaar is de zoon van een van onze vrijwilligers in Senegal; hij 
had malaria en heeft medicijnen ontvangen.  
Onkosten 32,24 euro  
 
6.1.11 Mamadou Seye 
Mamadou van 4 jaar was betrokken bij een ongeluk met een brommer. Stichting Petite 
Cobi heeft zijn medische kosten betaald, omdat de brommer was doorgereden en zijn 
familie niet genoeg middelen had.  
 
Onkosten: 72,12 euro waaronder 7 euro transport en communicatie.  
 
6.1.12 Mansour & Mouhamed  
Masour van 6 jaar was in het ziekenhuis opgenomen, echter zijn familie had geen geld 
enkele medicijnen te betalen. Voor Mouhamed gold hetzelfde. Onze tussenpersoon was 
toevallig aanwezig met een van de andere kinderen die hulp ontvangt en heeft deze 
betaald.  
Onkosten 25,49 euro  
 
6.1.13 Daouda 
Daouda van 5 jaar, wiens moeder is overleden had malaria waarvoor hij behandeld is.  
Onkosten 23,84 euro waaronder 4 euro transportkosten  
  
6.1.14 Maimouna 
Maimouna is begin 2012 geopereerd aan problemen met haar buik. 
 
De kosten voor de operatie bedroegen 287,48 euro, daarnaast is er 21 euro uitgegeven 
aan transport en communicatiekosten.  
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6.2 Gehandicapte kinderen 

Naast de hulp aan ondervoede en/of ernstige zieke kinderen zet Stichting Petite Cobi zich 
in voor gehandicapte kinderen. In 2012 hebben de volgende kinderen hulp ontvangen. 
 
6.2.1 Mamour (10 jaar) 
 

 

Mamour verloor in 2004 op 2 jarige leeftijd door een 
treinongeluk beide benen. Met prothesen en krukken is hij 
toch redelijk mobiel en kan hij zelf naar school lopen. In 
2012 heeft hij enkele afspraken in het ziekenhuis gehad 
voor het aanmeten van nieuwe prothesen. Medische 
kosten zijn betaald door het Liliane Fonds; stichting Petite 
Cobi heeft transportkosten betaald en enkele 
schoolspullen.  
 
Onkosten 63,21 euro  
 

 
 
6.2.2 Elhaj Nar  
Elhaj Nar van 2 jaar was zwaar gehandicapt en had epilepsie. Hij heeft enkele medische 
consultaties en medicijnen gehad. Helaas is hij overleden. 
Onkosten 60,41 euro  
 
6.3 Moeders 

 

6.3.1 Fama 
Fama, een zwangere vrouw met malaria heeft medicijnen ontvangen. 
Onkosten 12,60 euro  
 
6.4 Albinokindjes 

 
 

Blanke mensen verbranden afhankelijk van de 
hoeveelheid pigment die hun huid bevat. Albino kinderen 
verbranden nog vlugger, daar ze een gebrek aan 
pigment hebben. Dit leidt onder de Afrikaanse zon tot 
ernstige huidaandoeningen. Daarvoor zamelt de stichting 
zonnebrand in om verbranding te voorkomen. Hier 
hebben Elhaj (foto) en andere albinokindjes gebruik van 
gemaakt. 
Onkosten: geen  
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6.5 Petite Cobi 
Hoewel ze inmiddels geen hulp meer ontvangt van de Stichting 
willen wij u tot slot graag mededelen we dat Petite Cobi het goed 
maakt. Ze is in juli 2012 9 geworden en gaat naar de basisschool 
een dorp verderop.  

 
 
 
6.6 Totaaloverzicht kosten medische zorg  

 

  € 
Totaal ondervoede kinderen  67,80 

Specificatie Serigne Mbacké en Ngoye 67,80 

Totaal ernstig zieke 

kinderen 

 2386,17 

Specificatie Mame Lena  916,43 
Abdou Coumba 128,22 
Fatou Binta  144,05 
Malick 201,64 
Serigne Falou  207,23 
Mamadou  266,47 
Woré 68,70 
Mouhamed Gueye  12,26 
Cheikh Amed Tidian 32,24 
Mamadou Seye 72,12 
Mansour & Mohamed 25,49 
Douada  23,84 
Maimouna  287,48 

Totaal moeders  12,60  

Specificatie Fama  12,60  

Totaal gehandicapte 

kinderen 

 123,62  

Specificatie (alleen kosten  
gedragen door de stichting) 

Mamour  63,21 
El Haj Nar  60,41 

TOTAAL   2590,19 

 

6.7 Overige onkosten 

 € 

Kleine vergoeding voor de tussenpersoon5  198,47 
Medische kosten tussenpersoon zelf:  22,01 
Aanschaf paraplu + internet stick  24,43 
Totaal 244,91 
 

 

                                                 
5 Cheikh Diouf ontvangt maandelijks 10.000 CFA, iets meer dan 15 euro voor het meenemen van de kinderen 
naar het ziekenhuis.  
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6.8 Overzicht inkomsten en uitgaven  

 

Inkomsten  Uitgaven  

Donaties €2.364,50 Onkosten 
fondsenwerving 

€154,25 

Kerstkaarten €89,50 Consultatiebureau  0 
Taartenactie 0 Zieke kinderen  €2386,17 
Senegalese maaltijden 0 Ondervoede 

kinderen  
€67,80 

Kledingmarkt €799,70 Gehandicapte 
kinderen  

€123,62 

Kunstveiling €5.910,00 Moeders  €12,60 
Fondsaanvragen €4.000,00 Onkosten tussen 

persoon 
€244,91 

Overige initiatieven €138,08   
Totaal €13.301,78 Totaal  € 2.989,35 

 

Inkomsten – uitgaven = € 10.312,43 

 

 

Zoals u kunt zien was 2012 een goed jaar wat betref inkomsten en hebben we veel 
kinderen geholpen. Omdat de bouw van het consultatiebureau pas in 2013 verder zal 
plaatsvinden hebben we in 2012 niet alle inkomsten uitgegeven.   
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Hoofdstuk 7. Terugblik en afsluiting 

 

In 2012 heeft de stichting veel kunnen doen. Zoals u hebt kunnen lezen hebben we met 
verschillende activiteiten veel geld opgehaald. We zijn verder gegaan met de bouw van 
het consultatiebureau en hebben weer veel kinderen kunnen helpen. Wij hopen dat 2013 
een net zo succesvol jaar zal worden, waarin we veel kinderen kunnen helpen en de 
bouw van het consultatiebureau kunnen afmaken.  

 
Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen en steun aan Stichting Petite Cobi en hopen 
ook de komende jaren op uw steun te mogen reken.  
 
Ook namens de moeders en kinderen in Senegal, 
 

Het bestuur van Stichting Petite Cobi 
Annelieke van Dijk 

Annemarie de Lang 
Cobi Mars 

Eline Holtes 
Lydia Timmer  

 
 
 
 
 
 
 
Mocht u vragen, op- of aanmerkingen hebben, dan kunt u ons altijd contacteren: 
 
Postadres: 
Waterman 19 
3721 WE Bilthoven 
 
Email: info@stichtingpetitecobi.org  
 
Internet: www.stichtingpetitecobi.org 
 
Twitter: PetiteCobi 
Facebook: Stichting Petite Cobi  
Hyve: http://stichtingpetitecobi.hyves.nl/  
 
Tel: 070 7856 431 / 06 53 27 33 95  
 
Rekeninggegevens: 
Giro 4924677 
o.v.v Stichting Petite Cobi 
 
IBAN: NL18INGB0004924677 
BIC:   INGBNL2A 
 
Kamer van Koophandel 
30220307 
Utrecht 
 


