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1. Inleiding 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 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 op initiatief van 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). Ook werd Cobi’s hulp gevraagd voor een ander klein meisje van wie de moeder 

tijdens de bevalling is overleden. Toen Cobi haar voor het eerst zag, was ze drie weken 

en woog slechts 1,9 kilo. Ze is inmiddels elf jaar oud: een gezonde meid die naar de 

burgklas gaat! Ze wordt door iedereen kleine Cobi genoemd, petite Cobi. Naar dit meisje 

is onze stichting vernoemd.  

Om structureler een steentje bij te dragen, heeft Cobi Mars samen met vier andere 

meiden deze stichting opgericht. In dit jaarverslag kunt u lezen wat de stichting in 2015 

heeft bereikt. Zo zijn er dit jaar weer verschillende kinderen geholpen. Ook is er flink 

opgeschoten met de bouw van het consultatiebureau.  

 

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 uit donaties en 

fondsaanvragen aan bod en in hoofdstuk 5 en 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 zes. 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 

hoofdstuk vier 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 

aan 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 begonnen met de bouw van het consultatiebureau en inmiddels komt de 

afronding steeds nader in zicht.  

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. 
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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 3 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 2016 

 

In 2016 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 

 

 

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. Anne Chang helpt ons met het werven van fondsen en tijdens 

verschillende acties.  

 

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 

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. Hij 

ontvangt hiervoor een kleine vrijwilligersvergoeding. 
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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  

In de afgelopen jaren heeft de stichting helaas te maken gekregen met een terugloop in 

het aantal donateurs. Maar in 2016 lijkt dit tij gekeerd te zijn: naast onze trouwe 

donateurs zijn er een paar nieuwe donateurs bijgekomen. In totaal werd de stichting in 

2016 gesteund door 28 personen, die met een zelf gekozen bedrag een bijdrage leveren 

aan de doelstelling. De stichting biedt vanaf € 7,50 per kwartaal de nieuwsbrief aan. 

Personen die ons vanaf dit bedrag steunen worden tot de donateurs gerekend. Naast 

giften van vaste donateurs ontvangen wij ook incidentele donaties. In totaal is via deze 

wijze in 2016 maar liefst € 1.704,70 opgehaald.   

4.2 Inzamelingsactie Deloitte  

In oktober 2016 kreeg de stichting een bijzonder bericht. Een groep oud-collega’s van de 

wijlen Jean Diop die lange tijd werkzaam was bij Deloitte hebben een inzamelingsactie 

gehouden. Omdat Jean Diop afkomstig was uit Senegal wilden zij ter nagedachtenis aan 

hem een donatie doen aan een goed doel dat actief is in Senegal. Via de website kwamen 

zij bij Stichting Petite Cobi terecht. Gezamenlijk hebben zij een donatie van € 3.575,- 

gedaan.   

4.3 Yoga event 

Dit najaar organiseerde yogalerares Lena de Stigter een yoga event in de omgeving Den 

Haag om geld in te zamelen voor de kinderen in Senegal. Deelnemers aan het event 

gaven ieder een bijdrage en het totaalbedrag dat zij daarmee heeft opgehaald doneerde 

Lena volledig aan Stichting Petite Cobi. Dankzij haar initiatief heeft de stichting een 

donatie van € 150,- ontvangen. Voor meer informatie over haar yoga events kunt u een 

kijkje nemen op haar website: http://yoga.de-stigter.nl/.  

4.4 Kerstkaarten  

Ook in 2016 heeft de stichting in november en december kerstkaarten verkocht. Het gaat 

om luxe fotokaarten voor € 1,50 per stuk of 5 stuks voor € 6,50. Met name dankzij de 

inzet van onze vrijwilliger Anne Chang heeft de kerstkaartenverkoop in 2016 € 160,- 

opgeleverd. 

4.5 Actie ‘Geld terug bij vertraging’  

In 2016 is de “NS Geld terug bij vertraging” actie nieuw leven ingeblazen, waarbij 

mensen de restitutie die zij van de NS ontvangen bij opgelopen vertraging aan de 

stichting doneren. Deze actie heeft in 2016 in totaal €14,10 opgebracht. 

4.6 Stichting Pro Ruil 

Sinds 2013 werken wij samen met Stichting Pro Ruil. Dit is een initiatief dat 

duurzaamheid bevordert door het ruilen van kinderkleding te faciliteren. Een deel van de 

opbrengst wordt aan een aantal goede doelen geschonken, waaronder Stichting Petite 

Cobi. In 2016 betekende dit een bijdrage van € 25,75. Voor meer informatie over Pro 

Ruil, zie www.krijgdekleertjes.nl. 

4.7 Verjaardagsactie 

Een bijzondere actie in 2016 is verder die van onze voorzitter Cobi Mars. Zij besloot aan 

haar familie, vrienden en bekenden voor haar verjaardag  te vragen een donatie te doen 

aan Stichting Petite Cobi in plaats van een cadeau te geven. Dit heeft een totaalbedrag 

van € 277,50 opgeleverd. Onze hartelijke dank aan Cobi en haar sociale netwerk. 

http://yoga.de-stigter.nl/
http://www.krijgdekleertjes.nl/


7 

 

4.8 Sinterklaasactie 

Dit jaar deed Stichting Petite Cobi met Sinterklaas via Facebook een oproep om kinderen 

in Senegal op 5 december een goede gezondheid cadeau te doen. Deze actie leverde € 

59,- op. Alle mensen die een bijdrage hebben geleverd willen we hartelijk bedanken! 

4.9 Onkosten fondsenwerving  

Om fondsen te kunnen werven moeten wij helaas ook een aantal onkosten maken. Het 

gaat dan om onkosten voor verschillende acties, de bijdrage voor de bankrekening en 

onkosten voor de website. In 2016 ging het in totaal om € 236,51.  

4.10 Totaaloverzicht  

Inkomsten  Uitgaven  

Donaties €1.704,70 Onkosten 

fondsenwerving 

€236,51 

Inzamelingsactie Deloitte 

Lloyd 

€3.575,-   

Yoga event €150,-   

Kerstkaarten €160,-   

Actie ‘Geld terug bij 

vertraging’ 

€14,10   

Stichting Pro Ruil €25,75   

Verjaardagsactie €277,50   

Sinterklaasactie €59,-   

Subtotaal €5.966,05  €236,51 

Totaalopbrengst   € 5.729,54 
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5. Consultatiebureau  

 

 
 

5.1 Het consultatiebureau in actie  

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.  

Daarom heeft Stichting Petite Cobi een consultatiegebouw laten bouwen in 

Terokh/Yendane dat sinds 2015 actief is: 

 

- een agente de santé communautaire houdt wekelijks spreekuur (dit is een 

verpleegkundige met korte opleiding, die in het dorp het eerste aanspreekpunt 

voor gezondheidszorg is)  

- maandelijks worden de kinderen jonger dan 3 jaar gewogen en wordt hun groei 

bijgehouden, ouders van ondervoede kinderen worden voorgelicht over gezonde 

voeding en ontvangen indien nodig extra voeding in de vorm van melkpoeder en 

eieren.  

- maandelijks komt de hoofdverpleger van de regio voor consultaties en 

vaccinaties 

- onze trouwe vrijwilliger Mbaye Dione die zelf verpleger is houdt ook regelmatig 

consultaties. 

 

In 2016 hebben er 180 consultaties plaats gevonden, 92 family planning consultaties en 

heeft een kindje extra steun ontvangen in verband met ondervoeding.  
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Hoofdstuk 6  Medische kosten voor kinderen 

 

Zoals in onze doelstelling vermeld, 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 2016 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 2016 medische hulp hebben ontvangen.  

 

6.1.1 Mo 

 

Mo van drie jaar heeft al vanaf zijn geboorte last van 

urinewegproblemen. Begin van dit jaar heeft hij verschillende 

analyses ondergaan. Zo heeft hij enkele dagen een katheter gehad 

om zijn nierfuncties te testen. De conclusie is dat hij een 

vernauwing heeft aan zijn urineweg waardoor zijn nieren 

overbelast zijn geraakt. 

Met behulp van medicijnen is hij inmiddels flink opgeknapt maar 

hij heeft nog altijd last van incontinentie. Onlangs was hij op 

consultatie bij de uroloog en binnenkort volgt een echografie. 

Enkele echo’s en katheters verder is er helaas nog altijd geen 

definitieve diagnose noch een behandelplan. Terwijl alles duidt op 

een afwijking aan zijn plasbuis, wat met een kleine operatie 

verholpen kan worden. Na enkele weken door een Arts in 

Opleiding te zijn behandeld, heeft de ervaren uroloog hem nu 

verwezen naar ziekenhuis CTO in Dakar. 

 

Onkosten: 289,42 euro  

 

 

6.1.2 Mo Sankara 

 

Kleine Mo Sankara van 6 maanden heeft een lies- en navelbreuk. Eind 

december is hij geopereerd. De operatie is goed verlopen.  

 

 

Onkosten: 303,18 euro  
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6.1.3 Babacar  

 

Babacar van 4 jaar heeft al vanaf zijn geboorte last van zijn 

stoelgang. Met enige regelmaat heeft hij last van hevige  

constipatie veroorzaakt door de ziekte van Hirschsprung, een 

aangeboren afwijking waarbij de zenuwen in een gedeelte van de 

darmen niet werken.  

In januari heeft hij zijn eerste operatie ondergaan, ondanks dat 

hij nog herstellende is en alleen vloeibaar en licht verteerbaar 

voedsel krijgt, gaat het al stukken beter met zijn stoelgang. 

Zijn tweede operatie is betaald (180 000 F CFA, ongeveer 275 

euro), maar helaas staat hij nog altijd op de wachtlijst. 

 

Onkosten: 544,81 

 

6.1.4 Assane 

Assane van 17 jaar heeft hartklachten. Hij heeft een doppler onderzoek 

gehad, maar toen was het geld op. Zonder medicijnen vocht deze jongen voor 

zijn leven. Met hulp van Stichting Petite Cobi heeft hij in het lokale ziekenhuis 

van Tivaouane aan kunnen sterken waarna hij doorverwezen is naar de 

hartspecialist in Dakar voor verdere onderzoeken om te zien of hij in 

aanmerking komt voor een hartoperatie.  

 

Onkosten: 787,15 euro 

 

 

 

6.1.5 Abib 

 

Abib van 19 maanden heeft last van chronische 

luchtwegproblemen. Hij heeft medicijnen gekregen en 

is onder controle van een KNO-arts. Inmiddels gaat het stukken 

beter met hem. 

 

Onkosten: 140,77 euro  

 

 

6.1.6 Mohamed Gueye  

In 2016 is Mohamed, die in 2011 aan zijn keelamandelen is geopereerd en in 2013 

wederom hevige klachten had, nog eenmaal op controle geweest. Hij maakt het goed.  

Onkosten 3,47 euro  
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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 2016 hebben de volgende kinderen hulp ontvangen. 

 

6.2.1 Hakim 

 

Vorig jaar leerde kleine Hakim van 3 met behulp van aangepaste 

schoenen en fysiotherapie weer lopen na de controle over zijn 

spieren te zijn kwijt geraakt door hersenvlies ontsteking. Helaas 

begint 2016 niet zo goed voor deze stoere kleine vent: hij moest 

met spoed geopereerd worden aan zijn keel- en neusamandelen. 

21 januari is hij met succes geopereerd (waaraan Stichting Petite 

Cobi 75 000 F CFA heeft bijgedragen)  

Intussen gaat hij goed vooruit. Hij krijgt wekelijks fysiotherapie 

en gaat steeds beter lopen. Ook begint hij zijn rechterhand meer 

te gebruiken. Voor 30 000 F CFA hebben we hem weer met 20 

sessies kunnen helpen. 

Helaas heeft hij de laatste tijd veel last van epileptische aanvallen. Met een bijdrage van 

30 000 F CFA (ongeveer 47 euro) heeft hij begin december een hersenscan gehad. In 

januari 2017 heeft hij een afspraak bij de neuroloog voor de uitslag. 

 

Onkosten 208,01 

 

6.2.2 Mamour 

 

Toen hij 2,5 was heeft Mamour bij een treinongeluk beide 

onderbenen verloren. Met een rolstoel kom je in het zand 

van Senegal niet zover, daarom heeft hij protheses. 

Inmiddels is Mamour 14 en zijn zijn protheses te klein 

geworden. Daarom heeft Stichting Petite Cobi nieuwe 

prothesen besteld, voor onder de kerstboom (de 

prothesen waren klaar in de kerstvakantie). 

 

Onkosten 235 euro 

 

 

 

 

 

6.3 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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6.4 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. Kleine meisjes worden 

groot, inmiddels gaat ze naar de brugklas. Omdat de 

school ver weg is, doet zij dat heel hollands per fiets 

 

 

 

 

6.5 Totaaloverzicht kosten medische zorg  

 

Totaal ernstig zieke en ondervoede 

kinderen 

 2.068,80 

Specificatie Mo 289,42 

Mo Sankara 303,18 

Babacar 544,81 

Assane 787,15 

Abib 140,77 

Mohamed 3,47 

Totaal gehandicapte kinderen  443,01 

Specificatie (alleen kosten  

gedragen door de stichting) 

Hakim 208,01 

 Mamour  235,- 

TOTAAL   2.511,81 

 

 

6.6 Overige onkosten 

 

Kleine vergoeding voor de tussenpersoon1  184,90 

Medische kosten tussenpersoon zelf  48,35 

  

Totaal 233,25 

 

 

                                                 
1 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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6.7 Overzicht inkomsten en uitgaven  

 

Inkomsten  Uitgaven  

Donaties € 1.704,70 Onkosten 

fondsenwerving 

€ 236,51 

Inzamelingsactie Deloitte € 3.575,- Consultatiebureau  - 

Yoga event € 150,- Zieke kinderen  € 2068,80 

Kerstkaarten € 160,- Gehandicapte 

kinderen  

€ 443,01 

Actie ‘Geld terug bij 

vertraging’ 

€ 14,10 Onkosten tussen 

persoon 

€ 233,25 

Stichting Pro Ruil € 25,75   

Verjaardagsactie € 277,50   

Sinterklaasactie € 59,-   

Totaal €5.966,05 Totaal  € 2.981,57 

Inkomsten – uitgaven = € 2.984,48 

 

In 2016 waren de inkomsten hoger dan de uitgaven, mede door de fantastische actie van 

Deloitte eind 2016. De extra fondsen van 2016 zullen in 2017 onder andere ingezet 

worden voor verder onderzoek voor Assane om te zien of hij voor een operatie in 

aanmerking komt.  
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Hoofdstuk 7. Terugblik en afsluiting 

 
In 2016 heeft de Stichting Petite Cobi met uw steun 8 kinderen kunnen helpen. Kinderen 

die zonder Stichting Petite Cobi geen toegang zouden hebben tot gezondheidszorg, zo 

vocht Assane voor zijn leven toen zijn ouders de dure hartmedicatie niet meer konden 

betalen en zat Mamour in een rolstoel omdat zijn prothesen te klein geworden waren. 

Echter kom je in het mulle zand van Senegal niet ver.  

 

Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen en steun aan Stichting Petite Cobi en zetten 

ons ook in 2017 weer in voor een gezonde toekomst voor moeder en kind!  

 

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@stichtingpetitiecobi.org  

Website: www.stichtingpetitecobi.org  

Twitter: PetiteCobi 

Facebook: www.facebook.com/stichtingpetitecobi  

 

Tel: 06 44 48 23 05 

 

Rekeninggegevens: 

Stichting Petite Cobi in Leiden 

 

IBAN: NL18INGB0004924677 

BIC:   INGBNL2A 

 

Kamer van Koophandel 

30220307 

Utrecht 

 

mailto:info@stichtingpetitiecobi.org
http://www.stichtingpetitecobi.org/
http://www.facebook.com/stichtingpetitecobi

