Jaarverslag 2018

Stichting Petite Cobi
biedt kinderen een gezonde toekomst!
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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2018 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 veertien jaar oud: een gezonde meid die naar
de middelbare school 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.
2108 is een bewogen jaar voor ons geweest. We hebben weer verschillende kinderen
kunnen helpen, en ook het consultatiebureau loopt goed. Helaas hebben we dit jaar ook
afscheid moeten nemen van onze trouwe vrijwilliger Mbaye Dione, hij overleed eind 2018
heel plotseling. Hij was pas 35 jaar en wij zullen hem erg missen.
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 en operationeel houden
van een consultatiebureau in Terokh/Yendane (zie hoofdstuk 5). 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 sinds 2015 is het
centrum actief, gerund door lokale vrijwilligers. Naast het maandelijks wegen van de
kinderen, wordt er voorlichting gegeven en heeft het centrum een signaleringsfunctie. De
gezondheidsvrijwilliger houdt wekelijks spreekuur. Hij wordt daarbij ondersteund door
twee vrijwilligers die meehelpen bij het wegen van de kinderen en het bijhouden van de
administratie. Iedere maand komt de hoofdverpleger uit de regio naar de
gezondheidspost voor consultaties en vaccinaties.
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 de 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 2018
In 2018 bestond het bestuur uit de volgende vrijwilligers:
Cobi Mars
Lydia Timmer
Annelieke van Dijk
Eline Holtes
Annemarie de Lang

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
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 helpt mee
met verschillende verkoopacties. 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 † was de contactpersoon van de stichting met betrekking tot het
consultatiebureau. Hij woog maandelijks de kinderen uit de twee dorpen en organiseerde
voorlichtingsbijeenkomsten over zorg voor kinderen, waarvoor hij ook een opleiding had
gevolgd. Helaas is hij eind 2018 plotseling overleden.
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, wordt er op verschillende
manieren geld 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
Stichting Petite Cobi kan al jaren rekenen op een behoorlijk aantal trouwe donateurs.
Ook in 2018 was dat weer het geval en er zijn een paar nieuwe donateurs bijgekomen. In
totaal werd de stichting in 2018 gesteund door 22 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 2018 € 2.217,- opgehaald.
4.2 Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg
In 2018 mocht Stichting Petite Cobi ook rekenen op een speciale gift van de diaconie van
de Protestantse Gemeente Middelburg. De stichting ontving van hen een gift van € 500,-.
4.3 Montaigne on Stage
Ieder jaar organiseert het Montaigne Lyceum het spektakel Montaigne On Stage. Zang,
dans, cabaret en muziek: voor een enthousiast publiek van medeleerlingen en leraren
laten leerlingen op het podium zien hoeveel talent zij in huis hebben. Op de feestelijke
avond in maart zijn er verschillende acts opgevoerd en is naast dit spetterende optreden
ook een mooi bedrag ingezameld voor Stichting Petite Cobi: €92,50. Lees meer over dit
initiatief op de website van het Montaigne Lyceum of beluister een van de bijdrages via
YouTube.
4.4 Taartenactie
Het bestuur van de stichting heeft in 2018 regelmatig in de keuken gestaan voor onze
taartenactie. Geïnteresseerden kunnen voor € 9,95 á € 15 diverse huisgemaakte taarten
bestellen. Van traditionele appeltaart tot cheesecake en frambozen-brownies, het
assortiment wordt steeds uitgebreider. Op deze manier is er in 2018 € 65,- opgehaald.
4.5 Kunstverkoop
Drie kunstenaressen steunen de stichting met behulp van hun werk: Thea Mars-Röpke,
Diny Schuurman en Margaret van Dijken-Baars. Zij helpen mee om bekendheid aan de
stichting te geven door bijvoorbeeld flyers van de stichting bij exposities neer te leggen
of doneren een deel van de opbrengst van kunstwerken die zij verkopen. In 2018
betekende dit een bijdrage van € 20,- via de verkoop van werk van Thea Mars-Röpke.
4.6 Onkosten fondsenwerving
Om fondsen te kunnen werven moeten wij helaas ook een aantal onkosten maken. In
2018 ging het om kosten voor onze bankrekening en kosten voor de website. In totaal
ging het om een bedrag van € 284,47.
4.7

Totaaloverzicht

Inkomsten
Donaties
Diaconie Protestantse
Gemeente Middelburg
Montaigne on Stage

€ 2.217,€ 500,€ 92,50
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Uitgaven
Onkosten
fondsenwerving

€ 284,47

Taartenactie
Kunstverkoop
Subtotaal
Totaalopbrengst

€ 65,€ 20,€ 2.894,50
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€ 284,47
€ 2.610,03

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 was hield tot zijn
overlijden in december 2018 ook regelmatig consultaties.

In 2018 hebben er 120 consultaties plaats gevonden, 29 family planning consultaties en
waren er twee kinderen matig ondervoed. Zij hebben voedingsadvies ontvangen en
maken het momenteel goed.
 Rust zacht Mbaye Dione
Your candle is blown out long before,
But your legend never will....
Gezondheidsvrijwilliger, Mbaye Dione was vanaf dag 1
betrokken bij Stichting Petite Cobi, woog maandelijks de
kinderen van zijn dorp, ging op ziekenbezoek. Het bestuur
betaalde mee aan zijn verpleegkundige opleiding voor deze
man met een hart van goud!
Verpleegkundigen in Senegal zijn een soort huisartsen
(maar dan een beetje lager opgeleid).
Mbaye met zijn dochter Mame
Diarra
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Voor zijn inkomen werkte hij in een ziekenhuis in de buurt,
maar zijn dorpsgenoten konden altijd op hem rekenen, zo
assisteerde hij met enige regelmaat bij nachtelijke
bevallingen (als er geen transport was naar een
gezondheidscentrum).
Dat juist hij die altijd voor iedereen klaar stond en met zelf
aardig wat medische kennis en toegang tot
gezondheidszorg in december overleed na een kort ziekbed
is voor niemand te bevatten. Een zwarte dag voor
Terokh/Yendane en voor alle kinderen die hulp ontvangen
van stichting Petite Cobi.

Mbaye aan het werk in het
consultatiebureau

Wij wensen zijn familie en zijn dorpsgenoten veel sterkte
met het verwerken van dit verlies,

5.2 Verdere ontwikkeling consultatiebureau
Om het consultatiebureau verder te ontwikkelen tot volledig functionerend medisch
centrum werkt Stichting Petite Cobi nauw samen met de gezondheidsautoriteiten in
Senegal en met name met de hoofdverpleger in de regio.
Het beleid van Stichting Petite Cobi is dat de stichting wel eenmalige kosten op zich kan
nemen, maar dat structurele kosten zoals salariskosten van personeel en
water/elektriciteit door de overheid gedragen moeten worden.
Stichting Petite Cobi zal in 2019 de mogelijkheden onderzoeken om een nieuwe
verpleegkundige en/of verloskundige op te leiden die zich zal inzetten voor het
consultatiebureau.
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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 2018 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 2018 medische hulp hebben ontvangen.

6.1.1 Assane
Begin 2016 vocht Assane voor zijn
leven. Door gebrek aan financiën had hij
meerdere dagen geen medicijnen gehad,
die hij wel dagelijks nodig heeft
vanwege hartproblemen.
Aangesterkt onderging hij vele analyses
en werd in 2017 goed gekeurd voor een
hartoperatie. Stichting Petite Cobi schrok
net als Assane van de kosten van deze
operatie, ruim 6.000 euro. Roderick
zamelde met een triatlon echter
voldoende geld in en zo kon Assane
op de wachtlijst geplaatst worden.

Assane

2018 was spannend, meerdere keren werd Assane opgeroepen voor zijn operatie,
maar helaas ging het dan toch elke keer niet door. Technische problemen met de
operatieapparatuur, plotselinge afwezigheid van de chirurg, elke keer was er weer iets
waardoor het toch niet door kon gaan. Maar er is goede hoop voor 2019.
Onkosten: 5257,88 euro
Bij deze hoge kosten zijn een deel van de kosten van de operatie inbegrepen van ruim
4 000 euro. Daarnaast zijn de kosten van transport van Assane en de vrijwilliger die
hem begeleidt hoog, aangezien er elke keer naar Dakar afgerezen moet worden.
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6.1.2 Omar
Omar van 7 jaar lijdt al sinds jaren aan een liesbreuk. Deze kleine
jongen die bij zijn oma woont is begin april 2018 met succes
geopereerd aan zijn liesbreuk, hij maakt het goed,
Onkosten: 379,20 euro
Waaronder de kosten voorafgaand aan de operatie zoals
bloedanalyses, de operatie, ziekenhuisopname en de nazorg

Omar

6.1.3 Mo Sankara
Mo Sankara van 2 jaar, die in
januari met succes aan een
liesbreuk geopereerd is, is in 2018
twee keer opgenomen geweest in
het ziekenhuis, voor
darmproblemen en ernstige
bloedarmoede.
Om Mo extra te laten aansterken
heeft Stichting Petite Cobi eieren
en melkpoeder aan de moeder
gegeven.

Onkosten 226,20 euro

Mo Sankara tijdens zijn ziekenhuis opname in
september 2018

6.1.4 Ibrahima
Juni 2017 is Ibrahima van 16 jaar met succes aan zijn
gecompliceerde beenbreuk geopereerd.
In 2018 zijn de toen geplaatste pinnen operatief
verwijderd en heeft hij enkele maanden fysiotherapie
gekregen.

Onkosten: 640,13 euro

Ibrahima

6.1.5 Kleine Mo
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Kleine Mo van 5 jaar heeft al vanaf zijn geboorte last van
urinewegproblemen. In 2017 ging hij van ziekenhuis naar
ziekenhuis zonder heel duidelijke diagnose. Hij knapte wel
verder op.
In 2018 is hij nog een enkele keer op controle geweest.
Onkosten 91,91 euro

6.1.6 Adama
Adama van 13 jaar heeft last van chronische
keelontsteking. In 2018 heeft zij verschillende
onderzoeken ondergaan en is zij op de wachtlijst
geplaatst voor het verwijderen van haar
keelamandelen.
Onkosten: 239,69
Waaronder de kosten van de operatie die vooraf betaald
dient te worden.
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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 2018 hebben wij geen verzoeken om hulp ontvangen
voor gehandicapte kinderen.

6.3 Moeders
6.3.1 Ndeye Fatou Faye
Ndeye Fatou de vrouw van onze vrijwilliger Mbaye Dione † is
op 10 februari bevallen van een gezonde dochter.
Hun eerste kindje werd geboren met een hersenafwijking,
waardoor de moeder ook tijdens deze zwangerschap extra
onder controle stond.
Onkosten: 76,34 euro

Mbaye met dochter Mame
Diarra

6.3.2 Fatou †
35 jaar oud, moeder van 3 kinderen, levend in grote
armoede en ernstig ziek en verward. Als Stichting Petite
Cobi om hulp wordt gevraagd, ligt deze vrouw op een dun
versleten matrasje, met behulp van haar kinderen staat ze
even wankel op.
Verschillende onderzoeken wezen niet direct een oorzaak
aan, door middel van voedingssupplementen sterkte ze wel
wat aan. Helaas is het niet tot verder onderzoek gekomen.
29 november 2018 is ze overleden.
Stichting Petite Cobi wenst haar familie veel sterkte toe met
het verwerken van dit verlies.
Fatou

Onkosten: 377,08
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6.4 Kinderen door de jaren heen
6.4.1 Petite Cobi
Hoewel ze inmiddels geen hulp meer ontvangt van de
Stichting willen wij u tot slot graag mededelen dat Petite
Cobi het goed maakt.

6.4.2 Barra
Een van de eerste kinderen die hulp ontving zelfs nog voor stichting Petite Cobi officieel
was opgericht.
In 2004 een kleine verlegen jongen met vreselijke constipatie door de ziekte van Hirsch
Sprung waaraan hij in 2005 met succes geopereerd is. In 2007 een vrolijk jochie en in
2018 een stoere vent!
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6.5 Totaaloverzicht kosten medische zorg
Totaal ernstig zieke en ondervoede
kinderen
Specificatie

Totaal moeders
Specificatie

Assane
Omar
Mo Sankara
Ibrahima
Kleine Mo
Adama

5257,88
379,20
226,20
640,13
91,91
239,69

Ndeye Fatou Faye
Fatou

76,34
377,08

TOTAAL

7288,43

6.6 Overige onkosten
Vrijwilligersvergoeding voor de tussenpersoon1
Medische kosten tussenpersoon zelf
Medische kosten van de vrouw van de
tussenpersoon
Kleine bijdrage in de begrafenis kosten Mbaye
Dione
Totaal

183,22
59,61
46,04
7,63
296,50

6.7 Overzicht inkomsten en uitgaven

Inkomsten
Donaties
Diaconie Protestantse
Gemeente Middelburg
Montaigne on Stage
Taartenactie
Kunstverkoop
Subtotaal
Inkomsten – uitgaven =

€ 2.217,€ 500,€ 92,50
€ 65,€ 20,€ 2.894,50

Uitgaven
Onkosten
fondsenwerving
Zieke kinderen
Moeders
Onkosten tussen
persoon
Subtotaal

€ 284,47
€ 6835,01
€ 453,42
€ 296,50

€ 7.869,40
€ -4.974,90

In bovenstaande tabel ziet u dat de onkosten dit jaar groter waren dan de inkomsten.
Deze kosten zijn gedekt door de inkomsten uit 2017, waarin Roderick een triatlon liep
voor Stichting Petite Cobi.

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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Hoofdstuk 7. Terugblik en afsluiting

In 2018 heeft Stichting Petite Cobi zes kinderen en twee moeders kunnen helpen. Het
was een jaar met een lach en een traan; een lach voor alle kinderen die succesvol
geholpen zijn, een beproeving van geduld voor Assane die al maanden wacht op zijn
operatie en een traan voor Mbaye en Fatou die zijn overleden. Toegang tot goede
gezondheidszorg blijft moeilijk in Senegal en daarom gaan wij door!
Wij danken u hartelijk voor uw vertrouwen en steun aan Stichting Petite Cobi en hopen
ook de komende jaren op uw steun te mogen rekenen.
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
Facebook: www.facebook.com/stichtingpetitecobi
Tel: 06 -25 15 80 57
Rekeninggegevens:
Stichting Petite Cobi in Leiden
IBAN: NL18INGB0004924677
BIC: INGBNL2A
Kamer van Koophandel
30220307
Utrecht
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