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1. Inleiding 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 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 vijftien 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.  

2019 is een bewogen jaar voor ons geweest. Zo zijn verschillende kinderen die lang op 

de wachtlijst stonden eindelijk geopereerd. Vanwege het overlijden van Mbaye Dionne 

(eind 2018) zijn er ook in het consultatiebureau wat veranderingen geweest.  

 

In hoofdstuk 2 van dit verslag wordt kort ingegaan op de doelstellingen en in hoofdstuk 3 

wordt het bestuur gepresenteerd. Daarna gaat het jaarverslag in op de inkomsten uit 

donaties en fondsenwervende acties in 2019 (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 en 6 kunt u 

lezen wat we met deze inkomsten in het afgelopen jaar hebben bereikt. 

 

 

Voor de toekomstplannen verwijzen wij u naar ons beleidsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

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, met name op het gebied van toegang tot gezondheidszorg. 

 

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 6. Om het derde doel te bereiken 

en om geld in te zamelen voor onze stichting organiseren wij verschillende acties. 

Hierover meer in hoofdstuk 4 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 nog steeds in gesprek over de inzet van 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 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 2019 

 

In 2019 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 helpt mee 

met verschillende verkoopacties. Ook helpt Huub Mars bij technische vragen rondom de 

website en hebben verschillende vrijwilligers meegeholpen tijdens de kledingmarkten. 

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

 

Daarnaast zijn er verschillende vrijwilligers in Senegal actief. 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 die rondom de bouw van het 

consultatiebureau veel praktische zaken heeft geregeld en zich al jaren inzet voor het 

faciliteren van medische zorg voor de moeders en kinderen. Hij regelt de afspraken in het 

ziekenhuis en indien nodig gaat hij met de moeders en kinderen mee. 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 2019 zijn wij weer door hen gesteund. Ook zijn er een aantal donateurs die 

incidenteel een bijdrage hebben geleverd. In totaal werd de stichting in 2019 gesteund 

door 18 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 

2019 € 4.782,- opgehaald.   

4.2 Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg 

In 2019 mocht Stichting Petite Cobi ook opnieuw rekenen op een speciale gift van de 

diaconie van de Protestantse Gemeente Middelburg. De stichting ontving van hen een gift 

van € 500,-.  

4.3 Taartenactie 

Het bestuur van de stichting heeft in 2019 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, op 

aanvraag kunnen vele verschillende soorten taarten worden gemaakt. Sinds 2019 

behoren ook vegan taarten tot het assortiment. Op deze manier is er in 2019 € 50,- 

opgehaald. 

4.4 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 2019 

betekende dit een bijdrage van € 10,- via de verkoop van werk van Thea Mars-Röpke.  

 

4.5 Festivalactie 

Tijdens het Weekend van de Romantische Muziek in Rotterdam heeft ons bestuurslid 

Eline Holtes de hele dag haren gevlochten om geld in te zamelen voor Stichting Petite 

Cobi. Bezoekers van het festival konden tussen het programma van muziekoptredens, 

poëzievoordrachten en lezingen langskomen om hun haren een creatieve draai te laten 

geven door Eline. Het resultaat waren veel prachtige kapsels en een bedrag van € 60,- 

voor Stichting Petite Cobi. 

 

4.6 Verkoop tweedehands materiaal 

Het afgelopen jaar zijn er via Marktplaats tweedehands spullen verkocht die aan de 

stichting zijn gedoneerd. Het betreft met name kleding en een computer beeldscherm. In 

totaal is via deze weg € 254,50 opgehaald. 

 

4.7 Pepernotenactie 

In 2019 heeft de stichting een nieuwe actie in het leven geroepen tijdens de Sinterklaas 

periode: de pepernotenactie. Gedurende de maand november werd Sinterklaassnoep 

verkocht verpakt in jute zakjes voor € 5,- per stuk. Deze actie bleek een groot succes, 

als schoencadeautje of een attentie in Sinterklaasthema. De vele bestellingen van in ruim 

130 snoepzakjes heeft een totale opbrengst van € 991,25 opgeleverd. 

https://www.weekendvanderomantischemuziek.nl/home


7 

 

4.8 Onkosten fondsenwerving  

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

2019 ging het om kosten voor onze bankrekening en kosten voor de website. In totaal 

ging het om een bedrag van € 262,03.  

4.9 Totaaloverzicht  

Inkomsten  Uitgaven  

Donaties € 4.782,- Onkosten 

fondsenwerving 

€ 262,03 

Diaconie Protestantse 

Gemeente Middelburg 

€ 500,-   

Taartenactie € 50,-   

Kunstverkoop € 10,-   

Festivalactie € 60,-   

Verkoop tweedehands 

materiaal 

€ 254,50   

Pepernotenactie € 991,25   

Subtotaal € 6.647,75  € 262,03 

Totaalopbrengst   € 6.385,72  
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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 

 

In 2019 hebben er 48 consultaties plaats gevonden, waarvan 30 family planning 

consultaties. Er waren geen ondervoede kinderen dit jaar. Helaas is het aantal 

consultaties afgenomen ten opzichte van 2018.  

Een van de oorzaken hiervan is het overlijden van Mbaye Dione, vrijwilliger van Stichting 

Petite Cobi en verpleegkundige. Hij werkte in een naburig dorp, maar deed ook veel 

gratis consultaties voor zijn dorpsgenoten.  

 

  

 

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 2020 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 2019 hulp hebben ontvangen en hoeveel dit heeft gekost (bedragen zijn 

omgerekend naar euro’s). Waar mogelijk hebben we met toestemming van de ouders 

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 2019 medische hulp hebben ontvangen.  

 

 

 

6.1.1 Cheikh Omar 

Cheikh Omar (1jr) is in september met succes geopereerd aan zijn 

lies- en navelbreuk. Het kleine mannetje, zoon van onze vrijwiliger 

Cheikh maakt het goed.  

Onkosten voor deze ingreep inclusief ziekenhuisopname, nacontrole 

en medicijnen was 319,40 euro  

 

 

  

 

 

6.1.2 Nadège 

 

Nadège, 16 jaar, dochter van de gezondheidsvrijwilliger in 

Terokh/Yendane lijdt al enige tijd aan hartproblemen. Ze neemt 

hier dagelijks medicijnen voor en heeft begin december weer 

een afspraak bij de hartspecialist gehad.  

 

Onkosten 47,87 euro.  
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6.1.3 Adama 

 

 

Na 8 maanden op de wachtlijst is Adama (14 jaar) aan haar 

keelamandelen geopereerd. Gelukkig was de operatie een succes en 

Adama maakt het goed. 

 

Onkosten in 2019 waren 78,33 euro. 

De operatie van 75.000 FCFA (114,50 euro) was al in 2018 betaald.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4 Mo Sankara 

Inmiddels is deze kleine jongen 2,5 jaar! 

Januari 2017 werd deze kleine jongen met succes aan 

zijn liesbreuk geopereerd.  Sindsdien is hij twee keer 

opgenomen geweest in het ziekenhuis, voor 

darmproblemen en ernstige bloedarmoede. Om Mo 

extra te laten aansterken ontvangt zijn moeder 

momenteel ook wekelijks eieren en melkpoeder voor 

haar zoon. 

Onkosten voor deze kleine jongen bedragen 303,47 

euro  

 

 

 

http://www.stichtingpetitecobi.org/wp-content/uploads/2018/10/2018.09-Mohamed-for-on-the-website.png
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6.1.5 Assane 

 

Eindelijk was het dan zover:  na vele analyses en 

maanden, zelf jaren wachten is Assane woensdag 23 

januari 2019 geopereerd. 

Eigenlijk  zou 6 maart 2018 Assane's grote dag worden, 

maar helaas zijn operatie werd uitgesteld. Dan waren er 

teveel spoedgevallen, dan was de apparatuur stuk, toen 

werd de OK verbouwd, toen was het vakantie, toen was 

het een religieus feest. Om moedeloos van te worden, 

maar Assane gaf niet op. 

Half januari 2019 werd de inmiddels sterk vermagerde 

Assane opgenomen in het ziekenhuis en 23 januari is hij 

met succes geopereerd. 

Inmiddels is hij weer thuis en sterkt hij  goed aan. 

Voorlopig staat hij nog onder controle van de cardioloog, 

zo heeft hij regelmatig een echo. Ook slikt hij nog 

medicijnen. 

Gemaakte onkosten in 2019 zijn 1430,90 waaronder 

hartfilmpjes, nacontroles en dagelijkse medicijnen.  

Zijn hartoperatie was al voor 2019 betaald.  

 
 

 

 

6.1.6 Mohammed 

 

Mohammed heeft nog steeds last van urinewegproblemen. 

Hij krijgt hiervoor medicijnen. Hij is al bij verschillende 

artsen geweest, maar helaas is er nog geen diagnose. 

 

Onkosten in 2019 bedroegen 191,89 euro voor 

doktersbezoek en medicijnen.  
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6.1.7 Ibrahima  

 

 

Ibrahima van 17 jaar was in 

2017 geopereerd aan een open 

beenbreuk. De pinnen zouden 

oorspronkelijk in 2018 

verwijderd worden maar dit is 

door de lange wachttijd naar 

2019 verschoven.  

 

 

Onkosten 21,53 euro voor 

medicijnen en nacontrole.  De 

ingreep voor het weghalen van 

de pinnen was in 2018 al 

betaald.   

 

 

 

6.1.8 Khady  

 

Ook Khady van 8 jaar heeft hartklachten. In 

2019 heeft zijn enkele analyses ondergaan 

en medicijnen gekregen. In 2020 zal verder 

worden gekeken of medicijnen voldoende 

zijn of dat een operatie noodzakelijk is.  

 

Onkosten 104,66 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 2019 hebben wij geen verzoeken om hulp ontvangen 

voor gehandicapte kinderen.  

 

 

 

 

 

6.3 Moeders 

 

In 2019 hebben wij geen verzoeken om hulp ontvangen voor moeders 

 

 

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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

6.5 Totaaloverzicht kosten medische zorg  

 

Totaal ernstig zieke en ondervoede 

kinderen 

  

Specificatie Cheikh Omar 319,40 

Nadège 47,87 

Adama 78,33 

Mo Sankara 303,47 

Assane 1430,90 

Mohammed 191,89 

Ibrahima  21,53 

Khady  104,66 

TOTAAL   2498,05 
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6.6 Overige onkosten 

 

Kleine vergoeding voor de tussenpersoon1  183,21 

Medische kosten tussenpersoon zelf  8,90 

  

  

Totaal 192,10 

 

6.7 Overzicht inkomsten en uitgaven  

 

 
Inkomsten  Uitgaven  

Donaties € 4.782,- Onkosten 

fondsenwerving 

€ 262,03 

Diaconie Protestantse 

Gemeente Middelburg 

€ 500,- Medische zorg voor 

zieke kinderen  

€ 2498,05 

Taartenactie € 50,- Onkosten tussen 

persoon 

€ 192,10 

Kunstverkoop € 10,-   

Festivalactie € 60,-   

Verkoop tweedehands 

materiaal 

€ 254,50   

Pepernotenactie € 991,25   

Subtotaal € 6.647,75  € 2952,18 

Inkomsten – uitgaven =  € 3.695,57 

 

 
 

 

 
1 Cheikh Diouf ontvangt maandelijks 10.000 CFA, iets meer dan 15 euro voor het meenemen van de kinderen 
naar het ziekenhuis.  



15 

 

Hoofdstuk 7. Terugblik en afsluiting 

 

 
In 2019 was het jaar van Assane, na lang heel lang wachten werd hij in januari 

geopereerd aan zijn hart. Naast Assane heeft Stichting Petite Cobi 7 andere kinderen 

kunnen helpen, waaronder twee andere hartpatiëntjes.  

Stichting Petite Cobi maakt in Senegal niet openlijk reclame voor de medische zorg die 

we bieden, simpelweg omdat we dan meer aanvraag zouden hebben dan fondsen. Via via 

weten ouders ons te vinden en nu dus ook voor kinderen met hartklachten. Ook in 2020 

gaan wij uiteraard door voor deze en mogelijke nieuwe patiëntjes. Toegang tot goede 

gezondheidszorg blijft immers helaas moeilijk.   

 

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 

 

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

