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Jaarverslag 2020

Stichting Petite Cobi
biedt kinderen een gezonde toekomst!

Inhoudsopgave
1. Inleiding

3

2. Doelstellingen

4

3. Bestuur
3.1 Algemeen
3.2 Bestuur 2020
3.3 Vrijwilligers

5
5
5
5

4. Fondsenwerving
4.1 Donaties
4.2 Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg
4.3 Taartenactie
4.4 Kunstverkoop
4.5 Festivalactie
4.6 Verkoop tweedehands materiaal
4.7 Pepernotenactie
4.8 Onkosten fondsenwerving
4.9 Totaaloverzicht

6
6
6
6
6
6
6
6
7
7

5. Consultatiebureau
5.1 Het consultatiebureau in actie
5.2 Verdere ontwikkeling consultatiebureau

8
8
8

6. Medische kosten voor kinderen
6.1 Ondervoede en zieke kinderen
6.2 Gehandicapte kinderen
6.3 Moeders
6.4 Totaal overzicht kosten medische zorg
6.5 Overige kosten
6.6 Overzicht inkomsten en uitgaven

9
9
9
12
12
13
13

7. Terugblik en afsluiting

14

2

1. INLEIDING
Voor u ligt het jaarverslag 2020 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, met name in Senegal. Dit doen wij door medische kosten
voor ernstig zieke en/of ondervoede kinderen en moeders te betalen. Dit zijn
bijvoorbeeld medicijnen maar ook operaties zoals aan een liesbreuk, waterhoofd en zelfs
hartchirurgie. Daarnaast hebben we een consultatiebureau gebouwd in de regio
Terokh/Yendane. Hier kunnen kinderen gewogen worden en kunnen bewoners terecht
voor medische vragen. Op deze manier leveren we een structurele bijdrage aan betere
gezondheidszorg op het platteland. Meer over onze doelstellingen leest u in hoofdstuk 2.
Het afgelopen jaar is ook voor ons een lastig jaar geweest. Vanwege de Covid-crisis was
het moeilijker om fondsen te werven. Ook was de zorg in Senegal (tijdelijk) afgeschaald,
en waren de kosten voor het vervoer hoger. Gelukkig lijken de gevolgen van de
pandemie in Senegal relatief mee te vallen. En het is ons, mede dankzij onze trouwe
donateurs, gelukt om inkomsten te verkrijgen. Hierdoor hebben we ook dit jaar
verschillende kinderen in Senegal kunnen helpen. Meer hierover leest u in hoofdstuk 4
(inkomsten) en hoofdstuk 6 (kinderen). In hoofdstuk 5 leest u hoe het met het
consultatiebureau gaat.
Voor de toekomstplannen verwijzen wij u graag 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, 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. In 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 (digitaal) 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 2020
In 2020 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 zijn dit onder andere drie
kunstenaressen die de stichting met behulp van hun werk: Thea Mars-Röpke, Diny
Schuurman en Margaret van Dijken-Baars. Ook helpt Huub Mars bij technische vragen
rondom de website en hebben verschillende vrijwilligers meegeholpen tijdens de
kledingmarkten.
Daarnaast zijn er verschillende vrijwilligers in Senegal actief. Zo 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.
Daarnaast helpt in Senegal Henriette in het consultatiebureau.
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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? Ondanks de coronapandemie en de beperkingen die dit heeft
opgeleverd heeft de fondsenwerving gelukkig niet geheel stilgelegen en zijn er
verschillende mooie initiatieven georganiseerd.
4.1 Donaties
Stichting Petite Cobi kan al jaren rekenen op een behoorlijk aantal trouwe donateurs.
Ook dit jaar zijn wij weer door hen gesteund. Naast deze vaste donateurs zijn er ook een
aantal donateurs die incidenteel een bijdrage hebben geleverd. In totaal werd de
stichting in 2020 gesteund door 24 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 vaste
donateurs gerekend. Naast giften van vaste donateurs ontvangen wij ook incidentele
donaties. In totaal is via deze wijze in 2020 € 3.462,- opgehaald.
4.2 Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg
In 2020 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 maar liefst € 1.000,-.
4.3 Taartenactie
Het bestuur van de stichting heeft in 2020 een aantal keer 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 een aantal
jaar behoren ook vegan taarten tot het assortiment. Op deze manier is er in 2020 € 35,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. Daarnaast is in
2020 een donatie gedaan vanuit het nalatenschap van Corrie die het materiaal uit haar
atelier na haar overlijden beschikbaar stelde voor verkoop. Samen met de verkoop van
werk van Thea Mars-Röpke betekende dit een bijdrage van € 370,-.
4.6 Fotografie actie jongerenwerk Papendrecht
Jongeren uit Papendrecht hebben via het jongerenwerk van Suppord een fotografie actie
opgezet. Nadat zij een fotografie cursus hadden gevolgd, wilden de jongeren hun nieuw
ontwikkelde kwaliteiten inzetten voor een goed doel. Tegen een vrijwillige bijdrage kon
iedereen die hier interesse in had zich aanmelden voor een foto shoot. Dit leidde tot een
flink aantal mooie portretten. De opbrengst hebben de jongeren in zijn geheel
geschonken aan drie geselecteerde goede doelen, waaronder Stichting Petite Cobi. Hun
mooie initiatief leidde tot een donatie van € 50,-.
4.7 Verkoop tweedehands materiaal
Het afgelopen jaar is er via Marktplaats tweedehands kleding verkocht die aan de
stichting werd gedoneerd. In totaal is via deze weg € 205,- opgehaald.
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4.8 Onkosten fondsenwerving
Om fondsen te kunnen werven moeten wij helaas ook een aantal onkosten maken. In
2020 ging het om kosten voor onze bankrekening, kosten voor de website en nog een
aantal kosten voor de pepernotenactie uit 2019. In totaal bedroegen deze kosten
€262,03.
4.9

Totaaloverzicht

Inkomsten
Donaties
Diaconie Protestantse
Gemeente Middelburg
Taartenactie
Kunstverkoop
Fotografie actie
jongerenwerk Papendrecht
Verkoop tweedehands
materiaal

€ 3.462,-

Uitgaven
Onkosten
betalingsverkeer +
website

€ 1.000,-

-

€ 35,€ 370,€ 50,-

-

€ 205,-

Onkosten
pepernotenactie

Subtotaal

€ 233,18

€ 5.122,Reserve
Naar projecten
Senegal

Saldo 2019

€ 1.509,51

Saldo lopende rekening
31-12-2020
Saldo spaarrekening*
31-12-2020

€ 2.137,34

€ 83,15
€ 316,33
€ 1.000,€ 3.127,84

€ 6.003,15

* Gereserveerd voor uitgaven onderhoud en renovatie consultatiebureau (o.a. aanschaf
benodigde materialen, installatie zonnepanelen en aanleg stromend water)
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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. Geen ondervoede kinderen dit jaar. Helaas heeft 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
6.1 Introductie
Stichting Petite Cobi zet zich in voor een goede toegang tot medische zorg voor
ondervoede en/of 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. Daarnaast ontvangen ondervoede kinderen
indien nog voedingssupplementen.
Ook Senegal werd in 2020 getroffen door corona, er volgde een avondklok en een
mondkapjesplicht. Niet urgente zorg werd uitgesteld, maar gedurende het jaar weer
opgeschaald. Kosten van de zorg bleven gelijk, kosten van transport naar de
ziekenhuizen in Thiès, Diamnadio en Dakar stegen, omdat door de coronamaatregelen
minder mensen in de bus mochten.
Begin 2020 hebben we ons in eerste instantie voornamelijk gericht op het voorzien van
medicijnen voor de kinderen die al hulp van ons ontvingen. Later in het jaar was het ook
weer mogelijk in te gaan op een nieuw verzoek van ouders om hulp. In dit hoofdstuk
leest u welke kinderen in 2020 hulp hebben ontvangen en hoeveel dit heeft gekost
(bedragen zijn omgerekend naar euro’s)1.
6.2 Ondervoede en zieke kinderen
Hieronder vindt u een overzicht van de kinderen die in 2020 medische hulp hebben
ontvangen, waaronder een nieuw patiëntje Assane uit Kebemer en oude bekenden die
dagelijkse medicijnen nodig hebben, op nacontrole zijn geweest of wederom ziek zijn
geworden.
6.2.1 Assane
Assane van 14 jaar uit Kebemer
kon als kleine jongen gewoon
zien. Echter zijn zicht ging
langzaam maar zeker achteruit.
Een verwijzing naar de oogarts
volgde, het bleek echter geen
probleem van de ogen. Uit een
MRI bleek dat een abces zijn
oogzenuwen beknelde. Met
spoed werd hij begin november
geopereerd. Operatie is goed
gegaan, nu is het afwachten of
zijn zicht terugkomt.

Assane voor de operatie

1

Onkosten: 1.222,88 euro
waaronder de operatie van 290
euro, ziekenhuisopname van
250 euro, enkele analyses en
heel veel medicijnen.

Foto’s zijn met toestemming van de ouders geplaatst.
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Enkele dagen na de
operatie

6.2.2 Mo Sankara
Kleine Mo is een oude bekende van de stichting; in 2017
is hij met succes aan zijn liesbreuk geopereerd.
Het is altijd een beetje kwakkelen geweest met zijn
gezondheid en zo helaas in 2020 ook weer. Als jongste
uit een arm gezin ondervindt hij ook de secondaire
gevolgen van corona; zijn vader vindt steeds moeizamer
werk en niet zelden is er eigenlijk niet genoeg te eten.
Onkosten: 102,04 euro, waaronder enkele
doktersafspraken, medicijnen, ijzertabletten en extra
voeding (bruine bonen, eieren en melkpoeder)

Kleine Mo
6.2.3 Nadège
Nadège, 17 jaar, dochter van
gezondheidsvrijwilliger in Terokh/Yendane
lijdt al enige tijd aan hartproblemen. Ze
neemt hiervoor dagelijks medicijnen en
gaat eens per kwartaal op controle in het
ziekenhuis in Thiès.
Onkosten: 283,20 euro
6.2.4 Assane
Assane van inmiddels 19 jaar oud, werd januari
2019 met succes aan zijn hart geopereerd. Hij
slikt nog dagelijks medicijnen voor zijn
hartklachten en heeft in 2020 enkele afspraken
bij de hartspecialist in Dakar gehad en een paar
analyses ondergaan
Onkosten: 323,74 euro

Assane in december 2020
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6.2.5 Khady
Ook Khady van 9 jaar heeft hartklachten. Ze slikt
dagelijks medicijnen, gaat regelmatig op controle bij
de cardioloog en heeft meerdere analyses ondergaan.
Door de meerdere analyses en verschil in medicijnen
zijn de kosten voor haar hoger dan voor Assane en
Nadège. Deze bedroegen in 2020 461,94 euro.

Khady
6.2.6 Ibrahima
Ook Ibrahima is een oude bekende van Stichting
Petite Cobi. In 2017 is hij geopereerd aan een open
beenbreuk. In 2019 zijn de pinnen verwijderd,
helaas hield hij last van zijn been. In 2020 is
daarom een röntgenfoto gemaakt en heeft hij
fysiotherapie gekregen.
Onkosten 113,82 euro

6.2.7 Sophie
Sophie van 3 jaar had begin 2020 een
flinke oorontsteking. Gelukkig knapte ze
vlug op.
Onkosten 18,76 euro
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6.2.8 Adama
Adama van 15 jaar is in 2019 aan haar
keelamandelen geopereerd. Januari 2020 is ze
hiervoor nog een keer op nacontrole geweest. Ze
is volledig hersteld.
Onkosten 11,15 euro

6.3 Moeders
In 2020 hebben we een verzoek gehad voor ondersteuning van een zwangere vrouw.
Binta de zwangere vrouw van onze vrijwilliger in Senegal stond onder controle na een
eerdere gecompliceerde zwangerschap van een tweeling. 1 december is ze bevallen van
een gezonde zoon: Omar. Moeder en zoon maken het goed.

Onkosten gemaakt tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling bedragen: 262,06
euro.

6.4 Totaaloverzicht kosten medische zorg
Medische zorg
Specificatie

Moeders
TOTAAL

Assane uit Kebemer
Mo Sankara
Nadège
Assane
Khady
Ibrahima
Sophie
Adama
Binta

1222,88
102,04
283,20
323,74
461,94
11,82
18,76
11,15
262,06

€ 2.697,59
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6.5 Overige onkosten
Kleine vergoeding voor de tussenpersoon 2

183,21

Medische kosten tussenpersoon zelf

26,95

Totaal

210,15

6.6 Overzicht inkomsten en uitgaven

Inkomsten

Uitgaven
Onkosten
fondsenwerving
Medische zorg
Onkosten tussen
persoon

2.697,59
210,15

Subtotaal
Inkomsten – uitgaven =

Cheikh Diouf ontvangt maandelijks 10.000 CFA, iets meer dan 15 euro voor het meenemen van de kinderen
naar het ziekenhuis.
2
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HOOFDSTUK 7. TERUGBLIK EN AFSLUITING
2020 was een bewogen jaar voor iedereen, zo ook voor ons. Vanwege de pandemie was
het soms lastiger om fondsen te werven. Wij zijn dan ook extra dankbaar aan al onze
donateurs die ons afgelopen jaar hebben gesteund. Hierdoor hebben wij toch
verschillende kinderen en een moeder kunnen helpen. 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:
Scharstraat 26
1317 PP Almere
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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