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1. Inleiding 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2015 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 twaalf jaar oud: een gezonde meid die naar de 

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

is onze stichting vernoemd.  

Om structureler een steentje bij te dragen, is stichting Petite Cobi opgericht. In dit 

jaarverslag kunt u lezen wat de stichting in 2015 heeft bereikt. Zo zijn er dit jaar weer 

tien kinderen geholpen en is het consultatiebureau in gebruik genomen.  

 

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. 
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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 2015 

 

In 2015 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. Anne Chang, zij helpt ons 

met het werven van fondsen tijdens verschillende acties. Daarnaast helpt Thea Röpke al 

jaren mee met de verkoop van kerstkaarten. Ook heeft Huub Mars zijn expertise ingezet 

voor het maken van de nieuwe website en hebben verschillende vrijwilligers 

meegeholpen tijdens de kledingmarkten.  

 

In Senegal zijn de volgende vrijwilligers actief:  

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 het afgelopen jaar heeft de stichting helaas te maken gekregen met een terugloop in 

het aantal donateurs. In 2015 werd de stichting gesteund door 16 trouwe donateurs, 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 2015 € 907,- opgehaald.   

4.2 Kledingmarkt  

In 2015 is er in september een tweedehands kledingmarkt georganiseerd in Leiden. 

Daarnaast is incidenteel gedoneerde kleding verkocht via Marktplaats en persoonlijke 
contacten. In totaal heeft dit een bedrag van € 292,- opgeleverd.   

4.3 Kunstverkoop  

Een belangrijke en trouwe partner van de stichting is kunstenares Thea Mars-Röpke. Van 

het werk dat zij verkoopt doneert zij een deel van de opbrengst aan de stichting. In 2015 
betekende dit een bijdrage van € 125,-.   

4.4 Kerstkaarten  

Ook in 2015 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. In totaal heeft dit in 
2015 € 56,50 opgeleverd.   

4.5 Oliebollenactie  

Tijdens de jaarwisseling van 2014-2015 hebben we voor de derde keer een 

oliebollenactie georganiseerd. In de regio Leiden/Den Haag kunnen oliebollen worden 

besteld voor €8 per 10 oliebollen. Voor de jaarwisseling 2014-2015 heeft dit € 50,- 
opgeleverd.    

4.6 Stichting Pro Ruil/Krijg de Kleertjes  

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 2015 betekende dit een bijdrage van € 37,50. Voor meer informatie over Pro 
Ruil, zie www.krijgdekleertjes.nl.    

4.7 Onkosten fondsenwerving  

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

gaat dan om de onkosten van verschillende acties, de bijdrage voor de girorekening – die 

helaas verhoogd is – en onkosten voor de website. In 2015 ging het in totaal om             
€ 218,72.  
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 4.8 Totaaloverzicht  

Inkomsten  Uitgaven  

Donaties €907,- Onkosten 

fondsenwerving 

€218,72 

Kledingmarkt €292,-   

Kunstverkoop €125,-   

Kerstkaarten €56,50   

Oliebollenactie €50,-   

Stichting Pro Ruil €37,50   

Subtotaal € 1.468,-  €218,72 

Totaalopbrengst   € 1.249,28 
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5. Consultatiebureau  

 

 
 
Het consultatiebureau in Terokh/Yendane is actief!  

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 consultatiebureau laten bouwen, 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  

- maandelijks komt de hoofdverpleger van de regio voor consultaties en vaccinaties  

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

consultaties. 
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Links Mbaye Dione, vrijwilliger Stichting Petite Cobi, in het midden de twee 

gezondheidsvrijwilligers en rechts de voorzitter van het lokale dorpscomité 

 

 
Heel belangrijk: de weegschaal voor het monitoren van de groei. 

Per trimester wordt ook de bovenarm omtrek gemeten 

 
Ook voor het ontsmetten en verbinden van kleine wonden kan men terecht op 

de gezondheidspost 
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De gezondheidspost beschikt over een kleine apotheek met o.a. paracetamol, 

ijzertabletten, antibiotica siroop voor kinderen en contraceptie. Allemaal 

gratis. 

 

 
Invullen van de registers hoort er ook bij 

 
Alles wordt netjes bijgehouden 

 

 
Onze vrijwilliger houdt een oogje in het zeil 
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Hoofdstuk 6  Medische kosten voor kinderen 

 

Zoals in onze doelstelling is 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 2015 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 2014 medische hulp hebben ontvangen.  

 

6.1.1 Daouda  

 

Kleine Daouda, wiens moeder overleden is, is tijdens het spelen uit 

een boom gevallen. Zijn gecompliceerde gebroken arm is gelukkig 

goed genezen.  

Onkosten waaronder vervoer in de ambulance: 157,88  

 

 

 

 

 

 

 

 6.1.2 Sokhna 

 

Sokhna, van twee jaar wiens broertje Ibrahima vorig jaar is overleden door 

darmproblemen maakt het goed. Ze was wat ondervoed en wordt daarom door ons extra 

in de gaten gehouden. Gelukkig gaat het nu stukken beter.  (Geen onkosten)  

 

6.1.3 Mohamed  

Mohamed van 8 jaar is begin oktober geopereerd aan zijn darmen. Hij herstelt 

voorspoedig. 

 
Onkosten 137,44 Euro  
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6.1.4 Fatou Bintou 

Fatou Bintou de dochter van een 

van onze vrijwilligers in Senegal, 

die op 13 mei 2013 geboren is 

via een keizersnede, maakt het 

goed en kan inmiddels ondanks 

haar nog altijd wat grotere hoofd 

goed lopen.  

In eerste instantie dachten de 

artsen dat ze leed aan 

hydrocefalie (waterhoofd). Uit 

analyses is echter gebleken dat 

haar hoofdomvang niet toeneemt 

en ze zich goed ontwikkelt.  

De diagnose is daarom bijgesteld naar macrocefalie (groot hoofd). Eind 2015 bleek 

echter dat de kleine dame doof is. Uit onderzoek is gebleken dat haar gehoorzenuwen 

ernstig beschadigd zijn. Een gehoorimplantaat zou uitkomst bieden.  

Informatiezoekend over gehoorimplantaten die helaas in Senegal nog niet te verkrijgen 

zijn, wordt het nogmaals duidelijk hoe scheef de wereld is:  waar volwassenen en 

kinderen uit Westerse landen volledige toegang hebben tot gehoorimplantaten is dat voor 

de kinderen in Senegal bijna onmogelijk … 

Voorlopig redt Fatou Bintou zich met gebaren en wat niet is kan nog komen 

Onkosten: 39,45 Euro  

 

6.1.5 Sarah 

 

Voor kleine Sarah begon 2015 niet zo 

goed. Begin januari is de moeder van 

het meisje van 6 maanden overleden. 

Omdat de oorzaak niet geheel duidelijk 

was, hebben we haar laten 

onderzoeken op HIV/AIDS en gelukkig 

was de test negatief.  

 

Met de zorg van haar tante en wat 

hulpgoederen van Stichting Petite Cobi 

maakt de kleine meid het goed. 

 

Melk en kleren  

Sarah; eind 2015  

 

Onkosten: 25 Euro  
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6.1.6 Babacar 

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

stoelgang. Met enige regelmaat heeft hij last van hevige  

constipatie.  

In 2015 heeft hij meerdere analyses ondergaan waaruit bleek 

dat hij aan de ziekte van Hirschs Sprung lijdt. Dit is een 

aangeboren afwijking waarbij de zenuwen in een gedeelte van 

de darmen niet werken met ernstige constipatie tot gevolg. 

Opereren is noodzakelijk voor genezing. Eind 2015 is zijn eerste operatie betaald, maar 

helaas is zijn operatiedatum verzet door teveel spoedgevallen.  

Onkosten: 423,67  Euro 

Hier onder vallen de kosten van de analyses waaronder enkele met contrast vloeistof, de 

operatie maar ook de transportkosten van onze vrijwilliger naar Dakar.  

 

6.1.7 Mamadou Lamine 

Mamadou Lamine van 18 maanden is in augustus met succes 

geopereerd aan zijn liesbreuk. Het kleine mannetje maakt het goed. 

Onkosten: 275,55 euro waaronder enkele analyses, de operatie, 

medicijnen en nazorg.  

 

 

 

6.1.8 Ndiabou  

Ndiabou van 10 jaar uit een arm gezin heeft medicijnen gekregen toen zij ziek was.  

Onkosten 7,30 Euro   

6.1.10 Seydina 

Seydina van 8 heeft tijdens het voetballen zijn arm gebroken. Gelukkig was het een 

ongecompliceerde breuk en herstelde hij vlug.  

Onkosten 30,73 Euro 

6.1.11  Cheikh Tidiane  

Cheikh Tidiane de zoon van onze tussenpersoon Cheikh, die de kinderen op hun 

consultaties begeleidt, heeft medicijnen voor malaria gekregen.  

Onkosten 39,08 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 2015 hebben de volgende kinderen hulp ontvangen. 

 

 

 

6.2.1 Hakim 

 

Kleine Hakim uit Burkina Faso loopt!  
 

Deze twee jarige dreumes was als baby 

compleet gezond, maar raakte door 

hersenvliesontsteking de controle over 

zijn spieren gedeeltelijk kwijt. In 

oktober heeft hij nieuwe aangepaste 

schoenen gekregen en inmiddels loopt 

hij los.  
 

 
Nieuwe aangepaste schoenen proberen  

 
Even oefenen  

 
Stichting Petite Cobi heeft 192,90 euro 

bijgedragen aan zijn ziektekosten; waaronder 

twee maal orthopedische schoen (hoge aan het 

begin van het jaar en lage aan het eind) en 

fysiotherapie.   
 

 

6.3 Moeders 

 

Astou Diouf, moeder van een zoon en een dochter, heeft een kleine ondersteuning 

gekregen voor medicijnen tegen malaria.  

Onkosten 27, 40 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 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. 

 
 

6.6 Totaaloverzicht kosten medische zorg  

 

Totaal ernstig zieke en ondervoede 

kinderen 

 1 136,10 

Specificatie Daouda 157,88 

Mohamed  137,44 

Fatou Binta 39,45 

Sarah 25,00 

Babacar 423,67 

Mamadou Lamine  275,55 

Ndiabou  7,30 

Seydina  30,73 

Cheikh Tidiane  39,08 

Totaal moeders  27,40 

Specificatie Astou Diouf  27,40 

Totaal gehandicapte kinderen  192,90 

Specificatie (alleen kosten  

gedragen door de stichting) 

Hakim  192,90 

TOTAAL   €1 356,40  

 

 

6.7 Overige onkosten 

 

Kleine vergoeding voor de tussenpersoon1  269,65 

Medische kosten tussenpersoon zelf  33,82  

  

Totaal €303,47 

 

 

                                                 
1 Cheikh Diouf ontvangt maandelijks een kleine vergoeding voor het begeleiden van de kinderen op hun 
medische afspraken, het overleg met de artsen en de communicatie met het bestuur in Nederland.  
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6.8 Overzicht inkomsten en uitgaven  

 

Inkomsten  Uitgaven  

Donaties 907,00 Onkosten 

fondsenwerving 

218,72 

Kledingmarkt 292,00 Zieke kinderen  1 136,10 

Kunstverkoop 125,00 Gehandicapte 

kinderen  

192,90 

Kerstkaarten 56,50 Moeders  27,40 

Oliebollenactie 50,00 Onkosten tussen 

persoon 

303,47 

Stichting Pro Ruil 37,50   

Totaal  € 1.468,- Totaal  € 1.878,59 

 

 

De uitgaven zijn iets hoger dan de inkomsten, bekostigd op basis van de inkomsten uit 

2014. 
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Hoofdstuk 7. Terugblik en afsluiting 

 
In 2015 heeft de stichting veel kunnen doen. Zoals u hebt kunnen lezen hebben we met 

verschillende activiteiten weer  fondsen kunnen werven. Ook zijn er grote stappen gezet 

in de bouw van het consultatiebureau en zijn er veel kinderen geholpen. Wij hopen dat 

2016 een even 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 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  

Twitter: PetiteCobi 

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

