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Succesvolle inzamelingsactie

Geslaagd lustrumfeest voor Stichting Afrikaanse

Er is dit jaar, in samenwerking
met Stichting Afrikaanse
Albino’s, een succesvolle
inzamelingsactie georganiseerd
door Christina
Dimitrakopoulos. Zij heeft voor de
stichting twee dozen ingezameld
vol met zonnebrillen, hoedjes/
petjes en UV-beschermende
kleding. Geweldig initiatief!

Albino’s
Het lustrumfeest ter ere van het 10-jarige bestaan van Stichting Afrikaanse
Albino’s was een groot succes!
Op zondag 29 juni is dit hoogtepunt gevierd met ruim 50 vrienden van de
stichting. We hebben teruggeblikt op het verleden, met onder andere praatjes
van twee oud-voorzitters. Ook hebben we geproost op de toekomst tijdens
een quiz over Stichting Afrikaanse Albino’s.
In de sfeervolle filmzaal van theater ‘t Hoogt hebben we de documentaire
Albino United gekeken. Het was al met al een zeer gezellige, leerzame en
feestelijke dag! We blijven ons inzetten voor de albino’s in Afrika, en we hopen
bij een volgend lustrum nog steeds structureel hulp te bieden aan nog meer
mensen met albinisme in verschillende Afrikaanse landen.

Mooie donaties en giften
Ook in 2014 hebben we
weer mooie donaties mogen
ontvangen. Eén van deze giften
kwam van café Averechts & van
studentenvereniging Spontaan uit
Utrecht. De studenten van
Spontaan hebben geld
opgehaald voor de stichting
door café Averechts te runnen.
Bedankt!

Presentaties in de filmzaal		Mooie prijzen bij de quiz

Stichting Afrikaanse Albino’s in
de media
Aan het einde van het jaar is
Stichting Afrikaanse Albino’s nog
tweemaal in de media gekomen.
In De Slimste Mens Ter Wereld
gaf Marc-Marie Huijbregts aan
dat Afrikaanse albino’s een
onderbelichte groep vormen, die
hij graag steunt.
Daarnaast is er een informatieve
fotorapportage verschenen in de
NRC, waarvoor twee van onze
landencoördinatoren zijn
geïnterviewd.

1% club: 1500 euro opgehaald voor Mali!
Op het online crowdfundingplatform, de 1% club, is geld opgehaald voor de
lokale productie van zonnebrandcrème in Bamako, Mali. In augustus sloot na
100 dagen de periode waarin het project online mocht staan.
Het resultaat? Goed nieuws: er is ruim 1500 euro ingezameld voor
Stichting Afrikaanse Albino’s! Het geld wordt gereserveerd voor de lokale
productie op de langere termijn, zodat dit proces ook in de toekomst goed
ondersteund kan worden.
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Eerste transport voor Lesotho

Nieuw telefoonnummer

Eind juli is het eerste transport van Stichting Afrikaanse Albino’s
aangekomen in Lesotho. 100 flesjes zonnebrandcrème zijn uitgedeeld
aan de mensen met albinisme die naar de bijeenkomst waren gekomen.

De stichting heeft een nieuw
telefoonnummer. Dit nieuwe
nummer is 06-25241521.

De opkomst was zeer groot: er waren personen van ver gekomen om
deze meeting mee te maken. Onze contactpersoon uit Lesotho gaf aan
dat de ontmoeting heel waardevol was voor de aanwezigen. We hopen in
2015 snel weer een transport te kunnen leveren aan Lesotho!

NRC Charity Awards
Stichting Afrikaanse Albino’s heeft
dit jaar meegedaan aan de NRC
Charity Awards in augustus en
september. Een flyer van de
stichting was in deze periode te
vinden op de website van de NRC
Charity Awards. Met bijna 100
stemmen is de stichting helaas niet
in de prijzen gevallen, al kwamen
we bij de resultaten ongeveer in
het midden uit. We willen iedereen
die gestemd heeft bedanken voor
de steun. Volgend jaar zullen we
weer een gooi doen naar de winst!

Update stagiaires Tanzania
Tjitske en Vera, twee studentes van
de Universiteit van Amsterdam,
hebben zich in Tanzania enkele
maanden ingezet om meer
bewustzijn te creëren voor mensen
met albinisme in Afrika. Onder
andere hebben zij media-aandacht
gezocht en hebben zij geld
opgehaald met het WK Voetbal om
albino’s in Tanzania te helpen.

Het uitdelen van zonnebrandcrème in Lesotho

Aangekomen transporten in Afrika
Ook in Malawi en Burkina Faso hebben albino’s in 2014 zonnebrandcrème
gekregen! Naast deze grotere transporten, zijn er ook kleinere ladingen
gearriveerd in Afrika.
Zo hebben vrienden van de stichting producten meegenomen naar Soroti,
Uganda. Onze landencoördinator van Tanzania, Bas Kreukniet, heeft
bovendien tijdens zijn reis in november zonnebrandcrème en andere
UV-beschermende middelen uitgedeeld in het land, onder andere bij een
vluchtelingenkamp waar meerdere albino’s momenteel verblijven.

Nieuwe secretaris gezocht
Onze secretaris, Emma, is dit jaar
vertrokken naar Congo waar zij
aan het werk is voor Artsen Zonder
Grenzen. Daarom heeft de stichting
nu een vacature openstaan voor
een nieuwe secretaris. Wilt u meer
informatie hierover? Stuur dan een
mail naar info@afrikaansealbinos.nl

Nieuwsbrief
U ontvangt deze nieuwsbrief
tweemaal per jaar van Stichting
Afrikaanse Albino’s. U kunt zich
afmelden voor deze nieuwsbrief
als u geen belangstelling meer
heeft, door een mail te sturen naar
communicatie@afrikaansealbinos.
nl.

		
				

Zonnebrandcrème smeren in Tanzania
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