
 

10 jaar Stichting Afrikaanse Albino’s
Stichting Afrikaanse Albino’s bestaat dit jaar alweer 10 jaar. 
Om deze mijlpaal te vieren, wordt op 29 juni een lustrum 
georganiseerd voor vrijwilligers, donateurs en vrienden van de 
stichting: zet deze datum dus in uw agenda!  

Het lustrum wordt gehouden in filmtheater ‘t Hoogt te Utrecht. Het 
programma start om 11u30 en eindigt om 15u30. Wat we precies gaan doen?

11u30                 Ontvangst
12u00                 Film rond albinisme in Afrika
13u30                 Vrijwilligers aan het woord: een kijkje in de keuken van   
                          Stichting Afrikaanse Albino’s
14u00                 Interactieve borrel met leuke, toepasselijke prijzen
15u30                 Einde programma

Aanmelden voor dit lustrum is mogelijk door een mail te sturen naar 
communicatie@afrikaansealbinos.nl, waarin vermeld staat met hoeveel 
personen u komt. 

Zonnebrandcrème, zonnebrillen, hoedjes en 
beschermende kleding naar Afrika!
In de afgelopen maanden zijn weer een aantal transporten 
aangekomen bij albino’s in Afrika. Het grootste deel van deze 
transporten bestond uit zonnebrandcrème, maar er zijn ook 
zonnebrillen, beschermende kleding en hoeden en petten opgestuurd. 

In 2014 zijn transporten aangekomen in Uganda, Kenia, Guinee-Bissau, 
Senegal en in Zimbabwe. De materialen in Kenia zijn verdeeld over twee 
scholen voor slechtzienden/blinden waar veel albinokinderen op zitten. In 
Senegal hebben ze heel lang moeten wachten, maar de zending 
zonnebrandcrème is eindelijk vrijgegeven door de douane. In Uganda heeft 
landencoördinator Jan Dekker de zonnebrandcrème persoonlijk overhandigd 
aan de albino’s.
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Gulle donaties

Er zijn ook dit jaar weer giften 
binnengekomen, waar we als 
stichting zeer blij mee zijn.  
Onder meer hebben L’Oréal, 
Caresse Cosmetics en Neocare 
zonnebrandcrème gedoneerd 
aan Stichting Afrikaanse Albino’s. 
Door donaties als deze, kunnen 
we de albino’s in de verschillende 
landen voorzien van 
zonnebrandcrème.

Congo gestopt

In 2012 startte Stichting 
Afrikaanse Albino’s het project 
Congo. We hebben één transport 
naar een groep albino’s kunnen 
sturen. Helaas hebben we onze 
werkzaamheden in Congo stop 
moeten zetten, omdat dit project 
niet haalbaar bleek.

Stagiaires in Tanzania

In Tanzania werken momenteel 
twee Nederlandse stagiaires, 
Tjitske en Vera, in samenwerking 
met Stichting Afrikaanse 
Albino’s. Zij houden zich bezig 
met huidonderzoeken van 
mensen met albinisme in een 
ziekenhuis in Mwanza. Door een 
aantal samenwerkingsverbanden 
kunnen mensen met albinisme 
door dermatologen onderzocht 
worden. Er wordt onder andere
gecontroleerd op huidkanker en 
er wordt voorlichting gegeven 
door andere albino’s over wat 
albinisme precies inhoudt en over 
hoe men zich het beste kan
beschermen tegen de zon. 

Ook werken de stagiaires voor de 
lokale afdeling van de Tanzania 
Albino Society (TAS), waarbij zij 
werken aan een project vanuit 
de stichting: ze willen het WK op 
een groot scherm laten zien met 
behulp van een beamer. Door aan 
inwoners die geen televisie 
hebben een kleine bijdrage te 
vragen als entree, kunnen 
inkomsten gegenereerd worden 
om albino’s in Tanzania te helpen.
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Van links naar rechts: Zimbabwe, Uganda, Kenia



Een nieuwe voorzitter
Sinds 1 april 2014 heeft Stichting Afrikaanse Albino’s officieel 
een nieuwe voorzitter: Anita Boelsums. Zij heeft, na een inwerk-
periode van een aantal maanden, het stokje overgenomen van 
Marjolein Geurts. 

Anita is direct vol enthousiasme begonnen aan haar functie. Zo vertelt ze 
op Facebook in het kader van ‘10 jaar Stichting Afrikaanse Albino’s’: “Ik 
heb inmiddels kennisgemaakt met een groot aantal vrijwilligers en ik ben 
onder de indruk van hun inzet, hun toewijding en hun kennis.”

We willen als stichting haar voorganger Marjolein bedanken voor al haar 
werk, en we zijn blij Anita als nieuwe voorzitter te mogen aankondigen!

1% club
Naast het verzenden van zonnebrandcrème naar Afrika, richt 
Stichting Afrikaanse Albino’s zich op op de lokale productie van 
zonnebrandcrème in Afrika. 

In Mali is een project opgericht, waarbij albino’s in een dermatologisch 
centrum zelf zonnebrandcrème maken. Het doel is dit project 
uiteindelijk zonder externe hulp te laten draaien, maar helaas zijn we 
nog niet zover! 

Om dit te kunnen realiseren staat dit project momenteel online op een 
crowdfundingplatform, de 1% club, waarbij het idee is dat 
geïnteresseerden een eenmalige (kleine) donatie kunnen doen om dit 
doel te steunen. 
Dit kan via https://onepercentclub.com/go/projects/lokale-produc-
tie-zonnebrandcreme-in-afrika 
Ook alle informatie over dit project staat op deze site! 

Op dit moment hebben we al ruim 600 euro opgehaald. We hopen snel 
het streefbedrag van 1500 euro te behalen of te overschrijden. 

Mooie initiatieven

Ook dit jaar zijn we als 
stichting al een aantal keer 
benaderd met mooie initiatieven! 
Zo is er een inzamelactie 
georganiseerd op Facebook om 
zonnebrillen en hoedjes of petjes 
te verzamelen voor albino’s in 
Afrika. Ook werd contact 
opgenomen met de stichting voor 
een onderzoek naar 
stigma en sociale ongelijkheid in 
Tanzania. Hierbij zullen 
diepte-interviews afgenomen 
worden bij albino’s, om zo ook de 
wetenschappelijke literatuur over 
albinisme in Afrika aan te vullen. 
Als stichting vinden we het niet 
alleen leuk om over deze 
initiatieven te horen, maar willen 
we ook graag helpen! Heeft u 
nog ideeën/plannen waarover u 
graag wil brainstormen? Laat het 
ons dan zeker weten door een 
mail te sturen naar communica-
tie@afrikaansealbinos.nl.

Mobiele cinema in Tanzania

De landencoördinator van 
Tanzania, Bas Kreukniet, heeft 
besloten een cinema te 
organiseren voor Tanzaniaanse 
albino’s, die beschermd en 
geholpen worden door een 
Tanzaniaanse NGO, genaamd 
Nelico. In de cinema worden 
documentaires over albinisme 
getoond om bewustzijn hierover 
onder de lokale bevolking te 
verhogen. Een belangrijk 
onderdeel van dit concept is dat 
albino’s zullen werken in deze 
cinema. Veel albino’s ondervin-
den beroepsdiscriminatie. Door 
een iets specialere of uniekere 
functie, kunnen zij zich ten 
positieve onderscheiden in de 
Tanzaniaanse maatschappij.
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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@afrikaan-
sealbinos.nl.
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