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Documentaire over Mali beschikbaar 
 

De film over Mali en het werk van Stichting Afrikaanse Albino’s 

is vanaf mei bij Omroep Flevoland beschikbaar. Filmmaker 

Marijn Poels trok in 2011 in opdracht van COS en CMO 

Flevoland met inspirerende Nederlanders de wereld over voor 

de documentairereeks “Route 2015” waarin hij op zoek ging 

naar de grootste werelduitdagingen op sociaal gebied.  

 

In Mali heeft hij albino's en het lokale productie project van Stichting 

Afrikaanse Albino's op film gezet. Op 4 maart ging “Route 2015” in 

première in het Stadstheater Agora van Lelystad. Vanaf het voorjaar 

2012 is de documentairereeks samen met de bijbehorende lesbrieven 

en fototentoonstelling inzetbaar als educatief materiaal binnen het 

voortgezet onderwijs en MBO. In en buiten Flevoland zijn er 

momenteel 15 onderwijsinstellingen die werken met 'Route 2015'. 

Tevens zendt Omroep Flevoland de reeks in 16 delen uit. Op 8 en 15 

mei werd het project Mali van de stichting uitgezonden.  

 

Bekijk de film over Mali deel 1 via Uitzending gemist Omroep Flevoland  

Bekijk de film over Mali deel 2 via Uitzending gemist Omroep Flevoland 

Actiedag basisschool de Timp succesvol 
 

Stichting Afrikaanse Albino’s heeft een bijzondere gift van 1500 

euro ontvangen van Basisschool De Timp en Heinz Nederland.  

 

Vrijwilligers Yvonne en Jaap Terpstra gaven maandag 26 maart een 

presentatie voor ruim 100 kinderen van basisschool De Timp in Duiven. 

Daarnaast werd in alle klassen aandacht besteed aan het onderwerp 

albinisme. De leerkrachten maakten hierbij gebruik van de 

lespakketten die de stichting speciaal voor het basisonderwijs heeft 

ontwikkeld. Diezelfde week werd ook een actiedag georganiseerd op 

het plein van de school met diverse activiteiten, zoals spelletjes, 

schminken, rommelmarkt, loterij en een restaurant. Leerlingen, 

ouders, leerkrachten en andere belangstellenden van De Timp hebben 

hiermee 750 euro opgehaald voor Stichting Afrikaanse Albino’s. Dit 

bedrag is verdubbeld door een schenking van Heinz Nederland.·  

 

Leerlingen Sanne, Fleur en Yanick hebben geholpen bij de 

voorbereidingen van de actiedag van De Timp en overhandigde daarom 

de cheque aan Yvonne en Jaap Terpstra. De tweede cheque van Heinz 

Nederland werd door Stanley, namens zijn vader (werkzaam bij Heinz), 

overhandigd. 

 

Voor foto's van de presentatie op 26 maart, de actiemiddag en de 

uitreiking van de cheques op Basisschool de Timp:  

www.basisschooldetimp.nl 

 

Meer informatie over de lespakketten van de stichting (van groep 1 

t/m 8).  

 

Ook voor bedrijven is het mogelijk om een actie te organiseren. Meer 

informatie en ideeën kunt u opdoen op www.afrikaansealbinos.nl. 

 

 
 
Roman over Afrikaanse 
albinojongen 

Het boek ‘De uitzonderlijke 
gave van William Praise' van 
schrijfster Tania Heimans is 

een roman over het 
wonderlijke leven van een 

Afrikaanse albinojongen die 

door zijn uitzonderlijke gave 
velen weet te raken.  
 
De stichting heeft contact 

met Tania Heimans gehad. 
Zij is zeer positief over het 
werk van de stichting en zal 

daarom tijdens de promotie 
van haar boek ook aandacht 
vragen voor Stichting 

Afrikaanse Albino´s. 
 
Uitgave: Artemis & Co.   
Prijs: 19,95 euro. 

 
Meer informatie: 
www.taniaheimans.nl 

 
iDEAL 
De zomer is aangebroken. U 

heeft waarschijnlijk de 
zonnebrandcrème al 
ingeslagen. Wij hopen dat u  
ook denkt aan de albino´s in 

Afrika die het hele jaar door 
hun huid moeten 
beschermen tegen de zon.  

 
Voor 5 euro per maand helpt 
u een albino een maand 

lang. 
 
Doneer nu via iDEAL  

 
 

 
 

http://www.omroepflevoland.nl/uitzending-gemist/video-player?p=route+2015&d=201205081748
http://www.omroepflevoland.nl/uitzending-gemist/video-player?p=route+2015&d=201205151748
http://www.basisschooldetimp.nl/
http://www.afrikaansealbinos.nl/index.php/nl/help-ons/steun-als-school.html
http://www.afrikaansealbinos.nl/index.php/nl/help-ons/steun-als-school.html
http://www.afrikaansealbinos.nl/index.php/nl/help-ons/steunalsbedrijf.html
http://www.afrikaansealbinos.nl/index.php/Doe-mee/doneer-via-ideal.html


 
 
 

Tweedehands zonnebrillen naar Afrika  
 

Stichting Afrikaanse Albino´s heeft 120 zonnebrillen van 

´Oldoptics´naar Tanzania verstuurd. Dennis van der Heiden en 

Renate Wiltenburg, beide werkzaam in een optiekzaak, startte 

onlangs ´Oldoptics´. Zij zamelen oude zonnebrillen in om deze 

vervolgens  weer ´gebruiksklaar´ te maken. Deze zonnebrillen 

worden onder andere aan Stichting Afrikaanse Albino´s 

gedoneerd.  

 

De albino's in Afrika kunnen deze zonnebrillen zeer goed gebruiken. 

Naast problemen met hun huid, hebben albino’s namelijk vaak 

problemen met hun ogen. Door een gebrek aan pigment beschadigen 

de ogen ernstig door het zonlicht. Zonnebrillen met UV-filter gaan dit 

proces tegen, zodat de albino’s langer een goede visus houden. De 

stichting is dan ook zeer verheugd met deze donatie van zonnebrillen. 
 
Meer informatie: www.oldoptics.nl  
 

Werkbezoek in Uganda 

Jan Dekker, landencoördinator van Uganda, vertrok in januari 

naar Uganda om het project te bezoeken. 

 

Hij wilde ter plekke kennismaken met de contactpersonen van de 

Albino Association Fund Uganda (AAFU) en afspraken maken met 

betrekking tot transport. Hij nam kennis van twee nieuwe initiatieven, 

zoals het ‘Pearl institute’ in Kampala met elke maand een speekuur 

voor albino´s uit de stadsregio. Hier zijn ongeveer 75 albino’s 

geregistreerd. Een andere activiteit is ontstaan via een huidarts Dr 

Okot van het Mulago Hospital Kampala. Deze arts heeft een polikliniek 

in zijn geboortedorp geopend waar 30 albino’s worden verzorgd. Een 

andere belangrijke reden om naar Uganda af te reizen was dat een 

zending zonnebrandcrèmes geblokkeerd stond op de luchthaven. Het 

lukte de lokale contactpersonen maar niet om hier beweging in te 

krijgen. Na vele onderhandelingen is het Jan Dekker uiteindelijk gelukt 

om de partij door de douane heen te krijgen, waarna de 

zonnebrandcrème in goede orde is afgeleverd bij AAFU. Voor Jan was 

het fijn om de contacten te leggen met de AAFU board en mee te 

mogen kijken bij het project. Er is nog veel werk aan de winkel om het 

project efficiënter op te zetten, zodat de albino´s in Uganda in de 

toekomst nog beter bereikt worden.    

 

Bezoek aan project Tanzania 

Arthur Kammeyer, verbonden aan het AMC en betrokken bij de 

lokale productieprojecten en het testen van zonnebrandcrème, 

verbleef kort in Tanzania voor een congres en bezocht ook het 

project van Stichting Afrikaanse Albino´s in het Regional 

Dermatology Training Centre (RDTC).  

 

Daar werken andere organisaties uit Canada en Spanje aan de 

bereiding van crèmes en zalven die worden uitgereikt aan albino´s in 

de regio Moshi en Arusha. Een aan het RDTC verbonden albino, Peter 

Kundi en de RDTC-dermatoloog Alfred Naburi vertelden echter dat de 

zendingen zonnebrandcrème door Stichting Afrikaanse Albino´s 

belangrijk blijven, omdat de voortgang van de lokale productie 

allerminst zeker is. Daarbij wordt maar een klein deel van de 

geregistreerde albino´s in het land voorzien van de crème. Voor de 

overige albino´s blijft de zonnebrandcrème uit Nederland noodzakelijk.   

Nieuw project Congo 
Een nieuwe vrijwilliger voor 
het project Congo gaat een 
transportlijn van Nederland 

naar Congo via Parijs 
onderzoeken. Als het lukt om 
een betrouwbare 

transportlijn te vinden zal 
Stichting Afrikaanse Albino’s 
Congo als elfde land aan 
haar projecten toevoegen. 
Wordt vervolgd. 

Vrijwilligers gezocht 

Stichting Afrikaanse Albino’s 

zoekt nog een paar 

vrijwilligers. Heeft u 

interesse of kent u iemand 

die interesse zou hebben in 

vrijwilligerswerk? 

 

Bekijk de openstaande 

vacatures 

 

Meer informatie over het 

bestuur en de vrijwilligers 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.oldoptics.nl/
http://www.afrikaansealbinos.nl/index.php/nl/wie-zijn-wij/vacatures
http://www.afrikaansealbinos.nl/index.php/nl/wie-zijn-wij/vacatures
http://www.afrikaansealbinos.nl/index.php/nl/wie-zijn-wij/bestuur
http://www.afrikaansealbinos.nl/index.php/nl/wie-zijn-wij/bestuur

