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Media aandacht voor Afrikaanse albino’s dankzij RTL

Begin april is door RTL aandacht besteed aan albinisme in Afrika. Na een re-
portage in RTL nieuws over Faustine - een jongetje van 6 dat door zijn vader 
wordt achtergelaten in een kamp voor mensen met albinisme, omdat hij zijn 
zoon wil beschermen - merkten we dat veel mensen graag iets willen doen 
voor albino’s in Afrika. Na dit item werd ook in RTL Late Night gesproken over 
albinisme in Afrika. Hierbij werd ons logo in beeld gebracht, waarna we door 
veel mensen zijn benaderd over onze werkzaamheden voor albino’s in Afrika. 
Door deze media aandacht van RTL is het aantal ‘vind ik leuks’ sterk geste-
gen op onze Facebookpagina. Daarnaast hebben we meerdere aanvragen 
gehad van mensen die zelf een inzamelingsactie willen doen, hebben we veel        
publiciteit gekregen en hebben we mooie donaties ontvangen.

Mooie giften voor Stichting Afrikaanse Albino’s

In de eerste maanden van 2015 hebben we mooie  giften ontvangen van 
VOOR BV, Polaroid, Odiezon, GOODBRANDZ, L’Oréal en Vision All Day Sun 
Protection. Dankzij deze donaties hebben we zonnebrillen met een UV-filter, 
petjes, flessen zonnebrandcrème en dozen met UV-beschermende kleding op 
kunnen sturen naar verschillende Afrikaanse landen.

Inzamelingsacties

Meerdere inzamelingsacties zijn 
opgezet voor Stichting Afrikaanse 
Albino’s. Enkele dozen vol met 
UV-beschermende middelen zijn 
al opgehaald en/of opgestuurd. 
Hier kunnen we weer veel mensen 
met albinisme mee helpen in 
Afrika. Veel dank aan alle mensen 
die een inzamelingsactie op-
gezet hebben, of die dit aan het 
opzetten zijn! Als stichting zijn 
wij geholpen met ongeopende 
flessen zonnebrandcrème van ten 
minste factor 30, zonnebrillen 
met een UV-filter, UV-bescher-
mende kleding, lippenbalsem en 
hoeden en petten die ook de nek 
en oren beschermen. Ook een 
actie opzetten? Neem voor meer 
informatie contact op met info@
afrikaansealbinos.nl.

YouBeDo

Stichting Afrikaanse Albino’s staat 
ingeschreven bij YouBeDo. 
Bij deze online boekenwinkel zijn 
naast Engelse en Nederlandse 
boeken ook e-Books te verkrij-
gen. Het unieke van deze site? 
10% van elke aankoop gaat naar 
een goed doel naar keuze! Het is 
nu dus ook mogelijk een kleine 
donatie te doen aan Stichting 
Afrikaanse Albino’s bij het kopen 
van een boek. 

Wereldkankerdag

Op 4 februari was het wereld-
kankerdag. In het kader van deze 
dag heeft onze voorzitter een 
radio interview gehouden met RTV 
Drenthe: een mooie gelegenheid 
om de stichting onder de aan-
dacht te brengen.

Jaarverslag, financieel 
jaarverslag en jaarplan online

Het financieel jaarverslag en het 
jaarverslag van 2014 zijn begin 
2015 op onze website gepubli-
ceerd. Ook hebben we het jaar-
plan voor 2015 online staan. Deze 
documenten zijn te vinden op 
www.afrikaansealbinos.nl onder 
publicaties.
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Meerdere transporten naar Afrika

Van januari 2015 tot juni 2015 zijn er een aantal transporten aange-
komen in Afrika. In Senegal zijn in samenwerking met de organisatie 
ANIDA petjes, zonnebrillen met een UV-filter en flessen zonnebrandcrème 
uitgedeeld. Ook in Kenia zijn flessen zonnebrandcrème en zonnebrillen 
uitgedeeld.

Jan Dekker, onze landencoördinator van Uganda heeft bovendien in 
maart een rondreis gemaakt, waarbij hij albino’s in afgelegen gebieden 
heeft bezocht. Hierbij zijn ook onder meer zonnebrillen met een UV-filter      
uitgedeeld.

Tot slot is er een proeftransport gestuurd naar Ivoorkust. Eén van onze 
doelen voor 2015 is Ivoorkust toe te voegen als nieuw project. We zijn 
momenteel nog bezig met het vinden van een goede transportlijn, maar 
begin 2015 is in Yamoussoukro en Dalao al zonnebrandcrème uitgedeeld. 
Ook zijn albino’s hier nagekeken op plekjes op de huid. We hopen snel 
meer albino’s in Ivoorkust blij te maken met UV-beschermende middelen.

Stichting Afrikaanse Albino’s in Een Vandaag

Naar aanleiding van de nieuwe film White Shadow die begin mei in    
Nederland in première is gegaan, kreeg Stichting Afrikaanse Albino’s de 
kans om mee te werken aan een item in Een Vandaag. Onze landencoör-
dinator van Ivoorkust die uit Afrika komt, is hiervoor geïnterviewd. Ze 
vertelt in de video over het heersende bijgeloof in Afrika. Ook is onze 
voorzitter kort aan het woord over albinisme in Afrika. Tijdens deze opna-
mes is bovendien een kijkje genomen in het magazijn waar enkele dozen 
met UV beschermende middelen zoals zonnebrandcrème, zonnebrillen 
met een UV filter en lippenbalsem, werden opgehaald. 

Studenten uit Leiden gaan naar 
Tanzania

Op 30 april hebben de voorzit-
ter en de landencoördinator van 
Tanzania van Stichting Afrikaanse 
Albino’s een presentatie gehouden 
in Leiden bij SOL (Studentenvereni-
ging Ontwikkelingssamenwerking 
te Leiden). Deze zomer gaat een 
groep studenten van deze studen-
tenvereniging naar Tanzania, waar 
ook één of meerdere projecten van 
Stichting Afrikaanse Albino’s zullen 
worden bezocht.

Nieuwe secretaris

Stichting Afrikaanse Albino’s heeft 
sinds maart 2015 een nieuwe 
secretaris. Claire van Hövell tot 
Westerflier zal de bestuursfunctie 
overnemen van Emma Blok. Als 
stichting bedanken we Emma voor 
haar inzet de afgelopen jaren, en 
verwelkomen we Claire binnen de 
stichting.

30 mei: huidkankerdag 

Op zaterdag 30 mei was het huid-
kankerdag. Een belangrijke dag 
voor de stichting, omdat albino’s 
in Afrika een groot risico lopen op 
huidkanker. Tijdens deze dag is 
op de website van de Nederlandse 
Vereniging voor Dermatologie 
en Venereologie (www.nvdv.nl) 
aandacht besteed aan Stichting        
Afrikaanse Albino’s.

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.
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