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Wist je dat… 

..Wij de langst bestaande internationale organisatie zijn die zich bezig houdt met de albino problematiek?  

Dat vertelde I.K. Ero (Independent expert on the enjoyment of human rights by persons with albinism) van de Verenigde Naties 

ons tijdens een waardevol gesprek. Iets waar we als stichting heel trots op zijn. 

 

 

 

Publiciteit 2016  

In de media is er de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan het 

albinisme problematiek.  

Juni 2016 - Op het RTL nieuws werd de ernst van de situatie van 

Malawische albino’s benadrukt. RTL informeerde de kijkers over het 

aantal ontvoeringen en moorden van albino’s in Malawi evenals de 

beweegredenen ervan. Aanleiding hiervoor was de petitie van 

Amnesty International met een oproep aan de Malawische overheid 

om albino’s te beschermen. Het doet ons goed dat er op deze manier 

een groot aantal mensen is geïnformeerd over de huidige leefsituatie 

van Malawische albino’s. 

Maart 2016 – Albino Josephar Torner, een bekende van ons, vertelde in 

RTL Late Night over zijn leven als albino. ‘They told my mother to poison 

me’, zei Josephat. Ook het AD schreef een artikel over hem met de titel 

‘Zelfs in het graf is een albino niet meer veilig’. We zijn er van overtuigd 

dat het bezoek van Josephat aan Nederland de bewustzijn onder de 

Nederlanders heeft vergroot.  

Februari 2016 – In het televisieprogramma ‘de Uitdaging’ gingen Kees  

Tol en Kees van der Spek naar Tanzania om zich in te zetten voor 

kinderen met albinisme. Kees Tol hielp met de bouw en oprichting van 

een opvangcentrum om de kinderen een veilig onderkomen te bieden. 

Kees van der Spek deed vooral onderzoek naar de mythes rondom  het 

albinisme. Een waardevolle en informatieve aflevering. 

 

    Josephat Torner bij RTL Late Night  
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Een fragment uit ‘de Uitdaging’. Kees Tol is op bezoek bij 
een moeder waarvan haar (albino) kind is vermoord  

Ook Stichting Afrikaanse Albino’s is druk 

bezig geweest met 

- het creëren van awareness – 

 

We zijn op verschillende plekken 

geweest om  

mensen te spreken en onze stichting onder 

de aandacht te brengen.  

    Festival de Zon, Amsterdam 

    Reünie 90 WP, Bilthoven 

Zambia dag, Amersfoort 

http://www.afrikaansealbinos.nl/
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Tanzania 

Maandag 13 juni was het International Albinism Awareness day. De dag is opgezet 

door de Verenigde Naties om globale discriminatie, stigmatisering en aanvallen 

tegen personen met albinisme tegen te gaan. In Tanzania werd dit uitbundig 

gevierd. Het was een informatieve maar ook feestelijke dag waar veel mensen op 

af kwamen. 

Uganda 

Onze lokale partner African Albino Foundation Uganda (AAFU) 

verschaft gratis consultants aan albino’s. Eerder dit jaar is onze landen 

coördinator van Uganda - Jan Dekker - naar Afrika gereisd waar hij o.a. 

een bezoek heeft gebracht aan de maandelijks spreekuren van AAFU. Het 

was goed om het mooie werk van onze lokale partners weer eens van 

dichtbij te zien.    

 

 

 

 

Vrijwilligers gezocht!  Wil jij aan de slag als ‘Coordinator werving Zonnebrandcreme’?  

         Meld je dan aan via vrijwilligers@afrikaansealbinos.nl 

 

Senegal 

Ook in Senegal zijn onze lokale partners druk geweest. Les Petites Gouttes 

heeft op 21 mei een feestelijke dag georganiseerd voor mensen met 

albinisme. De albino’s zijn hier gratis onderzocht en hebben een goodie bag 

met o.a. onze zonnebrillen en zonnebrandcrème mee naar huis gekregen. 

Het was een bijzonder mooie dag. 

 

Ivoorkust 

Een grote doorbraak is de lokale productie van zonnebrandcrème die in Ivoorkust is 

gestart. De zonnebrandcrèmes wordt nu door- en voor albino’s gemaakt. We hopen dat de 

groei in productie blijft toenemen. 

 

..Meanwhile in Africa.. 
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De maandelijkse spreekuren in Ketunga,  Uganda 

       Feestelijke dag in Senegal  

Zonnebrandcrème voorzien van etiket  

Kenia, maart 2016  

Zambia, juni 2016  

Tanzania, juni 2016  

International Albinism Awareness day in Labado, Tenzania 

Ook SAA droeg in NL zijn steentje bij op deze dag. Op 

Radio 5 heeft onze voorzitter Anita Voermans verteld 

over de levenssituatie van Afrikaanse albino’s. 

Een grote doorbraak is de lokale productie van 

zonnebrandcrème die in Ivoorkust is gestart. De 

zonnebrandcrèmes wordt nu door- en voor albino’s 

gemaakt. We hopen dat de groei in productie blijft 

toenemen. 

 

http://www.afrikaansealbinos.nl/

