
De beste wensen  

voor het nieuwe jaar! 

Gulle gevers 

In de tweede helft van 2016 kregen we weer een boel donaties: 

• O.a. L’Oreal doneerde een paar honderd liter crème 

• Alpha-Holland sponsorde ons 10.000 zonnehoedjes  

• Squids Sunware gaf ons twee volle dozen uv-kleding 

 
Nieuwe aanwas 

Nieuwe voorzitter: Alma Moekotte  

Nieuwe secretaris: Julia Klapwijk  

 

In november was een brainstorm waar veel 

vrijwilligers bij waren. Zoals de groepsfoto al 

doet vermoeden was het een geslaagde dag! 

Schrijven voor albinisme 

Op 10 december deden we mee aan de 

schrijfmarathon van Amnesty International. We 

schreven naar de president van Malawi om actie te 

ondernemen tegen het albinogeweld. Samen met 

duizenden anderen hopen we een vuist te maken! 

Vinden wij leuk! 

Op onze Facebookpagina delen we 

regelmatig nieuwtjes. Word ook fan! Ben je 

al fan? Nodig eens een paar vrienden uit om 

ook fan te worden. Zo bereiken we nog 

meer mensen  

Vacatures 

Wij zoeken een: 

• Landencoördinator Burkina Faso 

• Landencoördinator Zimbabwe 

 

Interesse? vrijwilligers@afrikaansealbinos.nl 
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Een greep uit de  

werkzaamheden in Afrika… 

Vrijwilligers in Afrika… jullie doen fantastisch werk! 

Stichting Afrikaanse Albino’s 

Iedere donatie is meer dan welkom. Met €5,- steun je al 

2 maanden lang één albino. >> NL03 INGB 0004 442 

TANZANIA 

Prachtige resultaten geboekt, o.a. in West-

Tanzania. En lees ook dit ontroerende 

verhaal. Ook Lisanne Pieters bezocht het 

land in oktober, lees daarover hier. 

KENIA 

Carla Sonder kwam in Kenia schrijnende 

situaties tegen en schoot te hulp. 

 

GUINEE 

We kregen in december een heerlijke 

collage door met foto’s van distributie in 

Guinee. Je bekijkt de collage op Facebook. 

 

ZAMBIA 

Vrijwilligster Carla Sonder zorgde voor een 

voorraad crème die door Wieke Biesheuvel 

werd verspreid: 

 LESOTHO 

Bij de Lesotho Albinism Link werd onze 

zonnebrandcrème verspreid: 

BURKINA FASO 

Ook vanuit hier kregen we mooi bewijs 

toegezonden dat de crème is aangekomen! 
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