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1. Stichting Swamikrouna en haar counterpart 
 
1.1 Bestuur 
Voorzitter    Harrie Nuijten    
Secretaris/penningmeester  Wim Pijnacker   
Bestuurslid    Harrie van Beek 
Bestuurslid    Marianne Hessels-Brock 
 

Rooster van 
aftreden. 

Benoeming  Herbenoeming   

H. Nuijten 
voorzitter 

16-12-2011 16-12-2015 16-12-2019 16-12-2023 

W.C.J.M.Pijnacker 
Secretaris/ 
penningmeester 

16-12-2011 16-12-2015 16-12-2019 16-12-2023 

H.v.Beek 
Lid 

01-01-2014 01-01-2019 01-01-2023 01-01-2027 

M.Hessels-Brock  
Lid 

01-03-2017 01-01-2021 01-01-2025 01-01-2029 

 
 
1.2 Doelstelling en visie  
De stichting Swamikrouna stelde zich ten doel een klein hospitaal te realiseren in Swamikrouna, gemeente 
Kandi in Benin, Afrika, met alle technische en medische voorzieningen die daarvoor nodig zijn en in 
samenwerking met de lokale bestuurders van overheden, inwoners en het ziekenhuis van Kandi. Dit doel is 
gerealiseerd bij de opening op 27 mei 2015. Echter daarmee acht het bestuur zich niet ontslagen van haar 
verantwoordelijkheid voor de toekomst van het ziekenhuisje. Tevens heeft het bestuur besloten haar 
doelstelling te verbreden teneinde haar kennis, deskundigheid en contacten nuttig te kunnen inzetten bij 
andere projecten. Deze doelstelling is als volgt geformuleerd en in de statuten vastgelegd. 

1. Toe te blijven zien op de continuïteit van zorg in het ziekenhuisje van Swamikrouna gemeente 
Kandi in Benin en daar waar gevraagd aanvullende hulp materieel of immaterieel te verlenen  

2. Gevraagd en ongevraagd materiële en immateriële hulp aan te bieden aan de gemeente Kandi in 
Benin op het terrein van gezondheidszorg, jeugd, (ambachtelijk) onderwijs, ondernemerschap en 
bevordering van de democratie 

Kennis hebbend van de armoede en het gebrek aan adequate zorg ter plaatse voelt de stichting een morele 
verantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstelling. 
 
1.3 Partnerorganisatie Luangba Thon 
Het bestuur van Stichting Swamikrouna werkt samen met NGO Luangba Thon. Deze NGO is  op 10 januari 
2012 officieel opgericht. De bestuursleden maken 
deel uit van het lokale bestuurlijke en sociale 
netwerk in Swamikrouna en Kandi. In mei 2013 zijn 
de juridische stappen t.b.v. de oprichting afgerond 
en is de NGO officieel geregistreerd. 
 
Het is de missie van Luangba Thon om: 
- Hygiëne en gezondheid te promoten; 
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- Voedselzekerheid te promoten; 
- Scholing en alfabetisering uit te breiden.  

 
Adres: 
Siege Social: Kandi 
Quartier: Souamicrouna 
Maison: ASSOUMA ISSA 
BP: 274 
 
Telefoonnummer: 00229 97526645 
 
2. Voortgang 2018 
 

Het jaar van continuïteit en verbeterpunten: 

De wensenlijst van de collega’s uit Swamikrouna besloeg meerdere zaken. Van medicijnen tot bestrating en 

medische hulpmiddelen tot en met een koelkast voor het bewaren van vaccins. Gezien de geringe 

financiële middelen die onze stichting had is gekozen voor het realiseren van de koelkast, maar dat 

daarvoor helder moest zijn wat de eisen waren aan zo’n speciale koelkast en wat de kosten zouden zijn. Het 

hele traject om daar goed achter te komen heeft heel lang geduurd. Onder andere door ziekte maar ook 

door de trage werking van grotere organisaties bleven de benodigde gegevens niet leverbaar. Eind van dit 

verslagjaar ontving onze stichting naast informatie van artsen zonder grenzen ook een verslag van de heer 

Berkman, die, zij het toevallig,  op ons pad kwam. Hij bezoekt frequent Benin in verband met een ander 

project en heeft desgevraagd voor ons de stand van zaken objectief ter plaatse bekeken. Het verslag van 

zijn bevindingen is onderdeel van een werkbezoek van een delegatie van onze stichting in aanwezigheid 

van burgemeester Joeri Minses van de gemeente Alphen- Chaam en wethouder Ton Braspenning van 

dezelfde gemeente. Beide laatste personen gingen mee vanwege de uitwerking van een 

samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Alphen – Chaam en de gemeente Kandi. Het 

werkbezoek vindt begin januari 2019 plaats. 

De realisatie van het ziekenhuisje was geen reden om onze werkzaamheden te staken. Dit heeft zoals 

hiervoor gemeld in dit jaarverslag, geleid tot een wijziging van de doelstelling en daarmee gepaard gaande 

statutenwijziging. Daarnaast is er een wensenlijst ontvangen van zowel het hospitaal als andere nieuwe 

relaties in Benin en omgeving, waardoor er voor onze stichting nog voldoende reden was en is om door te 

gaan met haar inzet.    

Fondsenwerving  
 
Gezien het feit, dat de realisatie van het project zo voortvarend is verlopen en de fondsen naast het 
particulier initiatief ons initiatief zo rijkelijk hebben bedacht is van verdere werving van fondsen in dit 
verslagjaar geen gebruik meer gemaakt. Echter met dien verstande dat met name voor de 
vrouwenprojecten (kleinschalige landbouwproductie)en voor de koelkast er specifieke donaties zijn 
ontvangen. 
Uiteraard is de dank onverminderd groot voor alle bijdrages, die naast deze donaties ontvangen zijn in 
2018. 
 
Acties 
 
Ook hiervoor geldt, dat natuurlijk nog regelmatig aandacht gevraagd werd voor de belangen van het 
project in Swamikrouna. Dat er nog steeds gelden gestort worden op de rekening van onze stichting. Met 
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de middelen die nog in kas waren en zijn, zijn nog wat wensen ingevuld en gaat er weer actie gevoerd 
worden als de noodzaak zich daartoe aandient.  
 
 
Op locatie 
De inwoners van Swamikrouna hebben de zorg en het onderhoud van de gebouwen voortvarend ter hand 

genomen. Bij de reeds eerder genoemde bezoeken kon dan ook met volle tevredenheid geconstateerd 

worden dat alles er prima uit zag en de alles keurig onderhouden wordt. Ook het in dienst nemen van een 

verpleegkundige en arts door de inwoners  van Swamikrouna/Luangba Thon is goed verlopen.  

Comité de Gestion  

Ten behoeve van de borging van de kwaliteit en het voortbestaan van het hospitaal en het toezicht daarop 
is formeel het Comité de Gestion opgericht, dat bestaat :  
Voorzitter   Orou Boko Dramane  
Vice voorzitter   Orou Mouga Abou  
Secretaris   Orou Boko Ali  
Vice secretaris   Kora K. Alidou  
Penningmeester  Lagaki Bio  
Vice penningmeester  Amadou Salamatou  
Lid    Harrie Nuijten ( voorzitter stichting Swamikrouna) 
Lid    Orou Go Ibrahima  
Lid    Mohammadou Maimouna  
Lid   Abibou Lékiatou  
 

 

 

Uiteraard is er ook medische zorg verleend in het kader van prenatale zorg, hebben er enkele bevallingen  

plaatsgevonden en is het ziekenhuis een gekende plek om consulten te vragen bij ziekte. Wensen zijn er 

natuurlijk ook, zoals de afwerking van de betegeling van de buitentoiletten, de verharding van paden naar 

het ziekenhuis, een speciale koelkast voor medicijnen.  

Van het bestuur 

Naast frequente vergaderingen door het jaar heen is er veel  contact geweest met Luangba Thon, Zowel 

telefonisch als er mail.  In januari bracht de voorzitter een bezoek aan Kandi om het ziekenhuisje te 

monitoren en in augustus was er een ontmoeting in Parijs om de actuele stand van zaken door te spreken. 

Ten aanzien van mogelijke andere activiteiten en samenwerking zijn er contacten gelegd met het college 

van Burgmeester en Wethouders van de gemeente Alphen-Chaam teneinde de reeds jarenlange 

samenwerking tussen Kandi en de gemeente Alphen-Chaam te continueren en meer vorm en inhoud te 

geven. Daarnaast is de samenwerkingsrelatie met de Stichting Vraag& Aanbod Internationaal aangehaald 

en verstevigd.  Alle bestuursleden hebben ook dit verslagjaar afgezien van hun vrijwilligersvergoedingen 

voor inzet en kosten en hebben hun reis naar en verblijf in Benin zelf bekostigd. 
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Stichting Medic 

Stichting Luangba Thon motoren 

3. Financiële gegevens 
BALANS 

Activa 31-12-2018 31-12-2017  Passiva 31-12-2018 31-12-2017 

Rabo 
bedrijfsspaarrekening 
3032.634.644 

€ 1500,63 € 1500,00  Reserve € 2958,40 €  3649,24 

Rekening-courant 
1411.53.105 

€ 6573,57 € 1458,40  Resultaat € 5115,80 €  - 690,84 
 

 €  8074,20 € 2958,40   € 8074,20 €   2958,40 

  VERLIES EN WINST REKENING 

Lasten 2018 2017 Baten 2018 2017  

       

Kosten Kamer van 
Koophandel 

      

Kosten website €          60,00 €           60,00 sponsoring €          60,00 € 60,00  

Kosten /rente 
Rekening Courant 

 €       120,33 €         130,63     

Onkostenvergoeding 
Reis Benin 

€      1466,00  Donaties €      6701,50 €      740,00  

Kosten 
fondsenwerving 

  Rente 
Bedrijfsspaarrekening 

€             0,63   

Vrijwilligersbijdrage 
(4x€ 1.500,00)  

€       6000,00 €      6000,00 Vrijwilligersbijdrage 
(€ 4 x 1500 ) 

€      6000,00 €      6000,00  

Kosten drukwerk       

Overboeking Wilde 
Ganzen 

      

Werkzaamheden 
architect 

      

Vervoerskosten 
container 

   €    2756,00 Sponsoring 
gemeente  

 €1750,00  

Stichting Luangba 
Thon verblijfsruimte 

      

Kosten wensen 
Swamikrouna 

 €         274,21     

Stichting Luangba 
Thon , Paillote 

      

Stiegelmeyer 

Diverse 

Bijdrage projecten VA&I 

Resultaat  

Baten 

Resultaat naar balans 
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Vastgesteld in de vergadering van 19 april 2019  

 

Namens het bestuur  

Wim Pijnacker 

Secretaris/penningmeester  


