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Beste donateurs, sponsors, ambassadeurs en vrienden van de Benjamin Foundation,
De zomer is aangebroken! Een seizoen waarin u waarschijnlijk veel buiten bent, al dan niet
actief of juist lekker relaxed. Wat ons betreft ook een periode waarin 'naar buiten kijken' tot
nieuwe indrukken kan leiden. Niet alleen letterlijk door op uw vakantiebestemming uw
ogen de kost te geven, maar ook figuurlijk. Thuis bijvoorbeeld, als u ontspant. Wij reiken u
graag nog wat extra gezichtspunten aan, uit verre oorden. Hopelijk inspireren ze u net
zoals ze ons de rest van het jaar stimuleren. Helpt u ons te blijven helpen? Er is nog
zoveel te winnen... in de buitenwereld.

Activiteiten in 2015
De Benjamin Foundation heeft in 2015 veel bereikt op plekken waar een klein beetje hulp
al een wereld van verschil maakt. In Karagwe in het afgelegen Kagera district in Tanzania,
grenzend aan Rwanda, Burundi en Oeganda, bouwen we Benjamin House, een
multifunctioneel revalidatiecentrum. De eerste steen werd op 1 oktober 2014 gelegd. Na
de oplevering in 2016 kan de lokale staf er iedere maand meer dan 200 kinderen met een
meervoudige handicap helpen die anders van iedere vorm van hulp verstoken zouden
blijven. Onze partnerorganisatie het Liliane Fonds - waar we sinds jaar en dag mee
samenwerken voor de uitvoering van onze projecten - heeft de kosten voor de bouw
voorgefinancierd. De Benjamin Foundation neemt €170.000 voor haar rekening, circa 75%
van de totale kosten van het project. Ruim de helft van dit bedrag is - dankzij uw giften en
bijdragen - al bijeengebracht. Voor het resterende bedrag is uw steun hard nodig! Bouwt u

met ons mee?
Ja, ik help mee Benjamin House te realiseren!
Naast 'Tanzania' heeft de Benjamin Foundation in 2015 haar steun aan het project Madres
participantes in Sucre in Bolivia gecontinueerd. Projectmedewerkers trainen hier moeders
om zelf therapeute van hun kind met een meervoudige handicap te worden. 150 kinderen
krijgen hulp op maat door middel van fysiotherapie, begeleiding, aanpassingen,
hulpmiddelen, medicatie, onderzoek, operaties en vervoer.

Bezoek mr. Aggrey aan Nederland

Medio maart 2016 bracht Mashanda Aggrey, directeur van partnerorganisatie KCBRP
(Karagwe Community Basde Rehabilitation Programme) op uitnodiging van het Liliane
Fonds een bezoek aan Nederland. Het bestuur van de Benjamin Foundation was bijzonder
verheugd hem te kunnen ontmoeten en uit eerste hand alles te weten te komen over de
vorderingen van Benjamin House.
Mr. Aggrey was te gast in een tv-uitzending gewijd aan de werkzaamheden van zijn
organisatie en die van het Liliane Fonds in Karagwe. In het weekend was hij thuis te gast
bij Henri. Samen met zijn zoons Sebastiaan en Thomas-Jan bezochten Henri en mr
Aggrey het graf van Benjamin.

Bijzondere sponsors en opbrengsten in 2015

In de zomer van 2015 ontving de Benjamin Foundation twee grote donaties met een totale
waarde van € 55.000 voor de bouw van Benjamin House in Tanzania. De donateurs zijn
twee stichtingen die respectievelijk kleinschalige projecten op het gebied van
gezondheidszorg en onderwijs en kleine vernieuwende huisvestings- en
recreatieprojecten voor kinderen met een beperking ondersteunen. Beide stichtingen willen
anoniem blijven. Hun giften zijn een zeer gewaardeerde en welkome aanvulling op onze
reguliere en eenmalige donaties!
Oud-bestuurder Jan Geurts en zijn echtgenote doneerden in 2015 opnieuw de gulle
opbrengst (giften in plaats van cadeaus) van hun gezamenlijk gevierde verjaardag.
Mevrouw Smeets doneerde een groot bedrag voor Madres Participantes in Bolivia. Wij
bedanken hen hartelijk! .
De feestelijke fundraiser van de Benjamin Foundation op 6 maart 2015 in de Goyer Golf &
Country Club heeft € 31.500 euro opgeleverd. Dit bedrag is in zijn geheel besteed aan de
bouw van Benjamin House. Tijdens het gala heeft Simone van Seggelen de Benjamin
Award in ontvangst genomen voor haar bijzondere inzet en niet aflatende betrokkenheid bij
de stichting.

Website
Er is sinds enige tijd een gloednieuwe website van de Benjamin Foundation online! Met
grote dank aan Roy Jongerden van Websteen in Huizen. De nieuwe site is behalve veel
frisser en gebruiksvriendelijker voortaan ook goed te bekijken op tablets en smartphones.
Ook is de voortgang van onze projecten erop te volgen én kan er nu ook online gedoneerd
worden. Mocht u nog andere suggesties voor ons hebben, dan horen we die graag. Zijn
we geslaagd, wat kan nog beter? www.benjaminfoundation.nl

Financiën
Sinds haar oprichting op 26 oktober 2006 heeft de Benjamin Foundation ruim € 520.000
ontvangen van donateurs, sponsors en deelnemers aan haar activiteiten en evenementen.
We hebben de afgelopen jaren gemiddeld steeds zo'n driehonderd kinderen met
een meervoudige handicap per jaar geholpen om thuis – te midden van hun familie - te
kunnen blijven wonen.
Het bestuur heeft in 2015 € 90.000 bestemd voor de uitvoering van Benjamin House. De
Benjamin Foundation neemt € 170.000 - circa driekwart van de bouwkosten - voor haar
rekening, partnerorganisaties het Liliane Fonds en KCBRP in Tanzania betalen samen de
rest. Daarnaast is een bedrag van € 5.000 gedoneerd aan Madres Participantes in Bolivia.
Beide projecten zijn in samenwerking met het Liliane Fonds geselecteerd.
Onze bijdrage aan CASB-R (Centro Ann Sullivan do Brasil - Rio de Janeiro) in Brazilië
hebben we stopgezet. Het centrum is inmiddels uitgegroeid tot een veilige en
betekenisvolle haven waar kinderen en ouders leren hoe ze beter met elkaar kunnen
communiceren. Van 2006 tot en met 2014 heeft de Benjamin Foundation jaarlijks 80
ouderparen geleerd beter te communiceren met hun kinderen met een meervoudige
handicap en/of autisme.

Madres Participantes Bolivia
Furaha is een meisje van 9 jaar. Ze woont met haar ouders in een dorp in het Kagera
district, in een huis gebouwd van modder met een golfplaten dak. Ze leven van de
opbrengst van hun land, net genoeg voor eigen gebruik. Ze verbouwen aardappels,
bananen, koffie en mais.
Furaha is geboren met een misvormd linkerbeen. Pas in 2013 kwam ze onder de aandacht
van KCBRP, partnerorganisatie van de Benjamin Foundation en het Liliane Fonds. Ze is
daarop diverse malen geopereerd, kreeg fysiotherapie en later een orthopedische schoen.
Furaha revalideert verder - dichtbij huis - in het nieuwe Benjamin House.

Furaha voor ..

... en na de operaties.

Aweza is een meisje van 18 jaar. Ze is de jongste van drie kinderen. Haar moeder is HIVpositief, haar vader is in 2015 overleden. Het gezin leeft van de bananen en bonen die ze
kweken op het kleine lapje grond rond hun huis.
Aweza heeft naar achter doorknikkende knieën, waardoor ze moeilijk loopt. Omdat haar
moeder niet voor Aweza kan zorgen, is ze door een tante in huis genomen. Aweza wordt
sinds 2009 geholpen met bijdragen van het Liliane Fonds. Ze is in verschillende klinieken
geweest voor operaties en fysiotherapie. Deze klinieken zijn ver weg. Het nieuwe
Benjamin House - wat veel dichterbij ligt - betekent voor haar véél minder reizen en thuis
afwezig zijn.
Bij huisbezoeken is haar familie gestimuleerd om Aweza mee te laten doen in huiselijke
activiteiten. Aweza heeft basisonderwijs kunnen volgen en zit nu op een vakopleiding
naaien.

Bestuurswisselingen
Medio 2015 is Sieko Wynia gestopt als penningmeester van de Benjamin Foundation. Wij
danken hem hartelijk voor zijn inspanningen! Sieko is opgevolgd door Bart de Vries. Bart
was al langer bestuurslid en nauw betrokken bij de fondsenwerving. Wij zijn blij dat hij
Sieko heeft willen opvolgen en zijn content met onze nieuwe penningmeester.
Vanaf deze plaats willen we ook iedereen die een donatie of een andere financiële bijdrage
heeft geleverd, kosteloos diensten heeft verleend, geholpen heeft met fondsenwerving of
zich anderszins heeft ingespannen voor de Benjamin Foundation héél hartelijk danken!
Het is dankzij uw hulp en betrokkenheid dat we een onbeschrijfelijk groot verschil kunnen
maken in het leven van kinderen in landen waar hulp nog lang niet zo 'gewoon' is als die
voor Benjamin was.
We zien ernaar uit u (weer) persoonlijk te ontmoeten op, of naar aanleiding van één van
onze fundraisingactiviteiten. We nodigen u daarvoor te zijner tijd van harte uit!
Als laatste willen wij u nog attent maken op een artikel over de Benjamin Foundation dat
recent in het Financieel Dagblad verschenen is. U kunt het artikel hier nalezen.
Met hartelijke groet, mede namens alle andere bestuursleden,

Eveline van der Vliet
voorzitter Benjamin Foundation
Aweza, Furaha of één van de honderden andere kinderen in Tanzania of Bolivia
steunen? Doneer vandaag nog!
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En dan nog even dit
U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van (de ambassadeurs en bestuurders) van de Benjamin
Foundation, als donateur of als gast op één van onze fundraise-activiteiten. Met ingang van deze
nieuwsbrief versturen we alle post ‘digitaal’. De uitgespaarde druk- en portokosten komen hierdoor
voortaan ook ten goede aan onze projecten. Mocht u niet langer of geen prijs stellen op onze nieuwsbrief,

dan kunt u zich eenvoudig uitschrijven en ontvangt u geen post meer van ons. Mocht u deze nieuwsbrief
doorsturen naar relaties uit uw eigen netwerk, laat u ons dit dan weten (voornaam, achternaam +
mailadres). Dan doen wij dit de volgende keer voor u. Immers hoe meer vrienden de Benjamin Foundation
heeft, hoe meer we kunnen doen!
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden.

