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1. Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2003 van Stichting De Benen Nemen. Een aantal
activiteiten ligt weer achter ons. Ze zijn allemaal van belang voor de Stichting, maar
gebleken is dat de Stichting nog te klein is. De ‘kar’ wordt nog door te weinig mensen
getrokken. Ik was een groot deel van het jaar uitgeschakeld door drie operaties en
dat heeft zijn weerslag gegeven op de Stichting.
De secretaris Fondsenwerving, Mw. Y. Grandiek had een ambitieus
fondsenwervingsplan ‘Laat ze Lopen’. Ze wilde nog even wachten om het plan tot
uitvoer te brengen, omdat ze een goede voorbereiding van groot belang achtte.
Mw. Y. Grandiek was in blijde verwachting. In december schonk ze het leven aan
een zoon.
Wat de projecten betreft zijn we een paar stapjes verder gekomen. We hebben nu
wat ervaring met het verzenden van artikelen naar Benin. Dit blijkt geen gemakkelijke
opgaaf. De oven is verzonden naar Benin, maar staat op dit moment nog steeds bij
de douane. Er wordt ons gevraagd om € 1.700, - invoerrechten te betalen. Dat is een
hoop geld en Stichting De Benen Nemen heeft nu de ambassadeur voor Benin
ingeschakeld om dit probleem op te lossen. De communicatie verloopt nu wat
gemakkelijker omdat we in de loop van 2003 we het eerste e-mail adres hebben
gekregen.
In Kenia hebben we de kosten betaald voor de protheses van Emily Kerubo. De
ervaring die we hier mee opgedaan hebben zijn goed. Inmiddels is het geld voor de
overige beengeamputeerde kinderen van het Nyabondo Centre overgemaakt. De
kinderen krijgen allemaal nieuwe protheses.
Voor 2004 hebben we het plan getrokken om te inventariseren hoe het staat met de
beengeamputeerde kinderen in Tanzania.
Els Cats, Voorzitter Stichting De Benen Nemen
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Algemene gegevens
Statutaire naam:
Vestigingsplaats:
Rechtsvorm:

Stichting De Benen Nemen
Lelystad
Stichting

Op 28 mei 1999 werd de Stichting De Benen Nemen opgericht in Lelystad.
Doelstellingen
De Stichting heeft tot doel steun te bieden aan mensen met een beenamputatie. Ze
mag haar te verkrijgen middelen niet ten goede laten komen aan haar oprichters
en/of bestuurders en heeft als zodanig geen commercieel karakter.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
Zorg te dragen voor (h)erkenning van mensen met een beenamputatie;
Informatie te verstrekken aan mensen die reeds een beenamputatie ondergaan
hebben en aan mensen die binnenkort een beenamputatie zullen ondergaan;
Nationaal en internationaal datgene te (laten) doen wat naar het oordeel van het
bestuur noodzakelijk, nuttig of gewenst is.
Samenstelling Bestuur
Bestuur
Het bestuur bestond per 1 januari 2003 uit de volgende personen
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris Fondsenwerving 3e WB
Penningmeester
Algemeen bestuurslid (web-master)
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

Mw. E.C.C. Cats
Mw. E. Düdük
Mw. J.M. Grandiek
Dhr. C.W.J.J. Meijer
Dhr. M.E.M.W. Sijstermans
Dhr. B.J. Welmers
Mw. C. v.d. Spek

Lelystad
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Bocholtz
Berlicum
Naarden

Ambassadrice

Mw. B. Mentel

Hilversum

Adviseurs
Lid Tweede Kamer
Revalidatiearts
Orthopedische industrie
Orthopedisch instrumentmaker
Medeoprichter Stichting
Bestuurlijke ondersteuning

Mw. E. Terpstra
Dr. W.K.N. van der Meij
Dhr. G-J. van der
Maazen
Dhr. R.B. Teunissen
Dhr. L.J. Cats
Mw. A.P. Tol

Den Haag
Tynaarloo
Loon op Zand
Noordwijk
Lelystad
Lelystad
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Vergaderingen
Het bestuur is zes keer bijeen geweest. Er zijn zeven werkvergaderingen geweest.
Daarnaast heeft het dagelijks bestuur zeer intensief contact via telefoon en
e-mail. De notulen van de vergaderingen zijn als bijlage toegevoegd.
Adres
Stichting De Benen Nemen
Parkhaven 67
8242 PG Lelystad
Tel. :
0320-261518
Fax. :
020-6701171
E-mail:
info@debenennemen.nl
Internet:
www.debenennemen.nl
Postbank nr. 8287222
K.v.K. nr.
39070228 Lelystad
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Activiteiten Fondsenwerving
Boek De Benen Nemen
De voorzitter van de Stichting heeft als ervaringsdeskundige een boek geschreven
over leven met een beenprothese. Dit boek is getiteld: ‘De Benen Nemen’. Het boek
geeft voorlichting en informatie aan mensen bij wie een amputatie op korte termijn
zal plaatsvinden of kortgeleden zijn geamputeerd. Herkenning en erkenning geeft het
boek ‘De Benen Nemen’ aan hen die reeds langer geleden zijn geamputeerd. In dit
boek zijn adressen vermeld, die verband houden met revalidatie en
prothesevoorziening.
Het boek wordt uitgegeven door:
Kosmos-Z&K Uitgevers
Utrecht / Antwerpen
1e druk ISBN 90 215 8796 3
2e druk ISBN 90 215 9802 7
prijs: ƒ 29,90 in 2001
prijs: € 13,57 in 2002
Het boek is op geluidsband gezet door Bibliotheek Le Sage ten Broek.
Het boek is in 2001 op de boekenlijst geplaatst bij de opleiding voor Orthopedisch
Instrumentmaker in Nieuwegein.
Brochures Fantoompijn en Ervaringsdeskundige
Naast de Nieuwsbrief geeft de Stichting een brochure uit, getiteld Fantoompijn. Hij
wordt via internet aangevraagd, maar de meeste brochures worden verkocht bij
lezingen en informatiemarkten.
In 2001 is er vanwege het WCS congres, een nieuwe brochure ontwikkelt, getiteld
Ervaringsdeskundige. Naar deze brochure ontstaat in de toekomst, als er meer
naamsbekendheid is opgebouwd, hopelijk ook meer vraag.
Collectebus
De collectebus in het Stedelijk Museum, Amsterdam werd om de 2 à 3 maanden
geleegd. Normaal gesproken moet de collectebus op 31 december 2002 weggehaald
worden. Het Stedelijk Museum zou per 1 maart 2003 zijn deuren voor het publiek
sluiten. Tot die tijd mocht de bus er blijven staan.
Dit is verlengd tot 31 december 2003, de deuren van het Stedelijk Museum zijn nu
echt dicht.
De conservenblikken die in Franeker, Loon op Zand, Oud-Beijerland, Amsterdam,
Almere en Leeuwarden en waren neergezet behaalden geen resultaat. Alleen in
Lelystad lukte dit op zeer bescheiden schaal.
We hebben hiervan geleerd dat alleen de echte collectebussen ‘werken’.
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Internet
In februari zijn een aantal mensen van de Stichting gestart met het clicken op
www.click2care.org. Het bestuur heeft daarvoor een oproep aan de donateurs
gedaan via de Nieuwsbrief en op de website van de Stichting. De uitbetaling van
click2care was van februari tot augustus. Er wordt nog wel doorgeclickt, hopelijk
volgen de betalingen nog.
Nieuwsbrief
De Stichting geeft twee keer per jaar een Nieuwsbrief uit. De Nieuwsbrieven zijn
voorzien van een acceptgirokaart. In principe is deze kaart bedoeld als adresdrager.
De mensen waren natuurlijk vrij om via deze acceptgirokaart een gift over te maken.
SponsorBingoloterij
In april 2003 is Stichting De Benen Nemen beneficiënt geworden van de
SponsorBingoLoterij. We sloten het jaar af met 12 deelnemende loten.
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Acties ter ondersteuning van de Stichting
Naamsbekendheid vergroten
Een van de doelen van de Stichting voor 2003 is het vergroten van de
naamsbekendheid. Dat gebeurt onder andere als volgt:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Donateur worden: ieder bedrag is welkom, indien de gift hoger is dan minimaal
€ 16, - ontvangt men de Nieuwsbrief en uitnodigingen voor andere
activiteiten. Bovendien krijgt de donateur het boek De Benen Nemen. De
royalty’s van de verkoop van het boek gaan naar de Stichting.
Folders verspreiden: de naamsbekendheid van de Stichting wordt vergroot
door de folder ‘Laat ze lopen’ te verspreiden. In plaats van deze weg te
gooien, zou hij doorgegeven kunnen worden.
Hetzelfde geldt voor de brochure Fantoompijn, die te koop is voor € 2,27.
En de brochure Ervaringsdeskundige, die te koop is voor € 2,27.
Boek De Benen Nemen: het boek (€ 13,57) is bijzonder geschikt als cadeau.
Ook dit leidt tot meer bekendheid van de Stichting.
T-shirts: er worden T-shirts verkocht à € 7. Door het dragen van deze T-shirts
komt de Stichting meer in openbaarheid.
Gelegenheidskaarten: er bestaat de mogelijkheid kaarten te kopen. Deze
kosten tussen de € 0,45 en € 1,13.

Folder: Laat ze lopen
De folder die de Stichting uitgeeft, informeert over wat de Stichting doet en wat haar
doelen zijn. Deze folder heet ‘Laat ze lopen’. Deze wordt op congressen en
informatiemarkten uitgedeeld, evenals bij lezingen, om op die manier de naam van
de Stichting te verspreiden.
Erfenis
Misschien had u nog nooit stilgestaan bij het laten opmaken van een testament.
Mocht u overwegen één en ander vast te laten leggen, denk dan eens aan Stichting
De Benen Nemen
In een testament kunt u bepalen wie uw goederen en vermogen erft. U kunt in een
testament zoveel erfgenamen opgeven als u wilt. Het is dus mogelijk om Stichting De
Benen Nemen te benoemen tot mede-erfgenaam. U bepaalt uiteraard zelf het
percentage dat de Stichting van uw erfenis krijgt. Ook als u al een testament heeft,
kunt u daar alsnog een legaat in laten opnemen via de notaris.
De notaris
Voor het opstellen van uw testament en een periodieke schenkingsakte heeft u altijd
een notaris nodig. Deze kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden om uw
nalatenschap in te richten en de fiscale gevolgen hiervan.
In een codicil – dat is een eigenhandig geschreven, gedateerde en ondertekende
verklaring – kunt u alleen roerende zaken vermaken. Dus meubelen, sieraden,
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kunstvoorwerpen e.d. Deze goederen moeten nauwkeurig worden opgeschreven.
Het origineel kunt u bij de notaris in bewaring geven.
Legaat
In plaats van een percentage te noemen in uw testament, kunt u ook een van
tevoren vastgesteld bedrag of van tevoren vastgestelde goederen aan de Stichting
schenken. Zo’n schenking na overlijden heet een legaat. Mensen zonder kinderen
die een deel van hun vermogen willen nalaten aan een goed doel maken vaak
gebruik van deze mogelijkheid. De notaris kan u uitleggen wat de verschillen zijn
tussen een ‘gewone’ erfenis en een legaat en wat voor uw situatie het beste zou zijn.
Schenking
U kunt Stichting De Benen Nemen ook nu al steunen door middel van een
schenking. U kunt kiezen voor een éénmalige schenking of voor een periodieke
schenking. Bij een periodieke schenking legt u van tevoren bij de notaris vast welk
bedrag u jaarlijks wilt schenken.
Doet u dat voor een periode van minimaal 5 jaar, dan is de schenking geheel
aftrekbaar van de belasting.
Een éénmalige schenking aan Stichting De Benen Nemen is heel simpel.
U maakt het geldbedrag over op Postbanknummer 8287222 te Lelystad.
Deze schenking is fiscaal aftrekbaar als:
• Het totaal van uw schenkingen minimaal 1% van uw verzamelinkomen* met
een minimum van € 60, - (2003) overstijgt.
• Uw aftrek kan niet groter zijn dan 10% van uw verzamelinkomen.
* Het verzamelinkomen is het gezamenlijk bedrag van:
- inkomen uit werk en woning
- inkomen uit aanmerkelijk belang
- belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Donateur
Kleine en grote giften zijn van harte welkom. Indien de gift hoger is dan € 16, - per
jaar kunt u aangeven of u het boek De Benen Nemen al dan niet wenst te ontvangen.
Donateurs ontvangen jaarlijks tenminste twee keer de Nieuwsbrief en uitnodigingen
voor acties.
Loffelijke initiatieven
Wilt u zich persoonlijk inzetten?
Geef Stichting De Benen Nemen dan iets van uw vrije tijd en organiseer op uw werk,
op school of in uw vereniging een actie voor een bepaald project. U kunt bij Stichting
De Benen Nemen altijd terecht voor meer informatie. U bent ook zeer welkom als
vrijwilliger bij Stichting De Benen Nemen.
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Uw geld komt goed terecht
Stichting De Benen Nemen is door de overheid erkend als een ‘algemeen nut
beogende instelling’. Daardoor komen we in aanmerking voor een ruime vrijstelling
van schenkings- en successierecht. Over een schenking tot € 3.999, - (per twee jaar)
en over een erfenis tot € 7.755,10 (2001) hoeft Stichting De Benen Nemen geen
belasting te betalen. Bij bedragen daarboven geldt voor de Stichting een
gereduceerd tarief van 11%. Uw schenking of nalatenschap komt dus maximaal ten
goede aan de beengeamputeerde kinderen in de Derde Wereld.
Stichting De Benen Nemen heeft respect voor de donateurs die zich met ons
verbonden voelen. Wij zijn allemaal vrijwilligers, waarvan sommige zelf
beengeamputeerd zijn, en wij verplichten ons om de aan ons toevertrouwde gelden
op een zo efficiënt mogelijke manier te besteden.
“IK GEEF JAARLIJKS EEN FORS BEDRAG AAN STICHTING DE BENEN NEMEN.
DAT IS HET MIJ WEL WAARD, HET GAAT PER SLOT VAN REKENING OM DE
TOEKOMST VAN DE BEENGEAMPUTEERDE KINDEREN IN DE DERDE
WERELD.
EN DAT DE FISCUS DAARAAN MEEBETAALT, VIND IK PRIMA.”
Belangrijke informatienummers:
Nalatenschappen Stichting De Benen Nemen:
Dhr. C.W.J.J. Meijer, tel. 020-6734061
Belastingtelefoon:
0800-0543
Notaristelefoon:
0900-3469393
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Activiteiten Nederlands Been
De Orthopedisch Instrumentmakerstrofee
De Orthopedisch Instrumentmakerstrofee is een initiatief van Stichting De Benen
Nemen.
Elk jaar wordt deze trofee aan een orthopedisch instrumentmaker uitgereikt. Zij zijn
het die de beengeamputeerden laten lopen. De Stichting is van mening dat jaarlijks
één van de orthopedisch instrumentmakers in het zonnetje gezet mag worden. Om in
aanmerking te komen voor deze trofee, moet de orthopedisch instrumentmaker
aangemeld worden door een patiënt / cliënt. Deze laatste schrijft een brief of een email waarin hij of zij uitlegt waarom de betreffende instrumentmaker in aanmerking
moet komen voor de trofee. De brief moet gericht worden aan de Stichting. Een
onpartijdige jury zal beoordelen welke instrumentmaker de trofee verdient.
De jury bestaat uit:
1. Mw. J.M.W. Cools, jeugdarts, Lelystad
2. Dhr. L.J.B.M. Klaus, docent technische orthopedie, Dordrecht
3. Mw. E.C.C. Cats, voorzitter Stichting De Benen Nemen, Lelystad

De Orthopedisch Instrumentmakerstrofee is een met de hand vervaardigd been van
perspex, met daarin gegraveerd:
•het logo van Stichting De Benen Nemen;
•de titel ‘Beste Instrumentmaker van het betreffende jaar’;
•de naam van de instrumentmaker.
In 2001 is de trofee op 15 oktober uitgereikt aan dhr. F. van Zaanen in Amsterdam.
In 2002 is de trofee op 26 oktober uitgereikt aan dhr. B. Overbeek in Vianen.
In 2003 is de trofee niet uitgereikt, er was slechts één aanmelding.
Een onvergetelijke dag op het Markermeer.
Op zondag 15 juni 2003 werden de kinderen van de Stichting De Benen Nemen
voor het tweede achtereen volgende jaar uitgenodigd door de Stichting One Fine
Day om dit maal mee te varen op de driemaster de Abel Tasman i.p.v de My Fair
Lady die normaalgesproken voor de Stichting vaart. Vanuit Lelystad gingen we over
het Markermeer richting Volendam.
Stefan (16), Jetse (12), Derk(10) en Douglas (10) hadden samen met hun ouders,
broertjes en zusjes een hele fijne dag. De dag werd mogelijk gemaakt door de
Stichting One Fine Day, die nog 6 andere Stichtingen voor gehandicapte kinderen
had uitgenodigd voor deze dag.
De volgende workshops, bijeenkomsten, seminars werden bezocht:
Februari
Als trainingspatiënt bij de bijscholingscursus van de fysiotherapeuten,
Amsterdam.
Maart
Beurs Medica, Utrecht
11

Augustus

Nebas/Nsg en Stichting De Ombudsman: presentatie rapport ‘Opheffen
van buitenspel’, Den Haag
September Familiedag voor beenprothesegebruikers, Papendal Arnhem
September Vernieuwde werkwijze Pluspunt, Lelystad
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Activiteiten Derde Wereld Been
Benin
In 2002 hebben we contacten gelegd. Er bleek een groot probleem te zijn met de
communicatie. Eind 2003 bracht ons groot nieuws, we kregen een e-mail adres.
We hopen dan ook dat de contacten in 2004 sneller kunnen verlopen.
Rotary schenkt oven
De Rotaryclub Lelystad heeft een oven geschonken aan Stichting De Benen Nemen.
De oven is geschikt voor het bewerken van kunststoffen, wat onmisbaar is voor het maken van
protheses. De gift krijgt een plaats in de orthopedische werkplaats van een ziekenhuis In Parakou in
het straatarme West-Afrikaanse land Benin. Daar was dringend behoefte aan.
Met een lezing maakte Els Cats de leden van Rotaryclub Lelystad enthousiast voor het werk van
informatie over haar activiteiten, waarvan de orthopedische instrumentmakerij in Parakou er maar één
is. Stichting De Benen Nemen. De opbrengst van een sponsorvoorstelling in het Alpha theater bleek
vervolgens goed voor de aanschaf van de oven.

De oven is eind 2002 verzonden per schip naar
Benin.

Kenia
Nyabondo centrum.
Het centrum is opgericht in 1963 door een priester die de noodzaak van hulp voor minder validen
inzag, en hulp wilde bieden aan deze groep mensen.
Het centrum is uitgegroeid, en dient vandaag de dag als een centrum waar mensen naar worden
doorverwezen uit het hele land.
De “werkplaats” voor orthopedische schoenen is in 1965 gevestigd, nadat er een begin is gemaakt
met het uitvoeren van correctieve operaties in het nabijgelegen ziekenhuis.
Het centrum heeft in totaal 35 medewerkers. Op het moment zijn zij bezig met de volgende

Activiteiten:
1. Het uitvoeren van correctieve operaties voor minder valide kinderen. Dit gebeurt in het
“Rehabilitatie Theater”, waar zij worden bijgestaan door AMREF chirurgen, en studenten van
de medicijnen faculteit van “ Kenyatta Nationaal Ziekenhuis”;
2. Fysiotherapie voor interne en externe patiënten (dus zowel voor minder valide kinderen die in
het ziekenhuis verblijven, als voor kinderen die reeds zijn ontslagen uit het ziekenhuis);

3. Het bieden van voorzieningen waardoor minder valide kinderen de scholen kunnen betreden
(bijvoorbeeld een plank in plaats van een trap), en in staat zijn om naar een reguliere
opleiding te volgen;

Het bieden van orthopedische hulp, door het beschikbaar stellen van orthopedische schoenen,
krukken, rolstoelen. Al deze producten worden gemaakt in de eigen “werkplaats” met
4. behulp van locale (aanwezige) materialen;
5. Faciliteren van beroeps trainingen voor minder valide kinderen, zodat ze meer zelfvertrouwen
kunnen krijgen;
6. Thuishulp (in de vorm van verzorging) voor de minder validen.

Belemmeringen:
1. Armoede: een groot percentage van de minder validen komt uit zeer arme gezinnen, of zijn
zelfs wees. Ze zijn veelal niet in staat om rekeningen voor gezondheidszorg te betalen.
2. Inadequate materialen: zij zijn vaak niet in staat om goede orthopedische hulp te bieden,
omdat zij niet altijd de beschikking hebben over het geld voor de materialen die ingekocht
moeten worden..
3. Inadequate training van het personeel: zij willen graag in staat zijn zelf prothesen te maken,
maar hebben hiervoor geen getraind personeel.

14

4. Hoge kosten voor het verkrijgen van prothesen: zij moeten 400 kilometer reizen voor het
verkrijgen van prothesen. De accommodatiekosten en reiskosten zijn daardoor niet
betaalbaar.

Hulpbehoefte
1. Steun voor de geamputeerde: zij krijgen een groot aantal kinderen doorverwezen, die hulp
willen in de vorm van scholing en artificiële ledematen. Gezien de financiële situatie is het niet
mogelijk hen steun te bieden.
2. Materialen voor orthopedische hulpverlening: het centrum is afhankelijk van steun van
welwillende mensen, aan de andere kant is er een hoge vraag naar orthopedische middelen.
Zij zouden hier graag financiële steun voor ontvangen. Ook zouden zij zelf prothesen willen
produceren, mits zij de materialen hiervoor hebben.
3. Het trainen van orthopedisch personeel, zodat zij zelf in orthopedisch materiaal kunnen
voorzien. Dit zou voor hen een stuk voordeliger zijn.

Achtergrond van de beengeamputeerde kinderen, Nyabondo Centre
In het najaar van 2002 hebben Els en Louis Cats dit centrum in Kenia bezocht.
Eén voor één kwamen de kinderen zich voorstellen:
1. Emily Kerubo, 10 jaar:
Emily had een jonge moeder die zwanger is geraakt tijdens haar eigen schoolperiode. Ze
heeft getracht een abortus te ondergaan door het innemen van een overdosis van een
onbekend medicijn. Uiteindelijk is de moeder komen te overlijden tijdens de geboorte van
Emily. Emily is geboren met misvormingen aan haar beide benen. Aangezien de
misvormingen niet gecorrigeerd konden worden, is in het verleden besloten haar benen te
amputeren. Emily heeft bovenbeenprotheses nodig, zodat ze (rechtop) kan lopen. Ze heeft
nog een oude oma, maar geen ouders
2. Pauline Kemunto, 12 jaar:
Pauline is geboren met misvormingen aan zowel haar beide armen als haar benen. Ze was
voorzien van oude prothesen voor haar linker been en is getraind om haar stompen (armen)
te gebruiken voor het eten en het schrijven. Pauline heeft zowel nieuwe prothesen voor haar
arm, als voor haar been nodig.
3. Hilda Achieng, 14 jaar:
Hilda heeft op eenjarige leeftijd ernstige brandwonden opgelopen. Beide benen zijn ernstig
vervormd rondom de knieën, waardoor het staan en het zitten niet mogelijk was.
Het rechter been is geopereerd en in een rechte positie gefixeerd, waardoor het buigen van
het been niet meer mogelijk was.
Het linker been is onder de knie geamputeerd, waardoor zij een onderbeenprothese nodig
heeft en krukken voor ondersteuning. Hilda
woont bij haar moeder die niet in staat is ondersteuning aan Hilda te bieden, de vader is
overleden.
4. Michael Odhiambo, 14 jaar:
Michael is geboren met een kort en misvormd linkerbeen.
Het been is inmiddels geamputeerd, waardoor hij een
prothese nodig heeft en krukken ter ondersteuning van het
lopen.
5. Francis Juma: 15 jaar
Francis heeft tijdens zijn jeugd aan polio geleden, waardoor
zijn beide benen zijn misvormd en zwakker zijn geworden.
Het linkerbeen is boven de knie geamputeerd, waardoor hij
een bovenbeenprothese nodig heeft. Het rechter been wordt
ondersteund door een orthese. Zijn achtergrond is bij ons
niet bekend, omdat hij een weeskind is die is binnengebracht
door een priester.
6. David Onyango, 16 jaar:
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Heeft een verkeersongeluk gehad met als gevolg een verbrijzelde voet. Er zijn pogingen
gedaan om de voet te herstellen. Uiteindelijk is zijn voet afgestorven door gebrek aan
bloedtoevoer. Door deze complicaties is zijn been onder de knie geamputeerd en heeft hij
behoefte aan een onderbeenprothese.
7. Peter Onditi, 16 jaar:
Peter is geboren met een ernstig misvormd been. Er is een amputatie onder de knie uitgevoerd,
waardoor hij een beenprothese nodig heeft. Beide ouders van Peter zijn overleden, waardoor hij
verblijft in het centrum.
Het Nyabondo Centre heeft ons gevraagd om Wilfred Mongaru, 11 jaar, onderbeenamputatie, David
Onyango, 18 jaar, onderbeenamputatie en Irene Bosibori, 19 jaar, bovenbeenamputatie ook te helpen.
De Stichting heeft deze tien kinderen onder haar hoede genomen.
Els vroeg de kinderen of ze gelukkig waren en volmondig zeiden ze allemaal “Ja”. Ruth, één van de
meisjes – haar benen lagen dwars in haar rolstoel – zei: “Anders waren we bedelende straatkinderen
geworden, en er zijn er al zoveel in Afrika”. Gehandicapte kinderen zijn kansloos in Afrika.
Desondanks hebben al deze kinderen het niet makkelijk.
De kinderen met een bovenbeenamputatie moeten staande eten, er zit immers geen kniescharnier in
hun prothese. Laat staan hoe ze spelen, gewoon kind kunnen zijn.
Deze kinderen groeien op in liefde, zo mogelijk wordt elk gehandicapt kind aan een hulpmiddel
geholpen, ze krijgen drie maaltijden per dag, de kinderen gaan naar de primary en secondary school.
Ze worden als het mogelijk is opgeleid tot zelfstandige mensen, die in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien.
De gehandicapte kinderen hebben gezongen en gedanst. Els en Louis Cats hebben de kinderen leren
kennen en in hun hart gesloten. Met de weinige middelen die op dit centrum zijn, wordt zuinig
omgesprongen, maar er is een enorm tekort aan alles. Peter, één van de kinderen, heeft een soort
dweil als stompkous.
Er is van alles tekort in het Nyabondo Rehabilitation Centre. Stichting De Benen Nemen heeft onlangs
een flinke doos stompkousen (mede gesponsord door Loth/Fabenim, waarvoor onze hartelijke dank)
naar dit centrum laten sturen. De stompkousen zijn in goede orde en met veel dank ontvangen.
De Stichting had geld overgemaakt om voor de jongste, Emily bovenbeenprotheses te laten maken.
We hebben dit op de voorzijde van de Nieuwsbrief laten zien. Ze is 10 jaar en heeft voor het eerst van
haar leven voetjes, maar belangrijker voor haar ze heeft haar eerste schoentjes.
Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van het Nyabondo Centre hebben we de kinderen
schoenlepels en veters gestuurd.
In 2004 zullen we de andere kinderen financieel ondersteunen met het verkrijgen van een
beenprothese.
Onze ervaringen zijn met Emily goed gegaan, waardoor De Stichting heel veel vertrouwen heeft in dit
Centre.

De volgende workshops, bijeenkomsten, seminars werden bezocht:
Februari
Maart
April

Afsluiting Coins for Care, Amstelveen
NGF vergadering, Breukelen
Seminar Campagnes, Collecteren, Toekomst en Coördinatie,

Amstelveen
April
Workshop met Coins for Care, Amstelveen
Mei
VFI / KPMG Bijeenkomst over benchmarking, Amstelveen
Mei
Civil Society, Zeist
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September
December

Samenwerking tussen kleine en middelgrote doelen, Bilthoven
NGF vergadering, Breukelen

Website De Benen Nemen
De website is geheel vernieuwd, in het begin van 2003 is de webmaster gaan werken
met een nieuw webdesign programma macromedia Dreamweaver. Dit is een
professionele tool voor het ontwerp van webpagina’s. Door de nieuwe update is de
website nog professioneler en aantrekkelijker gaan uitzien. De mogelijkheden van dit
programma zijn ongekend, dus dat zal voor de toekomst nog veel betekenen. Naast
de nieuwe website had hij als doel om ook te gaan kijken hoe wij nog meer
interessante informatie op onze website konden krijgen, vandaar dat het idee is
ontstaan om een aantal reportages te gaan maken over tal van onderwerpen.
De webmaster heeft de volgende werkzaamheden verricht:
1. Website onderhoud, updates, aanpassingen en verbeteringen (nieuwe versie
3 is in het najaar online gegaan);
2. Start met het maken van het forum (vertaling, techniek, design en invulling van
eerste onderwerpen);
3. Forum update, moderatie, instellen van rechten en groepen;
4. Lezen, beantwoorden en doorsturen e-mail, onderhoud mailboxen en
aanmaak van nieuwe;
5. Naamsbekendheid, laten toevoegen bij linkpagina’s, nieuwsbrieven versturen
en plaatsen (zoals bij geefgratis, etc), promoten van de site bij gerelateerde
sites;
6. Maken van reportages, bezoek aan activiteiten (dit jaar de familiedag van
Loth-Fabenim);
7. Correspondentie (Duits, alhoewel dit maar kort was);
8. Bestuurlijk gezien, doorgaans een adviserende rol.
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Verslag van de penningmeester
Als de ontwikkelingen overeenkomen met de cijfers van het financiële boekjaar 2003, hebben
we alle reden tot vertrouwen in de nabije toekomst.
Donateurs brachten ruim € 4.350 bijeen en sponsoren € 6.700. Diverse acties waren goed voor
bijna € 2.700. Overige ontvangsten ad € 1.644 zijn opgebouwd uit rente en diverse verkopen.
In het boekjaar hebben we een oven voor het maken van protheses in Benin kunnen plaatsen.
De kosten voor deze oven ad € 3.995 zijn verantwoord onder de bestedingen aan
hulpverlening. De Rotaryclub, afdeling Lelystad heeft deze oven volledig gesponsord middels
een gift voor hetzelfde bedrag als de gemaakte kosten. Deze opbrengsten zijn verantwoord
onder de ontvangsten wegens contributies, donaties, giften en schenkingen. Daarnaast hebben
we een prothese ad € 385 verzorgd voor Emily (voor een uitgebreid artikel verwijzen wij naar
onze laatste nieuwsbrief uit 2003). De kosten voor deze hulpverlening zijn in midering
gebracht op de hiervoor bedoelde bestemmingsreserve.
De uitvoeringskosten bedroegen in 2003 € 2.805, een vermindering van 63,4% ten opzichte
van 2002. De kosten voor eigen fondsenwerving bedroegen in 2003 € 2.276. Deze kosten
bestaan uit branche- en organisatiekosten, portokosten en de kosten voor drukwerk en papier.
Stichting De Benen Nemen zal zich op generlei wijze inlaten met risicovolle beleggingen. Het
gedeelte van de aanwezige liquide middelen dat niet direct noodzakelijk is voor de uitgaven
wordt aangehouden op een spaarrekening bij de Postbank, met een rentepercentage per
balansdatum van 2,5%. Deze bedragen zijn een cumulatie van het Nederlandse Been en het
Derde Wereld Been.
Door het bestuur is besloten om de renteopbrengsten gelijkelijk te verdelen over de
bestemmingsreserves Het Nederlandse Been en Het Derde Wereld Been. Het resterende
gedeelte van het overschot over de verslagperiode is nog geen bestemming gegeven.
In de loop van 2004 zal een besluit worden genomen over de bestemming van de beschikbare
bestemmingsreserves.

Op verzoek sturen wij u gaarne een uitgebreid financieel verslag toe.
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