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Voorwoord 
 

 

Stichting Vrienden Van Toyo (VvT) is opgericht op 31 mei 2011 met de algemene 

doelstelling: ‘het ondersteunen en realiseren van duurzame projecten en activiteiten op 

het gebied van de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidszorg, welzijn, onderwijs, 

sport en cultuur van en voor groepen mensen en individuen in met name de gemeente 

Dogbo en omgeving in de Republiek Bénin’ 

 

De Stichting VvT tracht haar doel onder meer te verwezelijken door het organiseren van 

activiteiten die passen binnen de doelstelling van de Stichting VvT, zoals het realiseren 

van opvangmogelijkheden en dagbestedingsprojecten voor verstandelijk gehandicapten, 

door fondsenwerving, door samenwerking met niet-gouvernementele organisaties 

(NGO’s) en daarnaast door alle anderen wettelijke middelen welke het gestelde doel 

kunnen bevorderen.  

 

Bovenstaande algemene doelstelling is thans geconcretiseerd in steun aan een centrum 

voor verstandelijk gehandicapten in Madjrè, gemeente Dogbo in Bénin. 

 

Al vóór de oprichting van de Stichting wordt het centrum gesteund door Pietje van Guilik 

en Frans Olthof met hulp van vele vrijwilligers. De belangrijkste realisatie was ‘De tuin 

van Toyo’. De tuin is bedoeld als dagbestedingsactiviteit en om eigen voedsel te 

produceren. Met behulp van onder andere Inpulsis is grond aangekocht, een put 

gegraven, watertoren gebouwd en verblijfsruimten gerealiseerd. 

Langzamerhand zijn de activiteiten uitgebreid met een naaiatelier, een kleinveeproject 

(konijnen) en weefgetouwen. Steeds met hetzelfde doel, een zinvolle dagbesteding en 

zelfredzaamheid (eigen inkomsten).   

 

Sinds enige tijd richt de Stichting VvT zich specifiek op de nieuwbouw van een eigen 

opvangcentrum ter vervanging van het in verval geraakte en gehuurde huidige centrum. 

In juli 2014 is daadwerkelijk met die bouw begonnen. Gekozen is voor fasering, gebouw 

voor gebouw, waardoor bijsturing mogelijk blijft en voorkomen wordt dat alle gebouwen 

op enig moment gereed zijn m.u.v. het dak, terwijl het geld op is. 

 

In dit jaarverslag kunt u lezen wat in 2014 door de Stichting VvT is gerealiseerd in Bénin 

en welke activiteiten in Nederland zijn georganiseerd, inclusief een vooruitblik en 

planning voor de nabije toekomst zijn. 

 

Wij danken al onze donateurs, onze familie en vrienden en onze partners in Bénin, 

Frankrijk en België voor de bijdragen die wij hebben ontvangen en voor hun overige 

(buiten de bouw) steun aan het gehandicaptencentrum.  

 

 

Bestuur en vrijwilligers Stichting Vrienden van Toyo 

 

Math van Dooren 

Hans de Best 

Pietje van Guilik 

Britta Bost 

Frans Olthof 

 



 

 

3 

2. Organisatie 
 

De organisatiestructuur van de Stichting VvT is eenvoudig. 

De bestuursleden zijn belangrijke vrijwilligers. Verder kan voor de activiteiten in 

Nederland een beroep worden gedaan op vele (tientallen) vrijwilligers, koks en bediening 

voor het sponsordiner, bijhouding website, kraambezetting bij markten en braderieën, en 

tientallen vrijwilligers voor de organisatie van de Afrika (markt-)dag 

 

 

3. Realisatie 2014 
 

In Bénin steunt de Stichting VvT exclusief de NGO Action-EMS ONG en daarbinnen de, 

feitelijk enige, activiteit van deze NGO de opvang, in de breedste zin van het woord, van 

geestelijk gehandicapte mensen in het opvangcentrum ‘Centre d’Accueil Père Hervé 

Passard’ en het dagbestedingscentrum ‘de Tuin van Toyo’. 

 

Het opvangcentrum gevestigd nabij Madjrè, gemeente Dogbo, is gehuurd en in slechte  

staat. Door storm en overvloedige regen is in 2014 tot 2x toe een deel van de ommuring 

ingestort/omgevallen. Dit is slechts provisorisch gerepareerd omdat het de bedoeling  is 

om zo spoedig mogelijk het huidige centrum te verlaten en te verhuizen naar een nieuw 

gebouwd centrum op het terrein van DE TUIN VAN TOYO. 

 

De activiteiten van de Stichting VvT vinden zowel in Bénin als in Nederland plaats: 

 

Bouwplan nieuw opvangcentrum 

 

In het eerste kwartaal 2014 is door de Weerter architect Rob Langeslag een nieuw 

ontwerp gemaakt voor een nieuw te bouwen opvangcentrum op de locatie van ‘De tuin 

van Toyo’.  

Het eerste ontwerp van 2013 bleek om diverse redenen niet haalbaar. Het was een 

prachtig plan maar te ‘open’ (verstandelijk gehandicapten lopen weg) en ook te duur. 

 

Het nieuwe ontwerp van Rob Langeslag is met behulp van Marc van der Heijden geheel in 

een computermodel gezet en bestaat in feite uit 144 blokjes van 3,90 x 3,90 meter, 

2200 m2. 
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Het plan voorziet in twee ‘dortoirs’, slaap-/verblijfgebouwen van elk 6 kamers voor in 

principe 48 personen, een toilet-/douchegebouwtje met 3 douches en 3 wc’s, een 

‘paillote’ (open, overdekte centrale verblijfs- en activiteitenruimte) en een hoofdgebouw 

met kantoorruimten, ruimte voor zorgverlening, berging, keuken en gemeenschappelijke 

ruimten voor verblijf en recreatie, eetzaal. 

 

Begin april 2014 heeft Frans Olthof het bouwplan besproken met de lokale partner 

Action-EMS en het hoofd van de Technische Dienst van de gemeente en is de locatie op 

het terrein bepaald. 

Het bouwplan is met enthousiasme ontvangen. Afgesproken is een begroting te maken 

voor eerst één dortoir. 

In mei is de begroting ontvangen en na wat aanpassingen over en weer vastgesteld en 

geaccepteerd. Op 27 mei is het contract met de aannemer Agbessi & Fils (E.A.F) 

overeengekomen voor de bouw van het 1e dortoir voor de prijs van 10.732.670 francs 

CFA (€ 16.365). 

In de overeenkomst is opgenomen dat de aannemer, in het geval van volledige 

tevredenheid van opdrachtgever, ook het 2e dortoir mag bouwen. 

   

Begin juli 2014 is gestart met de bouw. Ten gevolge van de regentijd en het lang zoeken 

naar het door opdrachtgever gewenste hout voor de dakconstructie is de bouw erg 

uitgelopen. 

Op 31 december 2014 was de bouw nagenoeg afgerond. Evaluatie met de aannemer zal 

direct na oplevering plaatsvinden(februari 2015). 

 

Tussentijds, in september 2014 heeft Frans Olthof de bouwplaats bezocht en met de 

aannemer, opdrachtgever (Action-EMS), opzichter(gemeente), de voortgang, problemen 

en aanpassingen besproken.  
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Bouw dortoir 1 , situatie november 2014  

 

Planning bouw 

 

Naar verwachting kan in februari gestart worden met het 2e slaapvertrek. Het streven is 

om met de aannemer dezelfde prijs overeen te komen. 

De ommuring, het douche-wc-gebouw en de paillote zijn inmiddels begroot op circa € 

13.000. 

 

In principe kan zodra de slaapvertrekken, de wc-douche en de ommuring gereed zijn 

verhuisd worden van het huidige centrum naar het nieuwe centrum op de tuin. 

Tijdelijk kunnen dan zo nodig meer dan 4 personen in één slaapvertrek worden 

ondergebracht en kunnen de overige, al bestaande, gebouwtjes op de tuin worden 

gebruikt voor zorg/kantoor/etc. 

Ideaal is natuurlijk wanneer ook het 3e gebouw gebouwd kan worden en de ruimten 

(tafels, stoelen, bedden, kasten) en het terrein (bankjes, bomen) kunnen worden 

ingericht. 

 

De Stichting VVT heeft op 31 december 2014 ongeveer de middelen om het 2e blok 

slaapvertrekken, de ommuring, de WC-douche en de paillote te realiseren. 

 

Voor het 3e gebouw (hoofdgebouw) de inrichting met meubilair en de terreininrichting 

ontbreken nog de middelen. Ook is het de bedoeling om het geheel t.z.t. te voorzien van 

zonne-energie.  
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In fasen ziet de planning er als volgt uit: 

1. Bouw Dortoir 1      februari 2015 

2. Bouw Dortoir 2      juli 2015 

3. Ommuring, WC-douche en Paillote    november 2015 

4. Hoofdgebouw      begin 2016 

5. Terreininrichting     2016 

6. Keuken      2016 

7. Meubilair      2016 

8. Zonne-energie     2016 

 

In principe kan reeds verhuisd worden van het huidige centrum naar het nieuwe (op de 

tuin) zodra de 2 slaapvertrekken en de ommuring gereed zijn. Al het andere is er nu ook 

niet in het oude centrum (geen stroom, nauwelijks meubilair, provisorische keuken onder 

afdakje, etc.) 

 

Zorg en Personeel 

 

Op dit moment zijn vijf personen belast met de dagelijkse zorg. Raoul AGOSSOU de 

uitvoerende verantwoordelijke, zijn vrouw Gisèle (assistent verpleegkundige), Degnon 

(verpleger), en Mariette LAKOUSSA en Joseph BLEOSSI.  

VvT betaalt een aanmoedigingspremie aan het echtpaar Raoul/Gisèle van € 110,- per 

maand. Voor 2015 is dit verlaagd naar € 75,-.  

Verlaging is doorgevoerd omdat VvT niet langdurig in de dagelijkse kosten voor 

personeel en exploitatie wil participeren en omdat genoemde Mariette, sinds december 

2013 en Joseph, sinds april 2014, elk 4 dagen per week in het centrum werken, 

waardoor de anderen worden ontlast. 

 

De personele kosten voor de inzet van Mariette en Joseph worden betaald uit donaties 

van de familie Plug en (in 2014) van de Gereformeerde Kerk Hoogezand – Sappemeer 

Noord. 

Ook voor 2015 kunnen we weer rekenen op deze steun. 

 

Begroting Action EMS, partners en donateurs 

 

De in het recente verleden gerealiseerde activiteiten (landbouw, tuinbouw, maismolen, 

naaiatelier, konijnenfokkerij, weefproducten) dragen steeds meer bij aan de 

zelfredzaamheid van het centrum. Samen met hulp van pastoor Père Hervé Passard, het 

Lilianefonds en lokale donaties van o.a. ouders/familie van de gehandicapten kunnen wij 

(VvT) ons concentreren op de bouw van het nieuwe centrum. 

De begroting van alle lopende zaken, alles behalve de nieuwbouw, is thans circa 

7.000.000 francs CFA = € 10.500,- per jaar. 

Hiervoor wordt de zorg (huisvesting, medicijnen, toezicht, voeding) georganiseerd voor 

gemiddeld 45 gehandicapten. Dat is ongeveer € 0,64 per dag per persoon. In 

werkelijkheid is dat nog minder omdat ook veel (naar huis teruggekeerde) gehandicapten 

ambulant worden begeleid en voorzien van medicijnen. 

 

De extra zorg die in 2014 is aangeboden door ondersteuning van de Fam. Plug en De 

Geref. Kerk in Hoogezand-Sappemeer (totaal € 1632,00) is niet opgenomen in de 

begroting van Action EMS maar in de inkomsten en uitgaven van VvT. 

 

Het Comité Tiers Monde d’Isigny-Carentan (CTM) ondersteunt het centrum met voeding, 

kleding en andere kleine donaties. Hoewel nog geen € 1000,00 per jaar is CTM een 

belangrijke partner vanwege hun contacten met medici in Bénin en via hen het 

organiseren van opleidingsmogelijkheden voor het personeel. 
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Tussen CTM en VvT is frequent overleg zodat we van elkaar weten wat we doen en 

complementair zijn. 

 

Sinds twee jaar steunt ook het Lillianefonds het gehandicaptencentrum. In principe alleen 

de gehandicapten jonger dan 25 jaar. In 2014 werd ongeveer € 3.000 van het 

Lillianefonds ontvangen. 

 

In de exploitatie van Action EMS van € 10.500 dragen Lillianefonds, CTM+Père Hervé 

Passard en VvT bij voor resp. circa 30,25 en 12%. 

De eigen middelen bedragen inmiddels dus ongeveer 30%, onder andere uit opbrengsten 

uit de tuin en bijdragen van de ‘Beninese kant’ . 

Het streven is om dit percentage verder te laten stijgen ondanks hogere 

exploitatiekosten door verdere verbetering van de zorg en onderhoudskosten van de 

gerealiseerde en te realiseren nieuwbouw.     

 

Beninese kant 

 

Door bestuur en medewerkers van de lokale partner Action-EMS wordt getracht meer en 

meer de Beninese kant er bij te betrekken. Dit zijn enerzijds de ouders en familieleden 

van de mensen die zijn opgenomen in het centrum en eventueel lokale donoren en 

anderzijds de lokale, regionale en landelijke overheden. 

Er zijn brieven verzonden aan de burgemeesters van gemeenten waaruit de opgenomen 

gehandicapten afkomstig zijn. In zekere zin, immers, lost het opvangcentrum een 

probleem op waar anders de lokale overheid mee te maken zou krijgen. 

 

Een minister bezocht onverwacht het centrum, omdat een familielid daar behandeld was. 

Hij schonk € 300 en voedsel voor ruim een maand. 

 

In januari 2015 is een grote bijeenkomst gepland op de Prefecture (Provinciehuis) met 

bestuurders van 12 gemeenten uit de omgeving. 

 

Activiteiten in Nederland 

 

Gedurende het jaar hebben vrijwilligers van VvT op diverse markten en braderieën 

promotie gemaakt voor het project en spulletjes aan de man gebracht. Het gaat dan over 

fossielen, Afrikaanse kunst, jammetjes van Pietje of vrijwilliger Nelly, etc. 

Totaalopbrengsten € 1149. 

 

Op dinsdag 25 maart 2014 organiseerde het Instituut Dominiek Savio in Hooglede 

(België), een opvangcentrum voor mensen met een beperking, een markt van 

tweedehands- en zelfgemaakte spulletjes, hapjes en drankjes. 

 

De opbrengst van die dag was ruim € 3700 en werd tijdens het jaarlijkse sponsordiner 

van VvT op 15 november 2014 in Leende met een symbolische cheque overhandigd door 

Sophia Kindt van genoemd Instituut. 

Dit bedrag wordt gereserveerd voor de paillote van het nieuw te bouwen centrum en in 

2015 overgemaakt naar VvT (boekjaar 2015). 

 

Het jaarlijkse sponsordiner met bijna 100 gasten bij Golden Tulip Jagershorst Leende was 

weer een geweldig succes. Dankzij de vele sponsoring van Golden-Tulip Jagershorst en 

anderen was de totale opbrengt incl. gehouden Tombola en onder aftrek van kosten bijna 

€ 4.000. 

 

In oktober ontwierp Ries Geurts ons mooie nieuwe logo waarmee we willen aangeven wat 

we willen bereiken in Bénin een echt THUIS voor de gehandicapten. Het logo ‘huisje, 

boompje, beestje, probeert dit uit te drukken. 
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Op 30 oktober 2014 brachten Pietje van Guilik en Frans Olthof een bezoek aan de 

Hockeyvereniging Union in Nijmegen. Een sponsor bleek bereid de shirtsponsering van de 

hockeymeisjes D1 van Union te financieren met shirtreclame voor de Stichting Vrienden 

van Toyo. De meisjes (circa 12 jaar) kregen uitleg over de stichting VvT. Het is de 

bedoeling dat zij in 2015/2016 sponsoractiviteiten, zoals een sponsorloop, gaan 

organiseren om daarmee het gehandicaptencentrum in Bénin te ondersteunen.  

 

4. Planning 2015 
 

Zoals al aangegeven bij de planning van de nieuwbouw is het streven om het 2e blok 

slaapvertrekken, de ommuring, wc-douche en paillote in 2015 te realiseren.  

Er wordt gedacht aan een nieuwe Afrikamarktdag in de zomer, zoals we eerder 

organiseerden in 2008 t/m 2012, een sponsordiner in november, een sponsorloop door 

de hockeymeisjes en aanwezigheid op diverse (streek)markten en braderieën. 

 

Een belangrijke investering, waarvoor we de middelen nog niet hebben, is de realisatie 

van het Hoofdgebouw. Dat zal een investering vragen van circa € 25.000. Hiervoor zijn 

wij op zoek naar donoren. 

 

Voor de terreinrichting (€ 5.000), de keuken (€ 4.000), het meubilair (€ 5.000) en het 

zonne-energieplan (10.000) hebben we na het Hoofdgebouw nog circa € 24.000 nodig. 

 

Behalve bij de bouw zal VvT ook bij de overige zaken (zorg, personeel, hygiëne, 

betrekken overheden, opleiding, etc.) nauw betrokken worden/blijven. Met betrekking tot 

de financiële kant van alles behalve de bouw willen wij ons minder bezig houden en dat 

deel overlaten aan andere partners en vooral ook de Beninese kant. 
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5. Financiële verantwoording 
 

In de jaren 2010 t/m 2013 is veel gespaard om een begin te kunnen maken met de 

nieuwbouw. In 2014 is gestart met de bouw. De uitgaven in 2014 waren daarom ruim € 

9.500 hoger dan de inkomsten. De donatie van Instituut Dominiek Savio van € 3.700 

wordt in boekjaar 2015 geboekt en verantwoord. 

 

Inkomsten 2014   

    

rente  €        369,13  

diverse donaties privépersonen  €        450,00  

opbrengst braderie Weert, afr. Kunst, fossielen, jam  €     1.149,00  

opbrengst ceres Uithoorn  €          50,00  

sponsordiner november  €     4.850,00  

opbrengst tombola november  €        670,00  

opbrengst massages Libera  €        210,00  

bijdrage Gereformeerde Kerk Hoogezand-Sappemeer Noord  €        900,00  

bijdrage familie Plug voor personeel  €        732,00  

opbrengst actie oma breit  €        130,00  

    

Totaal inkomsten 2014  €    9.510,13  

  Uitgaven 2014   

    

kosten bank  €        309,44  

premie Raoul/Giselle AGOSSOU Bénin  €     1.265,00  

kosten website  €          77,42  

aankoop Afrikaanse kunst en marktkosten (kraam etc)  €        619,84  

kosten vrijwilligers  €        162,00  

kosten en donaties in Bénin april en sept 2014  €        515,50  

kosten sponsordiner  €     1.767,35  

Betaling Joseph BLEOSSI  €        541,50  

betaling Mariette LAKOUSSA  €        782,00  

Kosten bouw nieuw centrum (80% van dortoir 1)  €   13.092,00  

   € 19.132,05  

  Saldo 1-1-14 NL29 RABO 0144 3435 84 en NL74 RABO 1513 4282 25  € 40.696,97  

Inkomsten 2013  €     9.510,13  

Uitgaven 2013  €  -19.132,05  

Saldo 31-12-14 NL29 RABO 0144 3435 84 en NL74 RABO 1513 4282 25  € 31.075,05  

 

 

Februari 2015, 

Frans Olthof, penningmeester 

Hans de Best, secretaris 
 


