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1. Inleiding 
 

Ze worden wel ‘les oubliés des oubliés’ genoemd. De verstandelijk gehandicapten in 

Afrika. Ze zwerven soms jaren door de stad en op markten op zoek naar voedsel. Soms 

naakt en vaak ernstig vervuild. Op een dag worden ze langs de weg gevonden. Als ze 

geluk hebben worden ze nog begraven… 

De ontmoeting in 2005 van Pietje van Guilik met Toyo op de markt in Dogbo, Bénin, was 

het begin van wat nu de lokale NGO Action EMS en de Stichting Vrienden van Toyo is. 

Toyo was zo’n vergeten kind en de discussie die Pietje voerde in en met de 

gemeenteraad leidde tot het lokale initiatief van Action EMS en tot opvang van Toyo in 

een opvangcentrum voor geestelijk gehandicapten. 

 

2. Doelstellingen, visie en werkwijze van Stichting Vrienden Van 
Toyo (VVT) 
 

Doelstelling 

De doelstelling van Stichting VvT is 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 verwezenlijken 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 andere 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, Bénin. Het betreft steun 

aan een lokaal initiatief van een ter plaatse opgerichte NGO Action EMS. 

 

Visie 

 

In Afrika en in Bénin ontbreekt een maatschappelijk/pedagogisch vangnet voor kinderen 

die om wat voor reden dan ook ‘buiten de boot vallen’. Dat geldt voor kinderen die 

zonder ouders komen te staan, voor lichamelijk gehandicapte kinderen en in het 

bijzonder voor de meest vergeten groep: De verstandelijk gehandicapten.  

 

Deze groep mensen heeft vaak hun leven lang medicijnen en hulp nodig om te 

overleven. Ze kosten, net als hier, hun leven lang veel geld. In ontwikkelingslanden 

geven overheden en de gemeenschap minimale of geen enkele aandacht aan deze 
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mensen. De prioriteiten liggen elders ook omdat er zo weinig perspectief is voor deze 

doelgroep. Het wordt dus het probleem van de geestelijk gehandicapten zelf en hun 

ouders. 

Geestelijk gehandicapte kinderen worden, als ze blijven leven, vanzelfsprekend ouder.  

 

De Stichting VvT richt zich dus op de verstandelijk gehandicapte mens. De visie van de 

stichting VvT is dat deze groep ook recht heeft op een menswaardig bestaan. Dat willen 

we bereiken door samen met lokale en internationale partners deze groep mensen een 

‘thuis’ te bieden waar ze met een zinvolle dagbesteding kunnen wonen, eten, slapen en 

ook plezier hebben, zonder honger en vuil ondergoed. Een plek waar ze veilig kunnen 

zijn. 

 

 

 

Werkwijze 

 

Aan het realiseren van een ‘thuis’ voor deze meest vergeten groep wordt gewerkt door 

de bouw van een nieuw opvangcentrum ter vervanging van het huidige in vervallen staat 

verkerende en gehuurde gebouw. 

Dat fysieke thuis hopen we uiterlijk in 2016 te realiseren maar ‘thuis’ is meer dan alleen 

een gebouw.  

 

We werken thans aan de volgende hoofdactiviteiten: 

 

- De bouw van het nieuwe opvangcentrum. 

- Verbeteren en verduurzamen van de zorg. 

- Het uitbreiden en verbeteren van de dagbestedingsactiviteiten 

- Het betrekken van de lokale politiek bij de opvang van deze mensen. 

- Het uit de taboesfeer halen van de geestelijk gehandicapte medemens. 

 

De Stichting Vrienden van Toyo (VvT) werkt nauw samen met de volgende organisaties, 

vrijwilligers, donateurs en partners: 

 

De NGO Action EMS in Bénin. 

Vrijwilligers en donateurs van Action EMS 

Vrijwilligers en donateurs van VvT 

Comité Tiers Monde uit Isigny-Carentan (CTM) Normandië Frankrijk. 

Père Hervé Passard, pastoor in Sartilly, Normandië, Frankrijk 

Liliane Fonds 

Familie Plug  

 

De bouw van het nieuwe opvangcentrum 

 

VvT heeft besloten zich voorlopig te concentreren (voor wat betreft financiële steun) op 

de bouw van een nieuw opvangcentrum. Hiermee is gestart in juli 2014 op de locatie van 

De tuin van Toyo. De eigenaar van het oude centrum doet niets aan onderhoud, kapte 

alle bomen op het terrein (weg schaduw) en laat het centrum opdraaien voor alle schade 

van de storm medio 2014 waarbij circa 50 meter ommuring omwaaide. 

Het nieuwe centrum wordt gebouwd op de tuin en dat biedt straks veel meer 

gehandicapten de mogelijkheid deel te nemen aan de activiteiten daar dan nu het geval 

is vanwege de afstand (2 km) en de organisatie die gemoeid is met de verplaatsingen.  

De globale planning van de bouw van het nieuwe opvangcentrum is als volgt: 

 

1. Bouw Dortoir 1      februari 2015 

2. Bouw Dortoir 2      juli 2015 

3. Ommuring, WC-douche en Paillote    november 2015 

4. Hoofdgebouw      begin 2016 
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5. Terreininrichting     2016 

6. Keuken      2016 

7. Meubilair      2016 

8. Zonne-energie     2016 

 

   
 

 

 

 

 

 

De hoofdreden dat we ons concentreren op de nieuwbouw is dat we niet alle dagelijkse 

problemen willen oplossen. Daar moeten ze uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid voor 

nemen. Daarnaast hebben we andere partners die zich mede met de andere zaken, 

hieronder beschreven, bezig houden. 

 

Verbeteren en verduurzamen van de zorg 

  

Bij dit onderwerp hebben wij steun gekregen van de familie Plug. Predikant Johan Plug 

verbleef een aantal jaren in de omgeving van Madjrè. Dankzij hem, zijn familie en enkele 

donaties van kerken kunnen we sinds begin 2014 extra hulp inzetten voor hygiëne van 

mens/kleding/wc/wasplaats/keuken en zorg bieden in de zin van aandacht, muziek, dans 

en spel.  

De dagbestedingsactiviteiten in de tuin van Toyo zijn ook een vorm van zorg, de 

activiteiten worden langzaam maar zeker uitgebreid (nu landbouw, tuinbouw, weven, 

konijnenfokkerij en naaiatelier). Het is nu nog problematisch om alle gehandicapten te 

betrekken bij deze activiteiten gezien de afstand tussen het opvangcentrum en de tuin. 

 

Met betrekking tot de psychiatrische zorg moeten ook nog veel stappen worden gezet. 

Via onze partners Comité Tiers Monde uit Isigny-Carentan wordt hier aan gewerkt. Zij 

houden zich in het bijzonder met de psychiatrische en medische kant bezig en hebben 

meer contacten op dat terrein in Bénin dat VvT. Voor 2015 staan opleidingen gepland 

van medewerkers van het centrum. 
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Wel werkt VvT met partners aan protocollen die moeten worden ontwikkeld en 

geïmplementeerd in het centrum zoals de omgang met agressie, seksuele intimidatie, 

seksuele omgang, hoe te handelen bij overlijden, etc. Het is bepaald niet 

vanzelfsprekend (in Afrika, Bénin) dat deze onderwerpen voldoende aandacht krijgen in 

het centrum. 

 

 

Het uitbreiden en verbeteren van de dagbestedingsactiviteiten 

 

Op de eerste plaats zien wij de dagbestedingsactiviteiten als een onderdeel van de zorg. 

Zinvol bezig zijn draagt in hoge mate bij aan het welzijn van de gehandicapten. Dat was 

in 2008 de reden om een stuk vruchtbare grond (1,4 ha) aan te kopen en daar een 

groentetuin te realiseren. ‘De tuin van Toyo’ is in 2009 geopend en een groot succes.  

De Tuin van Toyo (diverse gebouwen, watertoren, 65 meter diepe put) is geheel 

gerealiseerd door VvT en de lokale partner Action |EMS met een bijdrage van Impulsis. 

Met hulp van partners zijn vervolgens diverse andere activiteiten opgestart: 

Maismolen (malen, gebruiken en verkopen) 

Naaiatelier (kleding maken, verkopen) 

Konijnenfokkerij (vlees voor consumptie en verkoop) 

Weefactiviteiten, matten vlechten. 

 

Naast de dagbesteding, als onderdeel van de zorg, zijn er ieder jaar meer opbrengsten 

uit de tuin, uit de dagbesteding. Dit is van groot belang voor de zelfredzaamheid van het 

centrum en het minder afhankelijk worden van buitenlandse donoren. 

 

Dankzij aankoop van een aansluitende hectare door CTM zijn de opbrengsten verder 

gestegen en er wordt thans gewerkt aan een project voor het houden van kippen (eieren, 

vlees). 

 

De verhuizing van het opvangcentrum naar het terrein van de tuin, heeft het enorme 

voordeel dat nagenoeg alle gehandicapten kunnen worden ingezet, kunnen profiteren van 

de dagbestedingsactiviteiten en gewoon genieten van de tuin. 

 

Het betrekken van de lokale overheid bij de opvang van deze mensen 

 

De gehandicaptenzorg in Bénin wordt voor 90 % uitgevoerd door lokale NGO’s en kerken. 

Het aandeel van de Béninese overheid is verwaarloosbaar. Het enige centrum voor 

verstandelijk gehandicapten in de hoofdstad Cotonou draait op het ‘entreegeld’ dat aan 

de poort betaald moet worden om binnen te komen. Vaak heeft de familie van de patiënt 

daar het geld niet voor of niet voor over. 

 

Langzaam maar zeker lukt het Action EMS toch om de lokale politiek (burgemeester en 

gemeenteraad) te betrekken bij het centrum. De 12 gemeenten van het departement 

Mono-Couffo zijn in december 2014 aangeschreven. De meeste gehandicapten, die 

worden opgevangen, zijn afkomstig uit deze gemeenten. De gemeente Dogbo werkt mee 

en onderhoudt het weggetje naar de tuin en geeft gratis bouwvergunningen af. 

Bij onze besprekingen met Action EMS besteden wij veel aandacht aan dit onderdeel. De 

‘Béninese kant’ zoals wij dat noemen moet op enig moment belangrijker worden dan de 

Europese kant.  

 

In onze visie dient er een ouderraad te komen van ouders of familie van de opgenomen 

patiënten. In 2015 gaan we daarmee aan de slag met onze lokale partner. De familie van 

de gehandicapten worden daarmee formeel wat meer betrokken bij het opvangcentrum 

en ook zij kunnen bijdragen aan het centrum door te komen klussen of koken maar ook 

door hun netwerk en de lokale politiek er nauwer bij te betrekken. Het centrum moet 

meer uitgroeien tot een maatschappelijke voorziening voor de regio.  
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Het uit de taboesfeer halen van de geestelijk gehandicapte medemens 

 

Het hiervoor beschreven doel van het uitgroeien tot een maatschappelijke voorziening 

voor de regio kan ook bijdragen aan het verminderen van het enorme taboe dat thans 

nog heerst als het gaat om ‘gekken’ zoals de doelgroep vaak wordt aangeduid. De ziekte 

wordt gezien als een straf van God, waar toch niets aan te doen valt.  

Kinderen of volwassen mensen die lastig worden voor de omgeving worden geketend aan 

een zware steen en opgesloten in een hut omdat ze anders voor veel overlast zorgen 

voor de mensen in het dorp en een gevaar zijn voor zichzelf. Anderen worden volledig 

verstoten door de gemeenschap en leven op straat. 

 

Inmiddels zijn honderden patiënten/cliënten van het centrum, bijna altijd met medicatie 

terug in hun dorp. Juist deze in de maatschappij teruggekeerde mensen zijn een 

voorbeeld van hoe het ook kan verlopen al zijn er natuurlijk ook gevallen waarbij 

problemen blijven terugkeren omdat men bijvoorbeeld slordig wordt met de medicatie of 

daar geen geld voor (over) heeft. 

 

Ouders, lokaal bestuur, dorpschefs, onderwijzend personeel, de kerk etc. kunnen veel 

bijdragen aan het verminderen van de taboesfeer rond de geestelijke handicap. De 

ouders/familie van de eerder genoemde op te richten ouderraad kunnen een rol spelen in 

de communicatie hierover. 

 

VvT wil in de komende jaren dus niet alleen bouwen in fysieke zin maar ook aan het 

draagvlak voor de opvang, het betrekken van ouders/familie, het lokaal bestuur en 

voorlichting organiseren over dit onderwerp. Hiertoe zullen we ook de landelijke, 

regionale en lokale journalistiek benaderen. 

 

3. Organisatie 
 

Op 31 mei 2011 is de Stichting Vrienden van Toyo notarieel opgericht en geregistreerd 

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53222644. 

  

a. Bestuur 

 

Het bestuur bestaat uit vijf leden, namelijk een voorzitter, penningmeester, secretaris en 

twee gewone leden.  

 

Het bestuur is als volgt samengesteld: 

 

Math van Dooren, Voorzitter 

Hans de Best, secretaris 

Frans Olthof, penningmeester 

Britta Bost, bestuurslid 

Pietje van Guilik, bestuurslid 

 

Elk bestuurslid en elke vrijwilliger heeft in ieder geval de taak en primair doel om alles in 

werking te stellen om de statutaire doelstelling en de daaruit voortvloeiende projecten 

succesvol uit te voeren. 

 

De voorzitter 

 

De taken van de voorzitter zijn: 

 Het leiden van de organisatie, de vergaderingen, de bestuursleden en vrijwilligers; 

 Het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de situatie; 

 Het delegeren en mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden; 
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De penningmeester 

 

De taken van de penningmeester zijn: 

 Het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de 

geplande inkomsten en uitgaven; 

 Financiële administratie van de stichting in het algemeen; 

 Financiële administratie van de projecten; 

 Over het bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen; 

 

De secretaris 

 

De taken van de secretaris zijn: 

 Behandelen van de inkomende en uitgaande post en e-mail; 

 Archiveren van de inkomende en uitgaande post en e-mail; 

 Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de statutaire en 

reglementaire bevoegdheden en de situatie; 

 Over bovenstaande rapporteren tijdens de bestuursvergaderingen; 

 

Het bestuurslid Frans Olthof bezoekt Bénin regelmatig, soms vergezeld door Pietje van 

Guilik en onderhoudt het contact met de lokale partner Action-EMS, waarmee uiteraard 

ook continue e-mail contact is. 

 

b. Vrijwilligers 

 

De bestuursleden zelf zijn de belangrijkste vrijwilligers. Bij de activiteiten in Nederland 

kan gerekend worden op tientallen vrijwilligers soms voor één activiteit soms voor 

meerdere activiteiten. 

 

4. Projecten 
 

Het hoofdproject is op dit moment de nieuwbouw van het opvangcentrum. Dit is hiervoor 

en in het Jaarverslag 2014 uitgebreid beschreven. 

 

De hiervoor beschreven overige aandachtsvelden zijn niet minder belangrijk en in zekere 

zin belangrijker. VvT weet dat en werkt met partners aan al deze aspecten. Een goed 

gebouw/complex voor onderdak is naar onze mening echter ook een onderdeel van 

goede zorg.  

 

5.Voorlichting 
 

Bij alle activiteiten van VvT in Nederland wordt informatie gegeven over de stand van 

zaken in Bénin. Dat gebeurt op de website, via folders, PowerPointpresentaties en 

mondeling aan belangstellenden. 

Bij een sponsorloop van een school of sportvereniging hoort natuurlijk tekst en uitleg 

waarvoor gelopen wordt en dat geldt ook voor het jaarlijkse sponsordiner, de Afrikamarkt 

(5 x gehouden en ook weer gepland in 2015). 

 

6. Administratie 
 

De administratie wordt verzorgd door de secretaris en penningmeester. 
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7. Financiën 
 

De penningmeester verzorgt de financiële administratie. 

De Stichting heeft een lopende rekening NL29 RABO 0144 3435 84 en een daaraan 

gekoppelde bedrijfsspaarrekening voor de rente NL74 RABO 1513 4282 25. 

Vrijwel alle ontvangsten en betalingen gaan via de bankrekening, zoals de overmakingen 

naar Bénin. Het is niet altijd mogelijk om contante ontvangsten en uitgaven te 

voorkomen, zoals opbrengsten van een marktkraam in Nederland en kleine betalingen, 

zoals een paar zakken rijst, in Bénin. 

 

VvT is erg blij met de steun van de diverse, min of meer, vaste partners, met wie de 

geldstromen meestal niet via de boekhouding van VvT lopen maar rechtstreeks met de 

Béninese partner Action EMS. 

 

Dankzij deze partners, de langzaam op gang komende ‘Béninese kant” en de 

opbrengsten uit het dagbestedingscentrum ‘de Tuin van Toyo’ is het mogelijk dat VvT op 

dit moment voor niet meer dan circa 10% bijdraagt aan de exploitatiekosten van het 

opvangcentrum en dagbestedingscentrum tuin in Bénin. 

VvT kan zich dan ook concentreren (financieel) op de bouw van het nieuwe centrum 

waarvan zij de enige donateur zijn. 

 

VvT kent zelf geen exploitatiekosten. De werkzaamheden van vrijwilligers en 

bestuursleden worden vrijwillig en onbezoldigd uitgevoerd. Wel zijn er uiteraard kosten 

gerelateerd aan de activiteiten om inkomsten te genereren, zoals huur van markkramen, 

inkopen voor het sponsordiner, bankkosten voor overmakingen naar Bénin, website, etc. 

naast de grote uitgaven in Bénin voor de bouw en de kleine uitgaven in Bénin, de 

genoemde circa 10% van de exploitatiekosten van het opvangcentrum. 

 

In het jaarlijkse Jaarverslag van de Stichting Vrienden van Toyo wordt financieel verslag 

gedaan van alle inkomsten en uitgaven. 

 

 

februari 2015 

 

Bestuur Stichting Vrienden van Toyo 

 

Math van Dooren 

Hans de Best 

Pietje van Guilik 

Britta Bost 

Frans Olthof  

 


