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“We hope you are doing well”

Een wens die ik vele malen vanuit Sajocah en Arch mocht ontvangen.
Hoewel burgeroorlog en corona hun stempel op Kameroen drukten en men in vrees en
onzekerheid moest leven, waren hun gedachten ook bij ons.
Voor hen onbegrijpelijk dat corona de welvarende wereld een dergelijke crisis kon
veroorzaken. Wij, die alles altijd onder controle hadden en op iedere vraag en antwoord
hadden, wisten het nu even niet!

Bestuur Noaberhulp heeft toch ondanks de Coronabeperkingen getracht de Centra met raad
en daad bij te staan.
Zo konden we een aantal keren acute vragen voor protheseonderdelen per post richting de
Centra sturen.
Zijn we via Zoom meetings gestart met een traject “leren op afstand.
Dit project is nog in een aftastende fase maar het enthousiasme van beide partijen is groot!
De vragen om gereedschappen, machines en materialen hebben we naar mogelijke
oplossingen vertaald en in de containers opgeslagen.
Het sturen van de container hebben we echter ook moeten uitstellen tot het moment dat
burgeroorlog en corona “genormaliseerd”zijn.

Zeker is dat het geruime tijd zal duren en veel zorg en geld zal kosten om Arch en Sajocah
weer op gewenst niveau te brengen.
De zusters hebben aan de hand van onze vragenlijsten inventarisatie uitgevoerd.
Aan de hand van deze lijsten is er een tijdsplan gemaakt en de mate van noodzakelijk
support bepaald.
Bestuur Noaberhulp zal alles blijven doen wat mogelijk is om juiste en gerichte steun te
blijven bieden.
Bewonderingswaardig is de wijze waarop de zusters ondanks deze tegenslagen hun taken
blijven vervullen en vertrouwen hebben op een betere toekomst.

Met hulp van Noabers en vrijwilligers onderzoekt het bestuur mogelijkheden om ook in de
toekomst deze prachtige projecten te ondersteunen en de gestelde doelen te verwezenlijken.
Jammer en verdrietig dat een resultaat waarbij naar selfsupporting werd gestreefd, door deze
situatie weer jaren terug geworpen is.

Mutatie bestuur:
Liekel Klein is bereid gevonden om binnen het bestuur de technische ondersteuning van Arch
en Sajocah op zich te nemen.
Een welkome aanvulling die waarborgen schept  voor de toekomst bij de belangrijke taken
van opleiding en coaching.
Na een inwerkperiode en een kennismaking bezoek zal ik deze taken aan Liekel overdragen.

U dankend, ook namens de kinderen van Kameroen, voor het support aan onze stichting in
2020.

Dubbele de Boer; voorzitter
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Noabers en donateurs:
De noabers en donateurs zorgden er ook in 2020 weer voor dat Noaberhulp de support aan
SAJOCAH en ARCH kon continueren.

Middels website en nieuwsbrief hebben we onze Noabers op de hoogte kunnen houden van de
ontwikkelingen.
Uit het financieel verslag blijkt hoe wij afhankelijk zijn van de bijdragen van noabers en
donateurs om onze support te kunnen blijven uitvoeren.
Enthousiasme van u als noaber naar familie, vrienden en bekenden helpt ons om nieuwe
naobers te krijgen.

Doelen in 2021:
- Inzamelen van goederen die de centra ons via de verlanglijst hebben

gevraagd.
- Verzenden van container.
- Voorbereiden werkbezoek(2021-2022)
- Eventueel meewerken aan CBR, Fysio en ergotherapie opleiding Lilianefonds
 

Bestuur Stichting Noaberhulp Sajocah:
Dubbele de Boer Voorzitter
Erna Sanders Secretaris
Eddy Kottink Penningmeester
Henk Vrielink Bestuurslid
Herman van Enter Bestuurslid
Karel Maathuis Bestuurslid
Liekel Klein Bestuurslid

Vestigings- en informatie adressen:
Statutaire vestigingsplaats Stichting: Almelo
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 08137564
Postadres Stichting: van Galenstraat4

7622 XP Borne

Postadres- en telefoonnummer secretariaat: Erna Sanders
Van Galenstraat 4
7622 XP Borne
Telefoon: 074-2664735

Informatie adres en telefoonnummer: Dubbele de Boer
06- 54 32 39 67

E-mailadres Stichting: info@sajocah.nl
Website Stichting: www.sajocah.nl
Bankrekeningnummer ING Bank NL07INGB0004653372

t.n.v. Stichting Noaberhulp Sajocah
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Statutaire doelstellingen van de Stichting Noaberhulp Sajocah:
De Stichting heeft ten doel het ondersteunen en bevorderen van mogelijkheden om mensen
en in het bijzonder kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden betere kansen te
bieden op het verkrijgen en behouden van een zelfstandig en gelijkwaardig bestaan en voorts
al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De Stichting tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door het oprichten,
onderhouden en ondersteunen van voorzieningen voor revalidatie, orthopedische
werkplaatsen en schoenmakerijen, voorzieningen voor onderwijs en scholing aan
gehandicapten, en in het algemeen ondersteuning te bieden bij verbetering van
infrastructurele randvoorwaarden.

Randvoorwaarden ondersteuning:
Wij vinden het als NOABERS van de collegae in Kameroen belangrijk dat:
1. de vraag om ondersteuning wordt geformuleerd vanuit de beide revalidatiecentra Sajocah

en Arch. Zij zijn de vragers. De Stichting Noaberhulp Sajocah geeft alleen ondersteuning
op hun verzoek.

2. zowel in Kameroen als in Nederland de continuïteit van het werk en de ondersteuning
wordt gewaarborgd. De Stichting streeft met het management van beide centra naar
continue verbetering van de kwaliteit van de hulpverlening aan gehandicapte mensen (in
het bijzonder kinderen).
In Nederland draagt de Stichting zorg voor een continuïteit van haar werkwijze, door
langdurige verbindingen aan te gaan met andere stichtingen en instellingen.

3. de Stichting samenwerkt met andere stichtingen die werkzaam zijn in dezelfde regio’s in
Kameroen en/of op het terrein van zorg voor gehandicapte mensen, waaronder grotere
niet gouvernementele organisaties.

Sponsoring:
Organisaties die de activiteiten van de Stichting Noaberhulp Sajocah in SAJOCAH en ARCH
ondersteunen:

Atlas Kidtech, Ravenstein T-Tape Turbocast Putte
Ten Brinke, Rijssen containeropslag BSN Medical
Double Performance Gouda Em-cultuur, Amsterdam
De Galerij, IJhorst Gemeentekring Oost Groningen
Hestronic, Hengelo Hillen kantoorefficiency, Almelo
Huka, Oldenzaal Otto Bock, Nieuwkuijk
Picobello schoenen, Urk
Stichting Pelgrimshoeve, Zoetermeer
Roessingh Revalidatie Techniek, Enschede
ZSM  Schoentechniek  Almelo
Welzorg Nederland
Tevens hebben hier niet met name genoemde particuliere noabers een financiële bijdrage aan
de Stichting Noaberhulp Sajocah gegeven.
Het bestuur is al onze sponsors en donateurs hiervoor zeer erkentelijk
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Samenwerking met Liliane Fonds:
Stichting Noaberhulp Sajocah werkt nauw samen met het Liliane Fonds.
De Stichting Liliane Fonds verleent met hulp van lokale contactpersonen (mediators)
rechtstreekse kleinschalige, persoonsgerichte hulp aan kinderen en jongeren met een
handicap in ontwikkelingslanden. Daarbij wordt gekeken naar alle factoren die belangrijk zijn
voor hun welzijn. Lilianefonds is op dit moment hard aan het werk om in Kameroen het
project Zorgkompas (het opzetten van een CBR, fysio en ergotherapie opleiding) van de
grond te krijgen.
Bestuur Noaberhulp wil komende jaren kijken waar we als noaberhulp onze expertise kunnen
aanbieden en waar  evt kunnen aanhaken/ gebruik kunnen maken van hun initiatieven om
onze doelstellingen te halen en om te voorkomen “ dubbele activiteiten” te ontplooien in
Kameroen.

Noaberhulp = Burenhulp:
NOABERHULP houdt in dat buren elkaar helpen wanneer dat nodig is.
Op het Twentse platteland is dit een vanzelfsprekendheid die is gebaseerd op wederzijds
respect van buren voor elkaar. Dat doe je gewoon. Je hebt
elkaar nodig.

SAJOCAH en ARCH zijn prachtige initiatieven om gehandicapte mensen in
Kameroen meer kansen te bieden op zelfstandig functioneren.
Deze initiatieven komen mede tot stand door de hulp van buitenaf.

Als STICHTING NOABERHULP SAJOCAH voelen wij ons als goede buren van de mensen die in
Kameroen gehandicapte mensen en vooral kinderen meer zelfstandigheid bieden.

Noaber worden, de kinderen van Kameroen zijn u dankbaar:
U kunt Noaber (buurman) worden van SAJOCAH en ARCH door:

- donateur te worden voor minimaal € 36,-- per jaar;
- een eenmalige financiële bijdrage te geven;
- jaarlijks een financiële bijdrage te geven;
- u als vrijwilliger aan te melden.

Donaties en giften kunnen worden overgeboekt op bankrekeningnummer
NL 07 INGB 00046533372 t.n.v. penningmeester Stichting Noaberhulp Sajocah te Wierden.

ANBI status:
Stichting Noaberhulp Sajocah heeft een ANBI status. Giften en donaties aan de Stichting zijn
voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.  ANBI 8151.90.840

Elektronische nieuwsbrief:
Noabers kunnen zich aanmelden voor de elektronische nieuwsbrief van
Stichting Noaberhulp Sajocah door een e-mail te sturen naar info@sajocah.nl
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