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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 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 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 klein vee project (konijnen) en weefgetouwen. Steeds met hetzelfde doel,
een zinvolle dagbesteding en zelfredzaamheid (eigen inkomsten).
Vanaf 2012 heeft de Stichting VvT zich specifiek gericht op de nieuwbouw van
een eigen opvangcentrum ter vervanging van het in verval geraakte en gehuurde
gebouw. In juli 2014 is daadwerkelijk met die bouw begonnen. Gekozen is voor
fasering, gebouw voor gebouw, waardoor bijsturing mogelijk bleef en voorkomen
werd dat alle gebouwen op enig moment gereed zijn met uitzondering van het
dak, terwijl het geld op is.
Met hulp van velen en met een subsidie van de Belgische Provincie West
Vlaanderen (aangevraagd door onze vrienden en partner Dogbo-Dogbo vzw uit
Roeselare) is eind 2017 de nieuwbouw geopend en in gebruik genomen.
Sindsdien concentreert de Stichting VvT zich op de afronding van deze
nieuwbouw, zoals de energievoorziening en de instandhouding en het
functioneren van het opvangcentrum. In 2020 is ook veel aandacht uitgegaan
naar de formele, juridische, institutionele status van het opvangcentrum en
overleg gevoerd met diverse lokale, regionale en landelijke instanties en
overheden.
In dit jaarverslag kunt u lezen wat in 2020 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 steun aan het gehandicaptencentrum.
Bestuur en vrijwilligers Stichting Vrienden van Toyo

1. Organisatie
De organisatiestructuur van de Stichting VvT is eenvoudig.

De bestuursleden zijn belangrijke vrijwilligers. De bestuurders ontvangen geen
beloning voor hun werkzaamheden. Ook eventueel gemaakte kosten in de
uitoefening van hun functie worden niet vergoed.
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. De belangrijke hoofdactiviteiten de
Afrika-markt-dag (juli) en het Sponsordiner (november) hebben in 2020 niet
kunnen plaatsvinden vanwege de Corona crisis.
Bestuur Stichting Vrienden van Toyo
Math van Dooren
Hans de Best
Pietje van Guilik
Britta Bost
Frans Olthof

2. Realisatie 2020
In Bénin steunde de Stichting VvT aanvankelijk 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, was gehuurd en in
zeer slechte staat. Besloten is tot nieuwbouw die in 2017 is opgeleverd en in
gebruik genomen op het terrein van DE TUIN VAN TOYO.
Activiteiten in Bénin
Na veel problemen, zoals enorme stormschade aan de zonnepanelen, is in 2020
het zonne-energieproject afgerond. Er is thans overal verlichting en ook de
koelkast, belangrijk voor medicijnen, kan nu goed worden gebruikt. Eind van het
jaar (2020) is de put ingestort. Dat wil zegt de onderste circa 40 meter van de
85 meter diepe put die in 2009 is aangelegd. De reparatie bleek uiteindelijk niet
succesvol. Enkele maanden moest water worden aangevoerd. In 2021 is een
forage (boring) uitgevoerd om weer zelfvoorzienend te worden t.a.v. water. Dat
is succesvol geweest. De kosten bedroegen ruim € 5000, (boekjaar 2021). We
hebben dat gelukkig kunnen financieren dankzij, onder andere, het positieve
saldo over 2020.
Wij hoopten op termijn op meer steun van lokale particulieren en lokale
overheden. De reden waarom dat stagneerde was o.a. omdat de steun aan ons
opvangcentrum werd gezien als steun aan de plaatselijke NGO bestaande uit
mensen/bestuursleden van één familie en dus als steun aan die familie. Besloten
is om een vereniging van partners op te richten van meerdere partners/
stichtingen/organisaties die het centrum ondersteunen. Naast genoemde lokale
NGO is dat onze Stichting VvT, het Comité Tiers-Monde d’Isigny-Carantan
(Normandië, Frankrijk) en de Vereniging Zonder Winstoogmerk Dogbo-Dogbo
vzw uit Roeselare (België). Sindsdien is de lokale belangstelling voor ons
centrum toegenomen. Er is o.a. een groep van lokale particulieren opgericht met

de naam ‘Ensemble nous pouvons’, ‘Samen kunnen we het’ die maandelijks een
bedragje doneren aan het opvangcentrum. De registratie (vergelijkbaar met
inschrijving KvK) van de nieuwe vereniging van deze partners de AP-CHM, de
‘Association des Partenaires du Centre des Handicapés Mentaux de Madjrè’ wilde
maar niet rondkomen
In Bénin kwam intussen een andere partij en president aan de macht die hard
optrad tegen o.a. illegaal grondgebruik maar ook illegale activiteiten. Tal van
goed lopende klinieken en privéscholen werden gesloten omdat die niet precies
en volledig geregistreerd waren en/of niet aan alle regeltjes voldeden. Gelukkig
had ons opvangcentrum al een goede naam en de burgemeesters uit de regio en
de prefect konden sluiting voorkomen, vooral ook omdat het opvangcentrum
voorziet in een grote behoefte van de gemeenten en lokale bestuurders omdat
de bewoners van ons centrum anders op straat zwerven en overlast en
ongelukken veroorzaken. Een van de problemen van ons centrum was dat het
personeel onvoldoende gekwalificeerd is. Wij hebben gekozen voor goede en
betrokken mensen en niet voor diploma’s. Ook is het aantrekken van een
psychater voor ons centrum op dit moment onbetaalbaar.

Het bovenstaande heeft ogenschijnlijk weinig met de Realisatie 2020 te maken
maar niets is minder waar. Het hele jaar en ook de 2e helft van 2019 en 1e helft
van 2021 heeft in het teken gestaan van zeer veel onderzoek, overleg,
vergaderingen, lobby etc. met lokale, regionale en landelijke instanties,
bestuurlijk en op het gebied van gezondheidszorg.
Onze vertegenwoordiger in Bénin Hervé DOSSOUMOU heeft hier een belangrijke
rol bij gespeeld, maar ook juridische ondersteuning was en is daarbij
onontbeerlijk.
Het resultaat is dat op 25 augustus 2021 de bedoelde nieuwe structuur
officieel is erkend en geregistreerd met behoud van de naam AP-CHM zei het
dat het nu ‘Association pour la Protection de la Cause des Malades Mentaux’ heet
De naam van het dorp Madjrè werd te onbekend geacht. Het allerbelangrijkste is
dat het opvangcentrum nu officieel bestaat, d.w.z. officieel is erkend en is
geregistreerd als opvangcentrum voor mensen met een verstandelijke
handicap (maladie mentale). Het is dus bewust op papier geen psychiatrisch
ziekenhuis of psychiatrische inrichting. Die ambitie kunnen we nu niet hebben
omdat de regelgeving wat dat betreft onze mogelijkheden op dit moment te
boven gaat.
Verdere activiteiten in Bénin hebben betrekking op de instandhouding van het
gerealiseerde opvangcentrum. De Stichting VvT draagt in belangrijke mate bij
aan het functioneren en de instandhouding door bij te dragen aan de kosten voor
medicijnen, voeding, personeel en onderhoud. De exploitatiekosten van het
centrum hebben in 2020 circa € 30.000 bedragen. De kosten zijn voor circa 1/3
opgebracht in Bénin zelf en voor circa 2/3 door onze Stichting VvT of partners
maar altijd via de Stichting VvT, ongeveer gelijk verdeelt over investeringen
(incl. juridische ondersteuning) en functioneren/instandhouding.
Activiteiten in Nederland
In Nederland zijn de activiteiten in 2020 ten gevolge van de Corona-crisis
beperkt geweest. De belangrijke jaarlijkse hoofdactiviteiten de Afrika-markt-dag
(juli) en het Sponsordiner (november) hebben niet kunnen plaatvinden vanwege
de Corona-crisis.
Dankzij acties van vrienden of via vrienden en, in vergelijking met eerdere jaren,
veel en hoge donaties is het financieel een meer dan redelijk jaar geworden.

De Vastenactie 2020 van de Middelbare school Broekhin in Roermond was de
belangrijkste actie/activiteit in 2020 naast natuurlijk het vervaardigen van zeer
veel potjes jam, tassen, mondkapjes etc.
De ‘winkel’, de Afrika-schuur aan de Maaseikerweg is weinig open geweest maar
de verkoop van alle producten samen (jam, tassen, 2e hand boeken, fossielen/
schelpen en vooral ook de mondkapjes) hebben ruim € 9000, - opgebracht

3. Zorg en Personeel
In 2020 waren 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. Verder werken enkele bewoners/
patiënten mee voor zover zij dat kunnen en worden (als
tegenprestatie) ook ouders en familieleden van bewoners ingezet
(vooral voor het koken).
De personele kosten voor de inzet van Mariette en Joseph worden
betaald uit donaties van Vrienden die specifiek deze twee
medewerkers ondersteunen.

4. Planning 2021
Ook in 2021 zal Corona de Afrika-markt-dag 2021 niet mogelijk maken. Over het
sponsordiner 2021 wordt nog nagedacht.
De activiteiten in Nederland zullen zich waarschijnlijk weer beperken tot het
maken van jam, tassen etc. voor de winkel waar ook nog volop Afrikaanse kunst
te koop is Vriend Hans staat weer op vele markten met schelpen, stenen,
fossielen etc. en ons boekenteam verzameld en verkoop 2e hands boeken. Verder
zijn er ieder jaar wel één of twee spontane acties van vrienden op scholen of
elders die nog niet bekend zijn.
In Bénin gaat het om de instandhouding van het gerealiseerde. Weinig
spectaculair maar belangrijk en noodzakelijk. Er wordt gedacht en gewerkt aan
het opknappen van de kamers van de bewoners zoals vervanging van de bedden
(de ijzeren bedden roesten door ten gevolge van bedplassen), een opbergkastje
voor iedereen en een schilderbeurt. Er zal een forage (boring) worden uitgevoerd
ten behoeve van de watervoorziening.
Gesprekken met rijks-, regionale- en lokale overheden gaan verder als ook met
het Ministerie van Volksgezondheid. Het doel is dat het opvangcentrum ieder jaar
minder afhankelijk wordt van onze Stichting en steeds meer een Beninese
aangelegenheid wordt.
Zie verder ook het beleidsplan 2021.

