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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 het opvangcentrum ‘DE TUIN
VAN TOYO’ in Bénin is en leidde tot de oprichting van de Stichting
Vrienden van Toyo in Weert. Toyo was zo'n vergeten kind en de
discussie die Pietje voerde in en met de gemeenteraad leidde tot het
lokale initiatief en tot opvang van Toyo in een opvangcentrum voor
geestelijk gehandicapten.

2. Doelstellingen, visie en werkwijze van Stichting Vrienden
Van Toyo (VVT)
Doelstelling
De algemene 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 de steun aan een
opvangcentrum voor verstandelijk gehandicapten in Madjrè, gemeente
Dogbo, Bénin, genaamd ‘DE TUIN VAN TOYO’
Visie
In grote delen van Afrika en ook 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 mensen die immers ‘alleen maar geld
kosten’. Een lichamelijk gehandicapte kun je soms nog helpen aan
bijvoorbeeld een prothese maar een geestelijk gehandicapte

De prioriteiten liggen elders ook omdat er, zo vindt men zo weinig
perspectief is voor deze doelgroep. Het wordt dus het probleem van de
geestelijk gehandicapten zelf en hun ouders of familie.
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 is hard
gewerkt door de bouw van een nieuw opvangcentrum ter vervanging van
het oude, in vervallen staat verkerende en gehuurde, gebouw. Dat fysieke
thuis is in oktober 2017 in gebruik genomen. Maar 'thuis' is meer dan
alleen een gebouw. We hebben verder gewerkt aan en werken nog aan:
• Verbeteren en verduurzamen van de zorg.
• Het uitbreiden en verbeteren van de dagbestedingsactiviteiten
• Het betrekken van de lokale gemeenschap en politiek bij de opvang van
deze mensen.
• Het uit de taboesfeer halen van de geestelijk gehandicapte medemens.
• De instandhouding van het opvangcentrum en het dagelijks functioneren
daarvan.
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 onze Stichting Vrienden van Toyo (VvT)
• Comité Tiers Monde uit Isigny-Carentan (CTM) Normandië Frankrijk.
• Dogbo-Dogbo vzw uit Roeselare, België
In Bénin is na een lange procedure en twee jaar overleg uiteindelijk een
Vereniging opgericht met de naam Association pour la Protection de la
Cause des Malades Mentaux (AP-CHM).
Dat was erg belangrijk want hoewel er een prachtig centrum is gebouwd
waar gemiddeld 55 bewoners volledig verzorgd worden, bestond er op
papier alleen:
• Een Stichting in Nederland.
• Een NGO in Bénin op basis van papieren van een verpleger
(geen psychiatrisch verpleegkundige en niet meer werkzaam
in het centrum).
• En organisaties die de Nederlandse Stichting steunden.

Nu is dus een officieel geregistreerde en erkende Vereniging en een
erkend opvangcentrum in Bénin, genaamd ‘JARDIN TOYO’
Verbeteren en verduurzamen van de zorg en dagbesteding.
Bij dit onderwerp worden wij o.a. gesteund door vrienden uit NoordNederland (Predikant Johan Plug verbleef een aantal jaren in de omgeving
van Madjrè). Zij financieren het salaris van twee belangrijke medewerkers
waarvan één zich vooral inzet voor hygiëne van mens/kleding/wc/
wasplaats/keuken en het zorg bieden in de zin van aandacht, muziek,
dans en spel en de ander voor de landbouw en veeteelt activiteiten en
voor de dagbesteding hierbij. Onze bewoners werken dus mee (zij die dat
kunnen) aan hun eigen levensonderhoud.
Met betrekking tot de psychiatrische zorg moeten ook nog veel stappen
worden gezet. Via onze partners Comité Tiers Monde uit Isigny-Carentan
zijn wij gedurende ruim één jaar ondersteund door een psychiatrisch
verpleegkundige uit Togo maar zij is vertrokken o.a. omdat het niet klikte
met het overige personeel.
Wij hebben in overleg met onze vertegenwoordigers in Bénin (van alle
genoemde Europese partners), besloten om niet de ambitie te hebben om
een Psychiatrische inrichting (laat staan ziekenhuis) te willen worden maar
een opvangcentrum voor mensen met een verstandelijk beperking. Het
was zeer lastig om hier uit te komen met de instanties maar het is
uiteindelijk gelukt, zie hiervoor Rond medicatie zit nog een klein grijs
gebied.
Het betrekken van de lokale overheid bij de opvang van deze mensen
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.
Nu de lokale NGO gewoon één van de partners is van de vereniging (met
als penningmeester de vertegenwoordiger van onze Stichting de Vrienden
van Toyo) hebben wij goede hoop dat dit beter zal gaan.
Een aantal particulieren hebben zich inmiddels georganiseerd als
‘Ensemble Nous Pouvons’, Met zijn allen kunnen wij het. Een beetje te
vergelijken met onze tientjesleden.
De nieuwe structuur AP-CHM is erg belangrijk op dit punt. Gemeenten, de
Prefectuur (Provincie) en de gedecentraliseerde en regionale vestigingen
van landelijke gezondheidszorginstanties zijn allen betrokken geweest bij
de totstandkoming van deze nieuwe structuur.

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.

De recente oprichting van een groep betrokken inwoners uit de regio onder de
naam ‘ENSEMBLE NOUS POUVONS’ is een mooi voorbeeld van de vorderingen die
op dit gebied worden gemaakt. Maandelijks doneren zij een klein bedragje maar
de groep groeit langzaam maar zekeren het opvangcentrum wordt steeds
bekender in de verre omgeving.
VVT wil in de komende jaren, nu het bouwen in fysieke zin grotendeels is
afgerond ook aan het draagvlak en het betrekken van ouders/familie, het lokaal
bestuur blijven werken.

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

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.
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;
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;
• Opstellen Jaarrekening, Balans, Staat van baten en
laten.
• 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;
Bestuurslid Frans Olthof bezoekt Bénin regelmatig, soms vergezeld door
Pietje van Guilik. Dit dankzij zijn werk voor o.a. VNG-Internationaal en
onderhoudt het contact de lokale vertegenwoordiger van de Stichting
Vrienden van Toyo, Hervé DOSSOUMOU en het lokale bestuur van de in
Bénin opgerichte vereniging AP-CHM.

B. Vrijwilligers
De bestuursleden zelf zijn belangrijke vrijwilligers. Bij de activiteiten in
Nederland kan gerekend worden op tientallen vrijwilligers soms voor één
activiteit soms voor meerdere activiteiten.
4. Toekomstvisie

Wij hebben door juristen de huidige situatie van het opvangcentrum laten
onderzoeken. Dit was zeer noodzakelijk vooral omdat de huidige regering bezig is
met een grondige herinrichting van de gezondheidszorg. De overheid wil meer
grip op vooral onderwijs en gezondheidszorg, de twee terreinen waarop tal van
particuliere en kerkelijke organisaties actief zijn.
Het door ontwikkelen tot een psychiatrisch centrum, los van de overheid, wordt
sterk ontraden en zal domweg niet worden toegestaan. Vandaar het advies om
eerst geregistreerd en erkent te worden als opvangcentrum voor mensen met
verstandelijke problemen. Dat is nu gelukt en wij bestaan nu officieel en lopen
niet het risico van tal van weeshuisjes, privéschooltjes en privéklinieken die vanaf
januari 2020 bij honderden zijn gesloten. Een aantal overigens terecht. Het waren
soort privé NGO’s maar vele, ook kerkelijke initiatieven, worstelen nu met de
zelfde papierwinkel als wij. Gelukkig hebben wij de eerste grote stap nu gezet.
Het juridisch advies geeft verder aan om te streven naar een publiek-privépartnerschap (PPP) tussen de opgerichte verenging (de AP-CHM, zie hiervoor en
waarin onze Stichting Vrienden van Toyo is vertegenwoordigd) en de overheid. De
gesprekken hierover zijn al enige tijd gaande maar we moesten eerst
geregistreerd en erkend zijn zoals dat nu het geval is.
Onze visie is om hieraan mee te werken en verder te gaan omdat:

•

•

•
•

De oprichters van de Stichting Vrienden van Toyo uit Weert en de
bestuursleden allen zeventigers zijn (of bijna) en er weinig animo is
bij onze kinderen om het stokje over te nemen.
Het beleid is van de overheid in Bénin om in ieder departement te
komen tot minimaal een opvangcentrum voor psychiatrische
patiënten dan wel een psychiatrisch ziekenhuis.
Ons opvangcentrum in beginsel geschikt lijkt om door te
ontwikkelen tot departementaal centrum.
Het in alle opzichten een goede zaak is de Beninse betrokkenheid
te vergroten en de onze te verkleinen.

Wij, onze vertegenwoordigers in Bénin zullen daarom gesprekken aangaan,
verder gaan met de lopende gesprekken, met de Ministeries van
Gezondheidszorg en Sociale Zaken en de departementale vestigingen daarvan.
Ook de lokale gemeenten worden betrokken.
Een routeplan is in ontwikkeling waarbij onze inzet is om uiterlijk in 2022
genoemde PPP te realiseren en op middellange termijn (01-01-2025?) ons
aandeel in die PPP geheel over te dragen aan een Béninsee partij of overheid.
Bij dit alles staan drie dingen voorop.

•
•

De overname van al onze bewoners/patiënten.
Het vertrouwen dat de zorg op een goede wijze wordt
gecontinueerd en zelfs verbeterd.

•

Een goede regeling voor ons personeel, bij voorkeur middels een
functie in het opvangcentrum nieuwe stijl.

De overheid eist altijd diploma’s maar wij hebben goed en betrokken personeel
zonder diploma’s. Er zijn echter tal van niet medische functies in de sfeer van
begeleiding, landbouw, logistiek en management zodat dit punt wellicht oplosbaar
is.
Wij hebben goede hoop dat dit alles gaat lukken want wij hebben immers veel te
bieden. Een prachtig nieuw opvangcentrum met 3 ha grond. De eerste belangrijke
stap, de officiele oprichting en erkenning van genoemde Vereniging, te
beschouwen als erkenning van het gerealiseerde opvangcentrum, is gezet.
Wat betekent dit voor onze Stichting Vrienden van Toyo in Nederland voor de
komende jaren.
Het activiteitenplan voor de komende jaren zal zijn:
Voor de korte en middellange termijn:

•

•

•

Instandhouding van al het gerealiseerde en financiële participatie in
het functioneren van het opvangcentrum (personeel, voeding,
medicatie, onderhoud, landbouw, veeteelt).
Eventueel nog beperkte investeringen ter verbetering van de
huidige situatie, zoals opknappen van de kamertjes en vervanging
van de bedden. (Onze bewoners hebben een, soms ernstige,
verstandelijke beperking, plassen in bed, doen hun behoefte overal,
trekken stopcontacten uit de muur etc., waardoor onderhoud al
snel aan de orde is)
Streven en daartoe gesprekken aangaan en daarvoor zo nodig
juridische bijstand inhuren om te komen tot de hiervoor beschreven
PPP dan wel een andere vorm van samenwerking met de overheden
in Bénin.

Op de lange termijn:
Opheffing van de Stichting Vrienden van Toyo in Nederland en alles overdragen
aan Béninese partijen
Augustus 2021
Bestuur Stichting Vrienden van Toyo
Math van Dooren
Hans de Best
Pietje van Guilik
Britta Bost
Frans Olthof

