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Stichting 

Charilove NL 
Van de voorzitter 

 
Met plezier bedankt het bestuur van Charilove u 

voor de giften van het afgelopen jaar. Het is 

iedere keer weer bijzonder om te zien en te 

voelen hoeveel donateurs Charilove een warm 

hart toedragen. Helaas was er ook het overlijden 

van een paar trouwe donateurs van het eerste 

uur, waaronder mevrouw R. van Campenhout en 

mevrouw H. Guldenmundt. Wij zijn hen dankbaar 

voor hun steun en nooit aflatende belangstelling 

voor het project. 
 

Regelmatig kwam er bericht uit Benin-City van 

“founding father” Chris Omusi of Opri, een 

bestuurslid van Charilove Nigeria. Foto’s van 

de keuken die af is en de muur die rond het 

terrein is aangelegd. Chris schrijft regelmatig 

over de leefomstandigheden in Nigeria. Hij 

vecht om deze te verbeteren, maar voelt zich 

soms machteloos. In zijn ogen is er zoveel dat 

niet klopt in zijn land. Gelukkig krijgt hij lokaal 

ook steun, soms wordt er spontaan een baal 

rijst bezorgd of vlees of vis voor de maaltijd. 

Wij kunnen ons dit niet voorstellen. Echter dit 

is voor de ouders vaak een reden om de 

kinderen naar Charilove (en dus naar school) 

te sturen. 

 

In november hebben Joke van Campenhout en 

Dineke Keizer het project Charilove weer 

bezocht. Zij kwamen terug met veel verhalen 

en foto’s van bijzondere, soms ook 

ontroerende momenten. Een lach van een kind, 

hoe mooi is dat! Een uitgebreid verslag leest u 

in deze Nieuwsbrief.  

 

Wij wensen u warme, vredige feestdagen en al 

het goede voor 2017!  

Wij hopen u in het voorjaar op onze 

donateursmiddag te kunnen begroeten.  

Graag praten wij u dan bij over wat er met uw 

hulp is gerealiseerd! 

 

Namens het bestuur, 

Erika Priebee 

Voorzitter Charilove Netherlands 

 

Chris Omusi blij met presentjes uit Rijswijk. 

Nieuwbouw met keuken en leslokalen. 
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Reis naar Nigeria 

Van 18 nov. t/m 2 dec. 2016 zijn Dineke Keizer en 

Joke van Campenhout naar Project Charilove in 

Benin City, Nigeria geweest. Hier krijgen ruim 80 

blinde, dove, verstandelijk en/of lichamelijk 

gehandicapte kinderen afhankelijk van hun 

mogelijkheden en niveau, dagelijks opvang, 

onderwijs of les in praktische vaardigheden en een 

warme maaltijd. Dit project is opgezet en wordt 

geleid door Chris Omusi. Naast Benin City leidt 

Chris ook een project in Ossiomo, een dorp op het 

platteland waar kinderen van ouders die aan lepra 

lijden, onderwijs en een warme maaltijd per dag 

krijgen. Meer informatie hierover vindt u op 
www.charilove.nl 

 Voor Dineke was het de 1e keer in Nigeria. Haar 

doel was om te kijken of het project iets zou zijn 

om voor langere tijd naar toe te gaan als 

vrijwilliger. En wat een overweldigende ervaring 

was dat! Het land is zo anders dan we hier 

gewend zijn. De drukte, geluiden, geuren en die 

vochtige warmte. De kinderen hartverwarmend 

enthousiast! Maar ook wat een armoedige 

omstandigheden om in te leven. Rolstoelen die 

uit elkaar vielen van ellende, gelukkig nu wel 

een plekje in een slaapzaal met stapelbedden 

maar geen eigen kleding, geen speelgoed, vaak 

geen elektriciteit dus geen water omdat de 

pomp dan niet werkt. 

Zeker moeilijke omstandigheden voor de 

ongeveer 12 kinderen die permanent bij 

Charilove verblijven omdat ze helemaal geen 

familie meer hebben. Vaak zijn ze bij Charilove 

gedumpt, omdat kinderen met beperkingen in 

Nigeria nog niet geaccepteerd worden. Stuk 

voor stuk kinderen met hun eigen, vaak 

schrijnende geschiedenis. Blij met een ballon, 

stukje stoepkrijt, een kleurtje, aandacht. Maar 

ook met elkaar vechtend om dat wat ze kregen 

voor zichzelf te behouden. Hoe begrijpelijk. 

 

Dove kinderen leren gebarentaal. 

Klaslokaal in Ossiomo. 

Kinderen met verstandelijke beperking krijgen les. 

Tijd om lekker te kleuren. 

http://www.charilove.nl/
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Deze dames bereiden de maaltijden. 

Joke ging voor de 4e keer en het voelde voor haar 

als thuiskomen. Het weerzien met de kinderen en 

hun stralende gezichten waren fantastisch. Het 

was geweldig om te zien welke vorderingen er in 

de afgelopen jaren gemaakt zijn. Zo is de lang 

verwachte keuken nu in gebruik. Dit tot volle 

tevredenheid van de dames die hier iedere dag 

voor meer dan 100 mensen het eten klaarmaken. 

Voorheen moest er eerst hout gesprokkeld en 

gehakt worden, nu zetten ze de gaskraan open 

en kunnen meteen de ketels op het vuur. Deze 

keuken is onderdeel van een gebouw van 2 

verdiepingen. De begane grond bestaat uit de 

keuken, een klaslokaal en een gymzaal. Deze 

ruimte is bijna klaar en naast het plezier wat de 

kinderen hier kunnen beleven zal dit ook gebruikt 

worden voor (fysio)therapie waarbij de 

motorische vaardigheden van kinderen met 

lichamelijke problemen gestimuleerd kunnen 

worden. De 2e verdieping bestaat uit 3 

klaslokalen en een conferentiezaal. Deze zaal zal 

ook verhuurd worden en de inkomsten hiervan 

komen heel goed van pas. Om het terrein is een 

muur met prikkeldraad gebouwd waardoor 

ongewenste gasten geen toegang meer hebben. 

Dit gebouw inclusief de muur is, mede door uw 

steun, totaal gefinancierd door Charilove 

Nederland. Tijdens ons verblijf werd het officieel 

geopend en ingezegend. De tekst op een 

plaquette aan de muur verwijst hiernaar. Chris 

Omusi, de oprichter van Charilove, kon niet 

nalaten om alle mensen in Nederland die hun 

steentje hebben bijgedragen, heel vaak te 

bedanken hiervoor. Het was zo goed om te zien 

hoe blij hij was en hoe goed het geld besteed is. 

 
Voor een volgend project vanuit Charilove 

Nederland wordt gedacht aan zonnepanelen. 

De elektriciteit valt hier zo vaak uit dat er 

regelmatig problemen zijn met de 

watervoorziening bederven van voedsel in 

koelkast en vriezer, airco of ventilatoren. Er 

is wel een generator maar deze wordt 

vanwege de hoge brandstofkosten, zelden 

aangezet. De zon schijnt hier alle dagen dus 

volop energie “voor het grijpen”. Uiteraard 

moet goed gekeken worden naar de 

kwaliteit, vermogen en onderhoud van zo’n 

installatie, maar wat zou het mooi zijn als dit 

gerealiseerd kan worden. 

Namens Chris, de medewerkers, alle mensen 

die in Nigeria betrokken zijn bij Charilove en 

natuurlijk de kinderen, bedanken wij u heel 

hartelijk voor uw steun aan dit project. Wij 

wensen u goede Kerstdagen en een mooi en 

gezond 2017. 

Dineke en Joke 

 

 

De officiële opening van de keuken. 

Voor onze reisverslagen en foto’s kijk op: 

www.charilove.nl/reisverslag-2016 
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Adres: Frederiklaan 57a 

2281XM Rijswijk.

E-mail: info@charilove.nl 

Kamer van Koophandel Den Haag nr. 27373147. 

Wilt u iets doneren aan de Stichting Charilove? 

Elk bedrag is welkom op bankrekeningnummer 

IBAN: NL10 TRIO 0198 3144 18 

BIC: TRIONL2U 

t.n.v. Stichting Charilove Netherlands te Rijswijk. 

Uw gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting! 

Adres en donaties 
Voor meer informatie: www.charilove.nl  

Wilt u inzage in de financiën, laat dit dan weten.  

Wij sturen u dan de jaarrekening toe. 

 

Het bestuur van Charilove Netherlands bestaat uit: 

Erika Priebee 

Ruud Poortier 

Adri Rodenburg-Kool 

Jan-Willem Backer Mohrmann 

Joke van Campenhout 

Dineke Keizer 

 

Muur met prikkeldraad tegen ongewenste indringers. 

Donateursmiddag 
U bent welkom op zaterdag 11 maart 2017 vanaf 14.30 uur in de Oude Kerk te Rijswijk. 

mailto:info@charilove.nl
http://www.charilove.nl/

