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Nieuwe bewoner van Charilove: Destiny Egharevba 19 
jaar oud. Voor het eerst van zijn leven in een rolstoel, 

kroop tot dan op handen en voeten. 

Te koop: mondkapjes met Afrikaans motief. 
Gemaakt door Adri Rodenburg. 

  

Stichting 

Charilove NL 
VAN DE VOORZITTER 

 
Het is een vreemd jaar, 2020. Ook voor het bestuur van 
de Stichting Charilove NL. Er waren geen evenementen 
en acties waar we onze medewerking aan konden 
verlenen. Dat maakte ons helemaal afhankelijk van u als 
donateurs en van onze vaste sponsors. We zijn blij dat u 
nog steeds aan Charilove denkt! 
 
Als individuele grote en kleine gulle gevers vormt u een 
trouwe groep. Wel merken we dat er nauwelijks nieuwe 
donateurs bij komen. Dat geeft aanleiding tot bezinning 
in 2021. 
 
Naast individuele donateurs kennen we  instellingen die 
ons goed gezind zijn. Net vóór de Rijswijkse Oude en 
Nieuwe Kerk hun deuren moesten sluiten, waren we 
enkele weken projectdoel van de collecten. De diaconie 
heeft deze aangevuld tot een mooi bedrag. Ook de 
diaconie van Scheveningen  vergat ons niet. In Het 
Westerhonk in Monster waren we jaarproject. Ook dit 
jaar hebben we aan de Pelgrimshoeve in Zoetermeer een 
bijdrage gevraagd. 

Nogmaals aan alle grote en kleine gevers: mede 
namens Charilove in Nigeria, ontzettend bedankt! 
 
Een beleidsplan voor 2021 kan op dit moment niet 
anders dan vaag zijn: het is afwachten hoe het 
virus zich gedraagt en of er activiteiten mogelijk 
zijn. Een donateursbijeenkomst zit er helaas nog 
niet in. Jammer, want er waren wel plannen om 
Charilove in Nigeria te bezoeken. Dan hadden we 
u uit de eerste hand kunnen bijpraten. Op onze 
site echter vindt u regelmatig filmpjes van Chris 
Omusi. Op deze manier krijgt u toch een beeld. 
 
Wat we niet in ons beleidsplan kunnen 
vastleggen, is uw voortdurende steun. We 
spreken de hoop uit, mede namens de Charilovers 
in Benin City, dat u ons niet zult vergeten! 
 
Erika Priebee, voorzitter 
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Op gepaste afstand je bord leeg eten. 

Geneeskundige spoedzorg voor één van de kinderen. 
Één van de kinderen krijgt fysiotherapie. 

 

  

TIEN JAAR CHARILOVE NL 
 
Inmiddels bestaan we tien jaar! In januari 2010 
richtte Adri Rodenburg ons op. Als doelstelling 
verzonnen we toen dat we elk jaar € 10.000 zouden 
inzamelen en naar Chris Omusi en zijn mensen in 
Benin City versturen. Dat hebben we steeds gered 
en (mede) door onze inspanningen en uw geld 
hebben we een aantal verbeteringen kunnen 
realiseren, zoals: 

 een nieuwe keuken 
 opknappen van de eetzaal 
 een gastenverblijf 
 een verblijf voor stagiaires (Youth Corpers) 
 een goed ingerichte slaapzaal voor de 

kinderen 
 een gym, met ook faciliteiten op 

therapeutisch gebied 
 een aggregaat om de stroomvoorziening te 

stabiliseren 
 brandstof daarvoor 
 noodzakelijke reparaties aan de oudere 

gebouwen (daken) 
 verbetering van de drainage en de omheining 
 een pick-up truck 
 medische ondersteuning voor Chris 

En onlangs 
 extra steun in de coronatijd 

Charilove is ook verantwoordelijk voor de maaltijden 
in het lepradorp Ossiomo. Daar hebben we 
bijgedragen aan: 

 een eetzaal 
 een computerruimte. 

Enkele malen hebben we - op eigen kosten -  Nigeria 
kunnen bezoeken: op onze site kunt u lezen over de 
reizen van 2011, 2012, 2014, 2016 en 2017. Chris 
op zijn beurt heeft ons bezocht in 2012, enerzijds 
als een broodnodige break van zijn 24/7 activiteiten, 
anderzijds om ons te bedanken voor steun en inzet. 

Uitdelen van de maaltijden. 

Afgestudeerde fysiotherapeuten met hun leraren. 
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De kinderen in Ossiomo zijn blij met het voedsel dat 
Chris gebracht heeft. 

De voedselvoorraad bij Charilove is aangevuld. 
De kinderen in Ossiomo. 

  

DE SITUATIE IN NIGERIA 
 
In september ontvingen we een mail van Chris, waarin 
hij de situatie in Nigeria schetst. Midden in de 
coronapandemie zijn de prijzen van brandstof en 
elektriciteit enorm verhoogd. Mede daardoor ontstonden 
inflatie en een algemene prijsstijging. Vooral het arme 
deel van de bevolking werd hierdoor getroffen en de 
werkloosheid sloeg vooral bij hen toe. Daardoor kwam 
ook Charilove onder druk te staan. Het aantal moeders 
en kinderen dat van onze maaltijden gebruik maakte, is 
verdubbeld. Voor hen zijn wij de enige hulp tegen de 
honger. Charilove biedt nog steeds onderwijs aan 
gehandicapte en achtergestelde kinderen. Het worden er 
zóveel, dat onze klaslokalen te klein zijn. Toch willen wij 
hen blijven helpen, de nood is groot. 
In de tussentijd zijn er in Lagos rellen uitgebroken, die 
door het Nigeriaanse leger zijn neergeslagen.  
Chris schrijft er het volgende over: 
 
De Nigeriaanse soldaten 
 
Zij vluchtten voor het geweld van Boko Haram 
Zij vluchtten voor gewelddadige en verkrachtende 
veehouders 
Zij vluchtten voor de gewapende terroristen 
Zij vielen vreedzame en ongewapende actievoerders 
aan – actievoerders voor eerlijkheid waarvan iedereen 
zou moeten profiteren 
Zij vermoordden de vreedzame en ongewapende 
actievoerders 
Ja! Zo ben je een dappere soldaat in Nigeria 
Ik huil 
Wie zegt dat er niets moet veranderen? 
Het is er nu de tijd voor! 
 
Brother Chris 
 
Zijn veerkracht en optimisme komen beide voort uit een 
diep geloof dat God een betere wereld wil en dat hij 
daarin een werktuig mag zijn. Hiervoor kunnen we alleen 
maar bewondering hebben! 
 
Ruud Poortier 

De pick-up truck voor o.a. voedseltransport naar 
Ossiomo. 
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Adres en donaties 
Meer weten? Kijk op de website: www.charilove.nl 
Wilt u inzage in de financiën, laat dit dan weten.  
Wij sturen u dan de jaarrekening toe. 
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! 
 

Dit jaar bestaat Charilove Nederland 10 jaar!!! 
Dankzij uw steun hebben wij deze mijlpaal bereikt. 
Geweldig! Hartelijk dank hiervoor. Chris reageerde 
als volgt op dit jubileum: 

10 years! Great! To GOD be the glory. Thank you 
for being there faithfully for us (the Orphans, 
Children and Youths with Special Needs that we 
faithfully serve here in Nigeria); thank you for 
being there for humanity; and, indeed, thank you 
for being there for GOD. May GOD bless you 
appropriately and bountifully for your loving 
concern and faithfulness. Please, I have confidence 
in you.  ✝💖✝  Chris. 

Eind vorig jaar ontvingen wij het heftige nieuws dat 
er ’s nachts brand was uitgebroken naast de 
slaapzaal. Abraham, één van de oudere kinderen 
die volledig immobiel is, heeft samen met een 
andere bewoner alarm geslagen waarop Grace, 
een begeleider, reageerde en met blussen begon. 
Een paar minuten later zou de situatie heel anders 
geweest zijn…..  

9 september jl. was World Day of Physiotherapy. 
Fysiotherapeuten uit Edostate, de staat waar 
Charilove onder valt, hebben Charilove op deze 
speciale dag bezocht en verschillende kinderen 
behandeld. Het is de bedoeling dat dit een vervolg 
krijgt. 

Dankzij steun uit Nederland is de erbarmelijke 
accommodatie voor youth corpers gerenoveerd. 
Deze afgestudeerde jongeren, die een 
maatschappelijke stage lopen, zijn intern en slapen 
nu gelukkig onder een waterdicht dak. 

Ook hebben we een bijdrage kunnen leveren aan 
een 2e-hands transportauto, wat hard nodig was. 
Grote wens van Chris blijft een minibus voor 
ongeveer zestien personen, waarmee hij de 
kinderen kan vervoeren. 

Accommodatie voor Youth Corpers na de renovatie. 

 

 
In deze coronatijd is het ook in Nigeria en met 
name bij Charilove moeilijk overleven. Chris heeft 
een voedselvoorzieningsproject gestart (Charilove 
Food Emergency Response) voor mensen die het 
meest getroffen zijn. De volgende personen 
kunnen hiervoor in aanmerking komen: 
(wees)kinderen, lichamelijk en/of verstandelijk 
gehandicapte kinderen en volwassenen, maar ook 
studenten en behoeftige patiënten in het 
ziekenhuis, (ex)leprozen of hun kinderen in 
Ossiomo en weduwen zonder inkomen. Charilove 
Nederland heeft hier een financiële bijdrage aan 
geleverd. Daarom blijft uw financiële steun, juist in 
deze tijd hard nodig. Voor zover wij weten is 
Charilove tot nu toe nog corona-vrij gebleven. 

Zoals u zult begrijpen is het voor ons nu niet 
mogelijk om een bezoek te brengen aan Charilove. 
Uiteraard hopen, wij net als u, op betere tijden.  

Dineke Keizer en Joke van Campenhout 

 

Accommodatie voor Youth Corpers voor de renovatie. 


