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VAN DE VOORZITTER 

Opnieuw een jaar vol corona en zonder 
bijzondere activiteiten! Geen acties waaraan we 
konden deelnemen en die ons extra geld zouden 
opleveren. Logisch: dienstenveilingen en bazars 
moeten het hebben van de grote groepen 
bezoekers en dat is in deze tijd ongewenst. 
Reizen wordt afgeraden en zeker Nigeria is geen 
bestemming die nu voor de hand ligt. 

Maar onze donateurs zijn ons niet vergeten! 
Ondanks dit laagseizoen hebben velen toch een 
gift overgemaakt en daarvoor zijn we u, mede 
namens de Charilovers in Benin City, dankbaar.  

 

 

 

  

Stichting 

Charilove NL 
Ook daar voelen ze de wereldwijde crisis, al 
bereiken ons geen berichten over ernstige 
besmettingen op het Charilove-complex. Maar 
Nigeria voelt de druk en de overheid daar laat het 
zoals gebruikelijk afweten. Tenzij je flink wat 
onder de toonbank toeschuift… Chris Omusi wordt 
er vaak moedeloos van. Wel doen steeds meer 
mensen van buitenaf een beroep op de 
voorzieningen, zoals het onderwijs en de 
maaltijden. Charilove NL sponsort vooral 
materiële zaken, maar heeft ook dit jaar weer 
bijgedragen aan het ‘eindejaarsfeest’, met 
kerstman en cadeautjes. Chris meldde ons de vele 
blije gezichtjes van de kinderen en al is dat niet 
iets structureels, het doet ons goed dat we 
kunnen bijdragen aan de goede sfeer daar. 

Dat u ons niet bent vergeten, zien we ook aan de 
bijzondere financiële bijdragen van de 
protestantse gemeenten Rijswijk en Scheveningen 
en aan de opbrengsten van collecten in Het 
Westerhonk (Monster). Mede door hun trouwe 
steun, kunnen we toch 2021 als een geslaagd jaar 
beschouwen. Het financiële verslag zal in het 
voorjaar op de site worden geplaatst. 

Minder blij zijn we met de toenemende 
bureaucratie, zowel vanuit de (Triodos-) bank als 
de overheid (Kamer van Koophandel, nieuwe 
wetgeving). De regelgeving wordt ingewikkelder.  

We vragen ons af wat 2022 brengt. Graag zouden 
we weer een bezoek aan Nigeria brengen, waar 
we nu vier jaar niet zijn geweest. We maken ons 
wat zorgen om Chris, die inmiddels ruim 70+ is 
en voor een medische behandeling nu (eind dec.) 
voor enige tijd in Lagos verblijft. En we willen 
natuurlijk graag zien wat er de laatste jaren, 
mede dankzij onze – en dus úw! – steun is 
gerealiseerd. Zoals de viskwekerij, waarover u 
meer in deze Nieuwsbrief leest. Want het werk 
daar en hier gaat door, wat corona ook 
teweegbrengt. We hopen op uw blijvende steun 
hierbij! 

Erika Priebee, voorzitter 

 

Elke maand is er wel een verjaardag te vieren. 

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! 
 



 N i e u w s b r i e f    w i n t e r    2 0 2 1 / 2 2 

De nieuwe viskwekerij met plaquette. 

VIS EN DE KERSTMAN 

In 2021 heeft Charilove Netherlands een bijdrage 
kunnen leveren aan een langgekoesterde wens van 
Chris Omusi en de zijnen: de uitbreiding van de 
viskwekerij. 

Joke herinnert zich van een vorig bezoek nog de 
kleinschalige kweekbakken en ook de lekkere 
smaak van de gekweekte vis. Maar Chris had 
andere plannen: als de ruimte voor de kwekerij 
vergroot zou worden, kon de ‘oogst’ worden 
uitgebreid. Dat zou niet alleen gunstig zijn voor de 
bewoners van de instelling, maar dat zou ook extra 
geld in de kas brengen als de vis aan kopers van 
buitenaf verkocht zou kunnen worden. 

Als bestuur van Charilove NL vonden we dat een 
goed project om te ondersteunen. Het is concreet, 
het levert daar geld op en de kinderen kunnen 
leren omgaan met het verzorgen van de vis en de 
kweekbakken. Onlangs ontvingen we een filmpje 
van het resultaat en de eerste meldingen van de 
opbrengst (zie onze site). De plaquette herinnert 
aan onze (dus uw) inspanning! 

Wij kiezen bij voorkeur voor concrete 
vernieuwingen op het complex in Benin City. U 
herinnert zich bijvoorbeeld de drainage, de keuken, 
de eetzaal, het gastenverblijf, de gym, het 
aggregaat. Er is natuurlijk méér nodig: financiële 
bijdragen aan de salarissen van de medewerkers 
zouden zeer welkom zijn, maar dat is ons te 
diffuus. Ook naar u toe als donateurs willen we 
graag tastbare resultaten laten zien. En die zijn er 
dus de laatste jaren inderdaad geweest! 

Een uitzondering is misschien de ‘eindejaarsviering’ 
van Charilove in Nigeria. Het seizoen wordt altijd 
op 19 december afgesloten met de komst van de 
kerstman en met een feestje en cadeautjes voor de 
kinderen die er wonen en die er onderwijs volgen. 

 

 

Ook de kinderen uit de lepra-kolonie Ossiomo 
komen en worden met bussen vervoerd. Het is 
een belangrijk moment in het (school)jaar en 
daarom willen we dat graag financieel 
ondersteunen. Dit jaar waren er honderden 
kinderen en was het feest al in tweeën gesplist. 
Volgend jaar moet het nóg anders... Chris is 
dankbaar voor onze steun en wijst ons op de blije 
gezichtjes van de kinderen. Hij deelt zijn giften 
ook met de kinderen in het ziekenhuis dat 
tegenover het eigen complex ligt. We zijn blij 
hieraan een bijdrage te kunnen leveren. Juist 
vandaag (1 januari) ontvingen we filmpjes die 
vrolijkheid uitstralen. Op 8 januari is het nieuwe 
seizoen begonnen met een studiedag voor de 
leerkrachten. 

In januari verwachten we uit Nigeria te horen wat 
er dit jaar op de begroting staat. Maar wat erop 
staat, heeft nog geen financiële dekking. Wij 
blijven nodig! En u als onze (=hun) donateurs dus 
ook. Mogen we (=ze) weer op u rekenen? 

Ruud Poortier, secretaris 
De Kerstman deelt cadeautjes uit. 


