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2012: Een jaar  
vol hoogtepunten 

 
Terugkijkend op 2012 kunnen wij vol trots zeggen dat het voor Chari-
love een jaar vol hoogtepunten is geweest. Dat geldt voor fondsenwer-
ving, nuttige besteding van geld in Nigeria, en het inspirerende bezoek 
van Chris Omusi afgelopen zomer. 
  
Met ons bezoek aan Charilove vorig jaar nog in onze gedachten, zijn wij 
dit jaar volop aan de slag gegaan met fondsenwerving. En met succes! 
Wij bedanken dan ook graag onze donateurs: Stichting Alle Beetjes, Sha-
re4More, Diaconie Protestantse Gemeente Rijswijk, Bethel kerk Scheve-
ningen, Rotary Delft-Vermeer, Soroptimisten Delft, de diaconie van de 
EUG Oekumenische Studentengemeente Utrecht en natuurlijk ook al 
onze vrienden en kennissen die het project een warm hart toedragen. > 
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Hello & good-
bye Chris! 

Afgelopen voorjaar hoorden we dat  
Erika Chris had uitgenodigd om haar 
verjaardag in Nederland te komen mee-
vieren. Geweldig nieuws; het was im-
mers alweer jaren geleden dat Chris hier 
voor het laatst was! Hij nam ook nog 
een cadeau voor ons mee, in de vorm 
van een prachtige kaart gemaakt door 
mensen van Charilove. 
 
Voor een deel was het bezoek voor Chris 
een welverdiende vakantie; in Benin City 
heeft hij bijna nooit vrij. Naast alle toe-
spraken en presentaties in diverse kerken 
waren er dus vele uitjes: naar het strand, 
naar Hoek van Holland, Madurodam, het 
Haagse Afrikafestival... Verder bezocht ik 
met Chris diverse vrienden en familiele-
den. Ook bekeken we de molens in Kin-
derdijk, waar Chris zelfs even heeft ge-
fietst! Tijdens een week in het klooster 
Heeswijk-Dinther kwam hij vervolgens 
helemaal tot rust. 
 
Bijzonder was ook de keer dat Chris erg 
lekker Nigeriaans voor ons kookte in het 
Wooncomplex in Den Haag, waar hij een 
aantal dagen verbleef. Op zijn laatste 
avond in Nederland was er een heerlijke 
maaltijd samen met het hele bestuur. Al 
met al een erg geslaagd bezoek, waarna 
een compleet verkwikte Chris weer in het 
vliegtuig stapte. Ik kijk uit naar de volgen-
de keer!  
Adri Rodenburg-Kool, bestuurslid 
 Zet in uw agenda! 

Winterfair 

1 december 2012 
Ontmoet ons op de 
Winterfair in de Be-
thelkerk. Van 10 tot 
16 uur, Jurriaan Kok-
straat 175, Den Haag! 

Kerst-Inn 

18 december 2012 
Charilove heeft ook een 
kraam tijdens de Kerst-
Inn op Westerhonk in 
Monster. 

Reis Nigeria 
 3 december 2012 
 Vertrek van vrijwilliger 
Joke van Campenhout 
naar Charilove in Benin 
City. Ze blijft tot 22 de-
cember! 
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Een jaar vol hoogtepunten 
Volop activiteit 
Dankzij uw giften heeft Charilove een drainagesysteem kunnen 
aanleggen en blijft het terrein voortaan droog, ook bij hevige 
regen. Verder is de aanleg van slaapzalen voor de weeskinderen 
en een goede keuken (zie de foto van de huidige keuken hier-
boven) begonnen en kunnen de leslokalen worden afgebouwd. 
Vrijwilliger Joke van Campenhout gaat in december kijken hoe 
alles erbij staat. Wij zullen u hierover natuurlijk informeren!  

 
Verrijkend bezoek 
Een ander hoogtepunt was het bezoek van Chris Omusi, ‘foun-
ding father’ van Charilove, aan Nederland. Het is verrijkend 
om ons land door de ogen van Chris te zien. Hij heeft veel 
mensen doen verbazen met zijn verhaal over het project. Hij 
heeft ons veel inspiratie gegeven om Charilove te blijven steu-
nen. Bijna dagelijks lezen we in de krant over aanslagen in Ni-
geria. Gelukkig is het in Benin City, waar Charilove actief is, 
tot nu toe rustig. Veiligheid blijft echter een zorg voor de lokale 
Board members van Charilove. Zij verdienen onze steun: is het 
niet in geld, dan wel in morele support.  
Namens het bestuur van Stichting Charilove Netherlands en de 
Board in Nigeria: heel veel dank!!  
Erika Priebee, voorzitter  

Giften Charilove aftrekbaar 
 
Wist u dat wij de Anbi-status hebben en u dus uw giften af 
kunt trekken van de belasting? Voor meer informatie ver-
wijzen wij u graag naar www.belastingdienst.nl. Wilt u 
inzage in de financiën van Charilove, laat dit dan weten 
via netherlands@charilove.org . Wij sturen u dan de jaar-
rekening toe. 
U kunt ook een bijdrage leveren via vrijwilligerswerk. De 
gelopen jaren zetten diverse vrijwilligers uit Nederland 
zich in voor Charilove, zoals ontwikkelingswerkers Elly 
van Breukelen en Mart van den Berg, en pedagoge Joke 
van Campenhout (zie foto rechts). (inmiddels bestuurslid). 
Ook interesse in een paar maanden waardevol vrijwilli-
gerswerk? Laat het ons weten netherlands@charilove.org ! 

 

Over Stichting Charilove NL 
 Project Charilove in Benin City, Zuid-Nigeria 
(www.charilove.org), zet zich al meer dan 20 jaar met hart 
en ziel in om dove, blinde, lichamelijk gehandicapte en 
geestelijk gehandicapte kinderen te helpen met voeding, 
onderwijs en vervolgopleidingen. 
Drijvende kracht achter Charilove is Chris Omusi. De 
Stichting Charilove Netherlands wil Chris en zijn mede-
werkers helpen in een land waar een heleboel misgaat. Maar 
in Benin City bloeit iets moois op! Revalidatie, scholing en 
voeding, dat is wat iedere dag weer nodig is. 

Chris zorgt altijd weer voor veel inspiratie… 

Rotary Delft-Vermeer zamelde geld voor 
Charilove in met een poffertjeskraam! 

NIEUWSBRIEF STICHTING CHARILOVE NETHERLANDS 

Veel lol met Kruidvat-ballen die Joke vorig 
jaar meenam naar Benin City… 
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Met Charilove-projecten de boer op 

Dominee Maasland was erg geïnteresseerd in het werk van 
Charilove en nodigde Chris uit om er tijdens de dienst iets 
over te vertellen. Dit deed Chris op zo’n mooie, pakkende 
en boeiende manier dat er na afloop spontaan applaus 
kwam. De opbrengst van de collecte van de gezamenlijke 
kerken was fantastisch!  

Winterfair 

Het bestuur van de Bethelkerk was zelfs zo onder de indruk 
dat zij ons hebben uitgekozen als het ‘goede doel’ voor hun 
Winterfair van 1 december 2012. Elk jaar probeert deze 
gemeente een doel te vinden waarvan zij de mensen per-
soonlijk kent of heeft ontmoet. Natuurlijk zullen wij hierbij 
aanwezig zijn om Charilove te vertegenwoordigen. Mocht 
u deze nieuwsbrief op tijd ontvangen: u bent van harte wel-
kom! Zie de agenda op p.1. 

Drainnagesysteem 

Dankzij uw bijdrage is inmiddels de aanleg van een draina-
gesysteem op het terrein van Charilove begonnen. Zoals op 
de foto rechts hierboven te zien is, is dit niet voor niets. En 
dit is nog na een mals buitje; na een flinke bui, die in het 

regenseizoen vaak voorkomt, staat de hele oprit blank. 

Westerhonk 

Begin oktober hebben Erika en ik een presentatie gegeven 
in de Westerkerk op het terrein van het Westerhonk, een 
instelling voor verstandelijk gehandicapte mensen in Mon-
ster. Deze kerk collecteert gedurende een jaar wekelijks 
voor een project in het buitenland. Van juli 2012 t/m juni 
2013 is voor Charilove gekozen en we zullen de komende 
tijd regelmatig tijdens een dienst verslag doen van het werk 
bij Charilove. Na ons eerste bezoek mochten we al een 
flink gevulde enveloppe meenemen! Geweldig!! 

Ontroering 

Veel mensen zijn geroerd na het bijwonen van een presen-
tatie over Charilove. De foto’s van de kinderen, van het 
terrein en het verhaal over de manier waarop Charilove 
zich inzet om het leven van deze kinderen zoveel mogelijk 
kleur te geven, maken diepe indruk. Na zo’n presentatie 
volgen dan vaak fijne gesprekken waaruit blijkt hoe goed 
het leven in Nederland is. Het is mooi om te zien hoe be-
reidwillig men dan is om hun steentje bij te dragen. > 

Chris vertelt over het werk van Charilove in de 
Scheveningse Bethelkerk. Rechts staat Joke. 

Vaak staat de straat bij Charilove blank – en regelmatig ook 
de oprit 

NIEUWSBRIEF STICHTING CHARILOVE NETHERLANDS 

De huidige slaapzaal: een matras op de 
grond… 

… en het nieuwe slaapgebouw in aanbouw! 

Op 8 juli werd in vier Scheveningse kerken gecollecteerd voor Charilove. Toevallig viel dit in de periode dat Chris 

Omusi in Nederland was. Een aantal Charilove-bestuursleden woonden samen met hem de dienst in de Bethelkerk bij.  
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Van 3 t/m 22 december a.s. ga ik weer naar Nigeria, dit keer 
samen met ‘mijn’ Ruud. Het lijkt me fantastisch om de kin-
deren en alle andere bekenden weer ontmoeten en te zien hoe 
het hen vergaat. Daarnaast gaan we natuurlijk ook de projec- 

 

Nieuw bestuurslid stelt zich voor: Jan-Willem Backer Mohrmann 

‘Charilove, de naam zegt het al. Passie om met liefde kinderen in 
nood de helpende hand te reiken, een onverwachte toekomst te ge-
ven met een super positieve draai. Een passie waarom ik indertijd lid 
werd van Rotary. En toen stonden we dit jaar met twee kramen voor 
Charilove op Koninginnedag in Delft. En boven verwachting hielpen 
‘Charilovers’ actief mee, met een super drive! Een bijzondere, hart-
verwarmende ontmoeting. Ik heb toen bedremmeld gevraagd of ik 
mee mocht doen, en dat mocht! De charismatische ontmoeting met 
Chris Omusi bevestigde wat ik eigenlijk al wist. Deze organisatie 
voelt als thuiskomst. Hier wil ik graag mijn steentjes aan bijdragen. 
En wie ben ik? Jan-Willem Backer Mohrmann (bouwjaar 1955 in 
Belgisch Congo), werkzaam bij NEN als normalisatieadviseur, dol-
gelukkige vader van dochter Florien (net 7 geworden) en heel happy 
getrouwd met partner Yvonne van Domburg.’ 
 

Op de foto Jan-Willem tijdens een andere passie: kegelen. 

 

Adres en donaties 
Meer weten? Neem dan contact met ons op! Wilt u inzage in de 

financiën, laat dit dan weten. Wij sturen u dan de jaarrekening toe. 

Deze nieuwsbrief verschijnt in principe eens per jaar. 

Adres: Frederiklaan 57a, 
2281 XM Rijswijk ZH.  
Internet: www.charilove.nl 
E-mail:  
netherlands@charilove.org .  
Kamer van Koophandel 
Den Haag nr. 27373147.  
Charilove is lid van 
koepelorganisatie Partin.  
 
 

Wilt u iets doneren aan de Stichting 
Charilove? Elk bedrag is welkom op 
bankrekeningnummer 19.83.14.418 
t.n.v. Stichting Charilove Netherlands te 
Rijswijk ZH. 
Triodos Bank, IBAN NL78 TRIO 0198 
3144 18, BIC-nummer TRIONL2U).  
Uw gift is aftrekbaar van de inkomstenbe-
lasting!  
 
 

Bestuur en vrienden van Charilove NL: v.l.n.r. Jaap, 
Adri, Jacques, Ruud, Hanna, Chris, Joke, Erika en 
Ruud (Fiona ontbreekt op de foto) 

ten bekijken zoals de dormitory (slaapzalen) en de keuken. We 

zijn reuze benieuwd in hoeverre dit is gevorderd. In een vol-
gende nieuwsbrief krijgt u uiteraard de foto’s hiervan te zien! 
Joke van Campenhout, bestuurslid 

NIEUWSBRIEF STICHTING CHARILOVE NETHERLANDS 


