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Op zondag 14 november 2010 liep Galerie Pied à Terre in de Haagse Prins 
Hendrikstraat vol. Deze galerie stelt niet alleen kunstwerken tentoon, maar 
verzorgt ook cursussen met een thema. Het laatste onderwerp van ‘Huilen in 
Den Haag’ en dat resulteerde in ruim dertig pierrots, al dan niet met vette 
Haagse tranen. Maar wat dóe je met zo’n productie? Veilen dus. En ditmaal 
voor Charilove! 
 
Jacques Monasch, Tweede Kamerlid voor de PvdA (2e van links op de foto), open-
de de veiling met verve. En partijgenote Mei Li Vos (helemaal links)  toonde zich 
een goedgebekte veilingmeester. Alle schilderijen brachten namelijk meer op dan 
de minimumprijs van € 35. Soms kocht de maker zijn werkstuk terug, soms werd 
er driftig tegen elkaar opgeboden, zodat enkele loten voor honderden euro’s van 
eigenaar wisselden. Bestuursleden Erika (2e van rechts), Fiona en Ruud Poortier 
boden mee, wat vier schilderijen opleverde en een hogere prijs 
voor andere.  
De veiling bracht maar liefst € 2.700 op, veel méér dan wij – 
en de galeriehoudster – hadden verwacht. Dit besteden we 
aan salarissen van lokale medewerkers en betere huisvesting. 
Al met al was het een gezellige middag, die eindigde met 
een mooi resultaat voor Charilove!  

Veiling brengt € 2.700 op 

Over de Nieuwsbrief 
U ontvangt deze Nieuwsbrief per post 
of digitaal, als u een mailtje stuurt 
naar netherlands@charilove.org. 

Iedere donatie is welkom! 
Wilt u iets doneren aan de Stich-
ting Charilove? Elk bedrag is wel-
kom op het nieuwe bankrekening-
nummer 19.83.14.418 t.n.v. Stich-
ting Charilove Netherlands te 
Rijswijk ZH (Triodos Bank, IBAN 
NL78 TRIO 0198 3144 18, BIC-
nummer TRIONL2U).  

Onze adresgegevens: Frederiklaan 
57a, 2281 XM Rijswijk ZH. Inter-
net: www.charilove.org/nl, e-mail: 
netherlands@charilove.org. Inge-
schreven bij de Kamer van Koop-
handel Den Haag onder nr. 
27373147. Charilove is lid van 
koepelorganisatie Partin.  

Koekjes op 
Strandwal Festival 
Op 4 september 2010 werd er in Rijswijk 
een Uitmarkt georganiseerd. Ook in de 
Oude Kerk van Rijswijk waren diversen 
activiteiten: optredens van diverse koren, 
bloemen maken , rondleidingen en een 
stand van de diaconie - met als buiten-
lands project Charilove. 
In deze stand presenteerden we Charilo-
ve. Ook verkochten we artikelen die wa-
ren gemaakt door jongeren in Nigeria, 
zoals bedrukte T-shirts en gevlochten 
tasjes. Verder verkochten bestuursleden 
van de stichting zelfgebakken ‘Chari-
lovertjes’ – een roomboterkoekje in de 
vorm van een hart, ontleend aan het logo 
van Charilove. Deze verkoop trok erg 
veel bekijks in de kerk, maar vooral ook 
buiten! Niet in het minst omdat de da-
mes de koekjes gekleed in Nigeriaanse 
kledij aan de man brachten. Dat alles 
leverde de stichting 300 euro op. Dit geld 
gaat naar de Soup Kitchen. 
Voor ons een geslaagde dag om Charilo-
ve meer bekendheid te geven!  
(Op de foto: Elly van den Berg, Erika Priebee 
en Adri Rodenburg-Kool in actie) 
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‘My year of legacy, our year of legacy’ 
Toen we coördinator Chris Omusi vroegen naar zijn plannen 

voor 2011 gaf hij aan als thema te hebben gekozen: ‘my year 

of legacy, our year of legacy’. Ik vertaal dit als ‘ik wil iets 

doen voor Charilove, wij willen iets doen voor Charilove’. 

In een e-mail beschreef hij de plannen  voor dit jaar. 

 
Het is een wens van Chris om meer goed getrainde medewer-
kers in dienst te hebben, die een redelijk salaris verdienen. Op 
dit moment krijgen de docenten en andere medewerkers een 
minimaal salaris. Op het moment dat ze elders meer kunnen 

krijgen, vertrekken ze. Dit is natuurlijk niet goed voor 
de continuïteit van het onderwijsprogramma. Wij zul-
len dit jaar daarom € 2.000 overmaken naar Chris voor 
de verhoging van de salarissen van het onderwijzend 
personeel en andere medewerkers.  
 
Het krijgen van een maaltijd is een belangrijke reden 
voor de kinderen om naar school te komen.  Iedere dag 
krijgen ongeveer 300 kinderen via de Soup Kitchen van 
Charilove te eten. Wij maken hiervoor dit jaar € 2.000 
over.   
 
In Nigeria is het verder lastig om aan goede schoolboe-
ken te komen. Via Bilblionef gaan we er voor zorgen 
dat Chris boeken krijgt zodat de kleintjes plaatjes kun-
nen kijken en de wat oudere kinderen beter leren lezen.  
De diaconie van de Protestantse Gemeente in Rijswijk 
heeft voor 2011 twee vliegtickets ter beschikking gesteld 
voor een bezoek aan Charilove.  Twee bestuursleden 
gaan het project bezoeken om ter plekke te kijken wat 
voor plannen Chris heeft en hoe we die kunnen helpen 
realiseren.  
 
Namens het bestuur en Chris bedanken wij iedereen die 
de afgelopen maanden een bijdrage heeft geleverd! 
 
Erika Priebee 
Voorzitter Stichting Charilove Netherlands  
 

Op de 
foto: Uwa, een blind meisje, is net begonnen met onderwijs aan de 
‘Charilove School for Special Vision’. Ze krijgt les van Jomiilaye, 

Qua inkomsten was 2010 een goed jaar voor  
Charilove Nederland, doordat het bestuur in de eer-
ste helft van het jaar vooral bezig was met het op-
richten van de Nederlandse stichting, het openen 
van bankrekeningen en het zoeken van  een veilige 
manier om geld over te boeken naar Nigeria. 
 
Vanaf september 2010 hebben we ons gericht op 
activiteiten om de inkomsten te vergroten. Met re-
sultaat: een groot deel van de jaarinkomsten kwam 
binnen in de laatste vier maanden van het jaar. 
 
Inmiddels hebben we als bestuur goed nagedacht 
over hoe we Charilove Nigeria het beste kunnen 
ondersteunen. De (substantiële) besteding van de 
inkomsten staat in het jaarplan 2011, waarbij we 
vooral inzetten op continuering van het belangrijk-
ste doel: onderwijs en voedsel voor de leerlingen. 

Uitleg financiën 2010 
Dit komt tot uiting in de concreet gekozen doelen 
voor 2011. Waarbij het bestuur zich ook tot doel 
gesteld heeft om in 2011 weer voldoende inkom-
sten te genereren om hetzelfde doel ook in 2012 
en de jaren erna te kunnen ondersteunen. 
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Inkomsten en uitgaven 

Inkomsten 2010
  
Kerkcollecten  2.324 
Particuliere giften 1.330 
Veiling Pied a Terre 2.700 
Strandwal Festival    302 
Rente spaarrekening      24 
Advertentie     100 
 
Totaal   6.780 

 

Uitgaven 2010 

Charilove Nigeria     500 
Ziektekosten Nigeria     862 
Drukwerk, website    448 
Notaris, KvK     412 
Deelname koepel Partin        35 
Bankkosten       29 
Onkosten algemeen      55 
Totaal   2.341 




