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Van de voorzitter 

Je kunt in Nederland geen krant openslaan of er 

staat een bericht uit Nigeria. Meestal zijn dit 

vreselijke berichten over ontvoeringen of 

aanslagen. Gelukkig komt er zo nu en dan ook 

goed nieuws van Chris Omusi, de oprichter en 

dagelijkse leider van Charilove. 

In Benin-City is het relatief veilig. De kinderen 

slapen lekker in hun nieuwe stapelbedden in de 

vorig jaar gebouwde slaapzaal. 

Volgende plan is om een eerste verdieping en een 

dak op het gebouw te zetten. Ook een nieuwe 

keuken staat op het wensenlijstje. In Nigeria krijg 

je niet zoals hier een hypotheek. Eerst moet er 

geld zijn, daarna kan de bouw starten. Vanuit 

Nederland proberen wij hier een bijdrage aan te 

leveren. 

Chris laat ons regelmatig weten hoe dankbaar hij 

is dat wij hem steunen. Evenzo blij is hij met de 

morele steun die wij hem geven. Het doet hem 

goed dat er mensen zijn in Nederland die samen 

met hem een aantal kinderen een beter leven 

gunnen. 

Het plan is dat Joke, partner Ruud en 

ondergetekende dit najaar het project weer gaan 

bezoeken. Wij willen graag zien hoe het gaat met 

de realisatie van de bouwplannen, maar vooral 

natuurlijk ook hoe het is met de kinderen. 

Met Koningsdag hebben 

een aantal kinderen uit Rijswijk briefjes 

geschreven met goede wensen voor de kinderen 

van Charilove. Deze nemen wij natuurlijk mee. 

Net als ballonnen, stoepkrijt en tekenspullen.  

Wij kijken nu al uit naar de lachende gezichten! 

Natuurlijk kunnen wij niet zonder uw steun. 

Graag bedanken wij u voor uw bijdragen. 

Zoals Chris zegt: “God, bless you for that”. 

 

Wij houden u op de hoogte! 

 

Erika Priebee 

Voorzitter Stichting Charilove Netherlands 

 

 

Stichting 

Charilove NL 

Trotse winnaars van een cursus sieraden maken. 
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Adres: Frederiklaan 57a 

2281XM Rijswijk.

Internet: www.charilove.nl 

E-mail: info@charilove.nl 

 

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 

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 
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. 

 

Koningsdag 
26 april was het Koningsdag, bekend van de 

vrijmarkt, waarop van-alles-en-nog-wat wordt 

verkocht. Hier hadden wij ook een hoekje 

ingericht met Charilove-spulletjes. Met behulp 

van onze jongste Charilover, Anouk (zie foto), 

werden ook lootjes verkocht. Adri, haar oma, had 

weer de overbekende Charilove-koekjes 

gebakken en Anouk liet, heel slim…, de 

voorbijgangers eerst proeven van deze lekkertjes. 

Ze hield er een warm en overtuigend verhaal bij 

over de kinderen van Charilove waarna ze vrijwel 

iedereen kon overhalen om zo’n zakje met 

koekjes te kopen. Daarnaast nodigden we 

kinderen uit om iets leuks / moois / liefs te 

schrijven op gekleurd papier voor de kinderen in 

Benin-City. Van deze lieve wensen maken we een 

slinger die we bij de kinderen in Charilove op 

zullen hangen als we er in oktober naar toe gaan. 

Ook na deze gezellige en zonnige dag konden we 

weer een goedgevulde trommel met geld 

meenemen. 

 

Joke van Campenhout 

Nordicwalk-week 
De week van 7 t/m 13 april was door Els Stam, de 

vrouw achter Nordicwalking-achter-de-duinen, 

uitgeroepen tot Charilove-week. Dagelijks nam zij, 

gekleed in het Charilove-T-shirt, tijdens de trainingen, 

de collectebus mee die zij na afloop van de training 

tijdens de koffie rond liet gaan.  

Op zaterdag en zondag werd er halverwege de training 

door vrienden van Charilove vanuit hun camper koffie 

en thee geschonken met een Charilove koekje erbij. 

Ook hier stond de collectebus naast de koektrommel. 

Het weer zat mee en met elkaar hebben de nordic-

walkers een mooi bedrag bij elkaar gelopen. Zodoende 

mochten we aan het eind van die week een goed 

gevulde bus in ontvangst nemen waar men bij 

Charilove in Nigeria heel blij mee is!! 

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

