
 

Activiteiten 
Studenten geven zich bloot… 
't Is allemaal voor het goede doel dat een aantal 
Rotterdamse studenten van het Heerendispuut 
Dolgedraaid (deels) uit de kleren zijn gegaan., 
namelijk ABCD. Lees verder op pagina 8. 
 

 

 
 

Kameroen 
Verder vindt u in deze editie de laatste update van 
onze projecten in Kameroen. Zoals u misschien 
weet zijn we momenteel bezig met twee enorme 
projecten om de leefomstandig-heden van 
kinderen in Kameroen te verbeteren, te weten: 

• Naar school met ABCD 

• Kinderdorp 
Over hoe, wanneer en vooral waarom kunt u 

allemaal lezen op pagina 9. 

 

Loterij 
Bent u ook benieuwd wat de totale opbrengst 
is geweest van onze loterij Bouw mee met ABCD?  
Kijk op pagina 4. 
 

Businessclub 
Businessclub: Hoe u ook lid kunt worden!  
Het zakelijke en aangename combineren.... 
Zie verder op pagina 11. 
 
 

De gedachte 
Wie de verantwoordelijkheid neemt voor 
het naleven van zijn of haar normen en 
waarden, zal merken dat hij of zij niet 

alleen voor zichzelf maar ook voor anderen 
een verschil kan maken. 

 
- D.S. Borsten -

Kindvisie 
In de rubriek “Kindvisie” staat de gedachte van 
een kind over een bepaald onderwerp centraal. 
Hierin krijgen kinderen de mogelijkheid hun 
gedachten op papier te zetten in bijvoorbeeld 
een verhaal of een gedichtje al dan niet voorzien 
van een tekening. Er worden geen beperkingen 
gesteld. Hoe denken onze kinderen? De 
gedachte van een kind is vaak puur, en dicht bij 
de waarheid. Daarom achten wij het van groot 
belang dat ze schrijven wat ze denken en wat ze 
voelen. Een rubriek dus waarin kinderen hun 
creativiteit de vrije loop mogen laten gaan. 

 
Nooit verwacht, toch gekregen 

Een nieuwe plek, een beter leven. 
 

Nooit verwacht, toch gekregen. 
Een betere tijd om naar te streven 

 
Nooit verwacht, toch gekregen. 

Een geweldige kans. 
Die afschuwelijke tijd laten ze straks 

achterwegen 
 

Nooit verwacht, een nieuw begin. 
En dat alles dankzij uw hulp en de hulp 

van ABCD-stichting. 
 
 

-  Joel Rouss, 15 jaar -
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ABCD, alles op een rij 
 
Wie zijn wij?                                     
 A Basic Child Development Stichting is een 
stichting die zich inzet voor het welzijn van 
kinderen. Het gaat hier niet alleen om kinderen 
in ontwikkelingslanden. Maar ABCD-stichting 
zet zich ook in voor kinderen in ons eigen land.  
 
Wat doen wij? 
Wij hebben als primair doel: 
a.     het zorgdragen voor een basisprogramma 
voor alle kinderen, bestaande uit voedsel, 
huisvesting, kleding en opleiding. 
b.     het verrichten van alle verdere handelingen, 
die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen 
zijn.  
 
Bovenstaande zal zij trachten te verwezenlijken 
door: 
a.     externe organisaties te voorzien van geld, 
mensen en middelen; 
b.     het plaatselijk geheel zelf realiseren van 
deze doelstelling alsmede het aanvullen van 
andere organisaties om het programma compleet 
te maken.  
 
Met andere woorden…. ABCD stichting zet 
zich in voor minder bedeelde kinderen in binnen 
- en buitenland. Zij streeft ten alle tijden na om 
met de middelen die zij ter beschikking heeft een 
bijdrage te leveren op het gebied van het welzijn 
van kinderen of dit nu op gebied van onderwijs, 
huisvesting of andere primaire levensbehoeftes 
is. Maar buiten dat kunnen andere stichtingen 
een beroep doen op ABCD voor hulp in het 
kader van de verwezenlijking van hun eigen 
doelstellingen. Een belangrijk selectie criterium 
is dat het project of de actie een positieve 
bijdrage moet leveren aan de leefsituatie van 
kinderen in binnen en buitenland. ABCD staat 
dus ook open voor samenwerking….want veel 
handen maken altijd nog lichter werk. 
 
Waarom ABCD? 
Nu zult u waarschijnlijk denken… maar er zijn al 
zo veel stichtingen in Nederland. Vanwaar het 
initiatief om dan toch weer een stichting in het 
leven te roepen die zich inzet voor het welzijn 
van kinderen. Een logische vraag, die wij onszelf 
in het verleden wellicht ook gesteld hebben.  
Maar…. er zijn nog altijd meer kinderen in 
nood, dan stichtingen die opgericht zijn voor 
deze doelgroep. Hulp is er nooit genoeg en kan 
altijd meer. Hulp raakt naar onze mening niet 
verzadigd. En hulp hoeft niet altijd in de vorm 

van financiële middelen te bestaan. Er kan ook 
door donaties van materiele goederen een hoop  
bereikt worden. Te denken valt aan lesmateriaal, 
sanitair, computers, kleding etc. Hulp kan heel 
eenvoudig zijn, zeker als er een instantie is die je 
daarbij helpt en eigenlijk het meeste werk voor je 
uit handen neemt. 
 
Voorafgaand aan deze opvatting waren het de 
diverse bezoeken in ontwikkelingslanden, waar 
we door persoonlijke indrukken met de harde 
werkelijkheid geconfronteerd werden en  waar 
de drang om ons in te zetten voor het welzijn 
van deze kinderen zo groot werd, dat we vonden 
dat we onze krachten moesten bundelen….en er 
gewoon voor moesten gaan.  
Daarnaast speelde de instelling die wij als mens 
hebben, de normen en waarden die we hebben 
geleerd en straks ook graag willen overdragen 
aan onze eigen kinderen, een belangrijke rol.  
De manier waarop we in het leven staan en hoe 
over het leven nadenken. Want hoeveel mensen 
willen eigenlijk wel wat doen, maar doen het niet 
omdat ze denken dat het toch geen zin heeft? 
Naar onze mening niet alleen de weg van de 
minste weerstand, maar tevens een soort 
verloochening van jezelf en je principes. En wij 
wisten….een glimlach op het gezicht van een 
kind…is onbetaalbaar…. 
 
Klein beginnen… 
Dus klein beginnen… en doormiddel van de 
juiste keuzes en steun te groeien naar een 
volwaardig bestaan. Net zoals het leven van een 
kind. En onder het motto van ‘alle kleine beetjes 
helpen’ en ‘geen woorden maar daden’ werd 
ABCD Stichting op 26 juli 2002 daadwerkelijk 
een feit. Vanuit een positie waarbij A.B.C.D. 
Stichting als het ware nog in de ‘kinderschoenen’ 
stond werd  het werven van donateurs en het 
benaderen van potentiële sponsors in dit 
stadium van essentieel belang om financiële 
middelen te vergaren die draagkracht konden 
bieden aan de verwezenlijking van bovenstaande 
doelen. Naamsbekendheid vergroten en laten 
zien wie we zijn lag hieraan ten grondslag.  
 
Groeien met succes…. 
Inmiddels is ABCD-stichting uitgegroeid tot  
een gezonde stichting met een hoop succesvol  
afgeronde projecten in binnen- en buitenland en 
met twee zeer ambitieuze focusprojecten in 
Kameroen. Te weten: “Naar school met 
ABCD”en Bouw mee met ABCD. Niet alleen in 
het kader van deze twee projecten maar met haar 
volledige bedrijfsvoering profileert zij zich c.q. 
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opereert zij professioneel op de non-profit 
markt en heeft zij groot vertrouwen in de 
continuïteit van de organisatie in de toekomst. 
Waar fondswerving en werving van donateurs 
altijd als belangrijke prioriteit op de agenda 
zullen staan is mankracht in het verlengde van  
de groeispurt die ABCD doormaakt enorm van 
belang. Vele handen maken licht werk. En 
vooral hulp van vrijwilligers en overheid zullen 
een belangrijke bijdrage leveren aan het 
succesvol realiseren van doelstellingen. Dus 
meld je aan!.  
 
Goed om te weten…. 
Ook voor de burger en het bedrijfsleven is het 
aantrekkelijk financiële steun te bieden aan 
ABCD.  Dit heeft te maken met het feit dat 
ABCD inmiddels is aangemerkt als een instelling 
zoals bedoeld in artikel 32, lid 1 onderdeel 3 en 
artikel 33, lid 1. onderdeel 4 Successiewet 4 
1956.  
Dit betekent goed nieuws voor ABCD-stichting 
en natuurlijk voor haar donateurs. Het heeft 
betrekking op Schenkingsrecht en abcd als 
algemeen nut beogende instelling. De 
belastingdienst deelde ons namelijk in één van de 
bekende blauwe enveloppen mede dat: 

• A Basic Child Development is 
aangemerkt zoals bedoeld in artikel 32, 
lid 1 onderdeel 3 en artikel 33, lid 1. 
onderdeel 4 Successiewet 4 1956. Geniet 
de instelling enige fiscale 
tegemoetkomingen zoals een vrijstelling 
voor het schenkingsrecht- en 
successierecht. 

• Giften welke worden gedaan aan een 
instelling als bedoeld in artikel 32, lid 1 
onderdeel 3 en artikel 33, lid 1. 
onderdeel 4 Successiewet 4 1956 zijn in 
gevolge artikel 6.32 tot rn mrt 6.39 wet 
IB 2001 onder voorwaarden aftrekbaar 
in de inkomstenbelasting en ingevolge 
artikel 16 Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 aftrekbaar 
in de vennootschapsbelasting. 

Mocht u hier nog vragen over hebben dan kunt 
u ons altijd bereiken op 010- 4424740 of contact 
via onze website: www.abcd-stichting.nl of 
email: info@abcd-stichting.nl. 
 

Waarom alfabetmagazine ? 
Omdat o.a. te laten zien wie we zijn en wat we 
doen heeft ABCD- stichting ervoor gekozen om 
twee keer per jaar een donateursblad uit te 

brengen. Een magazine waarin onze donateurs 
op de hoogte worden gehouden van de 
verschillende projecten die deel uitmaken van 
ons programma en waarin onze sponsors de 
ruimte krijgen om zicht kort te profileren 
middels advertenties en collumruimte. 
Maar het alfabetmagazine is tevens een 
instrument om te informeren. Om andere 
instellingen de kans te geven naamsbekendheid 
te vergaren en hun verhaal te doen over hun 
eigen doelstellingen en streven. Zodat onze 
lezers op de hoogte worden gebracht van het 
bestaan van deze organisaties en een ieder voor 
zich hieruit kan halen wat hij of zij wil. Al dit 
goeds…voor ons zeker de moeite waard. En dat 
zeggen wij vol trots! 
 
Wilt u die trots delen met ABCD en wilt u 
ABCD helpen een bijdrage leveren aan de 
kansen van kinderen in deze maatschappij?  
Dan kan dat! 
Wordt voor € 15,- of meer donateur van 
ABCD-stichting, en ontvang twee keer per jaar 
het Alfabetmagazine. In deze editie vindt u een 
antwoordformulier om u aan te melden. 
Postzegel is niet nodig. Heeft u vragen over het 
donateurschap of wil u meer weten over de 
projecten die ABCD heeft geïnitieerd? Mail dan 
naar info@abcd-stichting.nl. 
En twijfel zeker niet om contact met ons op te 
nemen als u leuke ideeën of tips heeft…deel u 
hersenspindels met ons en wellicht kunnen we 
elkaar helpen om daadwerkelijk iets te doen… 

Persbericht 
 

Rotterdam, 05/11/06, ABCD Stichting 
ontvangt een blauwe envelop op de mat….. 
Gelukkig  met goed nieuws uit den Bosch, 
natuurlijk van de belastingdienst. Na een kleine 
aanpassing van onze statuten bij de notaris, kon 
de belastingdienst ons het volgende melden. 

Hierbij deel ik u mede dat A Basic Child 
Development Stichting is aangemerkt als een 
instelling zoals bedoeld in artikel 32, lid 1 
onderdeel 3 en artikel 33, lid 1. onderdeel 4 
Successiewet 4 1956. Hoogachtend, inspecteur 
van de belastingdienst Oost-Brabant.Dit 
betekent goed nieuws voor ABCD-stichting en 
natuurlijk voor haar donateurs. Het heeft 
betrekking op Schenkingsrecht en abcd als 
algemeen nut beogende instelling. Mocht u hier 
nog vragen over hebben dan kunt u ons altijd 
bereiken op 010- 4424740 of contact via onze 
website: www.abcd-stichting.nl of email: 
info@abcd-stichting.nl. 
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Activiteiten
 

Resultaat loterij “Bouw mee met ABCD” 

 
Vele van u zullen het ‘in meerdere opzichten’ 
nog niet vergeten zijn onze loterij ” Bouw mee 
met ABCD”. Een grote geldwervende actie met 
mooie prijzen in de vorm van een loterij waarbij 
symbolisch stenen gekocht konden worden, 
voor de bouw van ons weeshuis in Douala, 
Kameroen . 
 
Onze vrijwilligers zullen het niet vergeten zijn 
omdat zij letterlijk in storm en wind onze loten 
hebben verkocht, tijdens bijvoorbeeld het 
voetbaltoernooi voor schipperskinderen met de  
passende naam Aquakids. Maar naast 
snotneuzen door de regen ook verbrande 
schouders opliepen door de snikhete zon die 
letterlijk aan het einde van de dag de 
spaghettibandjes van onze shirtjes als witte 
spaghettislierten op onze ruggetjes achterliet 
tijdens het hockeytoernooi in Rhoon.  
 
Op vele plekken werden we gesignaleerd 
met onze kleurrijke loten: Koninginnedag, 
sporttoernooien, in de kroeg, op ons werk, in het 
stadscentrum van Rotterdam noem maar op. 
Het was een hele klus op zich.... Aan het einde 
van zo’n dag waren de kelen schoor van onze 
verkoopgesprekken maar de biertjes zorgden 
voor verzachting en verfrissing en …..een nog 
vlottere babbel. Dit leidde aan het einde van zo’n 
dag tot een absolute verkooppiek ;-) 
  
En na maanden zwoegen en leuren met onze 
loten was het dan zover, de datum voor de 
trekking kwam in zicht.  
Woensdag 28 juni nog even een spoedberaad 
over de organisatie van die dag. Want het moest 
natuurlijk wel een bijzonder feestje worden. Het 
zou  een tropische dag worden dus een bbq was 
absoluut gepast.  
Vanuit dit besluit werden er 
boodschappenlijstjes gemaakt en taken verdeeld. 
En er werd eigenlijk min of meer afgesproken 
dat het de bedoeling was dat wij zelf zo min 
mogelijk moesten doen tijdens de bbq 
zelf….Dat dit eigenlijk een ware illusie was 
wisten we toen nog niet….. maar nu wel.  
Nee zo’n feestje regel je niet zo maar eventjes.  
 
Alle boodschappen moesten op de dag zelf 
gehaald worden, want alles moest vers zijn. We 
hadden gelukkig niet veel omkijken naar het 
vlees. Dat werd om 15.00 gemarineerd en wel 
geleverd, en het was vers en het zag er goed uit.   

Zaterdagochtend moesten Jose en ik alle 
boodschappen nog gaan doen. Eerder hadden 
we er werkelijk niet de tijd voor gehad want alles 
moest vers zijn…Dus om 10.00 s’óchtends 
begon onze race tegen de klok. Naar de 
supermarkt, naar de Action, naar de Marskramer, 
de Xenos en naar de markt fruit en groente 
halen want dat mag natuurlijk niet ontbreken op 
een bbq. En uiteraard nog even naar de slijter 
want bij deze tropische temperaturen hoorden 
natuurlijk sangria met een rietje…. 
 
We stonden verbaasd van ons zelf…en van de 
ruimte in mijn Nissan Micra… god wat hebben 
we gelachen. Letterlijk tot aan het dak toe vol 
geladen met etenswaar en andere bbq 
benodigdheden crossten we de stad door en 
gingen we richting Rotterdam-Zuid. Onderweg 
merkten we meerdere malen op dat mijn Nissan 
Micra na iedere kilo extra bagage steeds meer als 
een Hummer ging klinken dan als een normale 
Nissan. Dat dit alles te maken had met het feit 
dat mijn uitlaatpijp ruim dertig centimeter uit 
mijn uitlaatbak hing, aan een soort van 
paardenstaart dat achteraf glaswol bleek te 
zijn,…hadden we toen nog niet in de gaten. Het 
zwaar brommende geluid gaf ons nog meer de 
reden een toontje hoger te zingen op de 
Jazzmusic van Arrow Radio die uit de boxen 
kwam. Want wat doe je als je super gestresst 
bent en nog 100 dingen moet doen, en je bang 
bent dat je er nog 50 moet doen als je eerste 
gasten arriveren ? Dan ga je zingen uit volle 
borst…. 
 
Aangekomen op tennisvereniging Charlois 
,waar de boel ook nog versiert moest worden 
met ballonnen en slingers, stond onze barman 
Rogier ons op te wachten en begonnen we onder 
het genot van ons eerste rosébiertje aan de 
salades, de sangria, de champignons, de uien, het 
brood , de pindasaus en andere lekkernijen. De 
professionele keuken van Rogier, eigenaar van 
de tennisvereniging, bood ons gelukkig groot 
comfort, en het teamwork in de keuken was 
fenomenaal. Zelf chef Gorden Ramsee had geen 
op - of aanmerkingen  gehad. Nee, echt Jose en 
ik waren een topteam, ik zou zo een restaurant 
met haar beginnen…..naast een geweldig leuke 
meid ook nog eens een keiharde werker en dat 
was een hele belangrijke formule voor het slagen 
van deze onvergetelijke dag.  
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Ondertussen arriveerde Marco met de 
overheerlijke rijstgerechten van zijn vrouw 
Vivian, en de ballonnen werden opgeblazen.  
 
En binnen twee uur was het klusje geklaard, was 
onze chef kok mijn vader gearriveerd, en 
kwamen de eerste gasten binnen. Van de 70 
verstuurde uitnodigingen zijn er ca. 50 mensen 
gekomen. Het was en perfecte locatie, los van 
het feit dat het beste navigatiesysteem de weg 
niet kon vinden wegens een grote wegopbreking, 
maar dat even terzijde. Het was 32 graden, 
ruimte en parasollen genoeg,  mijn vader was in 
zijn element achter de bbq en zorgde dat 
iedereen lekker te eten had….en wij zorgden 
voor de drankjes….. De kinderen konden 
kleuren, ballen en tennissen en iedereen was 
natuurlijk wel en beetje gezond 
gepannen…..want wie zou die mooie prijzen in 
de wacht slepen.  
 
Het moment was bijna daar. De notaris zou om 
18.00 arriveren en toen Jose en ik om 18.00 nog 
de laatst verkochte lootjes aan turven waren ( ja, 
wat een planning he?)om een eindinventarisatie 
te maken en ter controle het geheel nog twee 
keer te tellen….kwam hij binnen….  
 
“Ik ben op zoek naar meneer van der Wal” riep 
hij luidkeels…..en toen we deze man,  met 32 
graden strak in pak gekleed en met een enigszins 
meesterachtige uitstraling eens nauwkeurig van 
top tot teen bekeken wisten we…..dat moet de 
notaris zijn.  
Meneer Ravensteijn, onze rots in de branding 
van die dag, de man die er op moest toezien dat 
alles netjes en eerlijk verliep. En dat niet onze 
ouders, broers en zussen er met de meeste 
prijzen van door gingen. 
 
Alle loten gingen in een grote glazen pot en Jose 
had de eer onder streng toezicht van de 
zwetende notaris in zijn pak de gelukkige 
lotwinnaars te trekken. Ik mocht de microfoon 
vasthouden en zo nu en dan een gelukkige 
prijswinnaar bekendmaken en ook af en toe een 
poging doen iets leuks of interessants te melden. 
Met 32 graden op het hoofd en een volledig niet 
voorbereide speech bleek dit toch nog een 
opgave.  
Sommige mensen hadden 1 lot gekocht, 
sommige 10 en er waren zelfs mensen die er 50 
of meer hadden gekocht….de meeste mensen 
hadden ons geholpen onder het mom van:  “het 
gaat mij niet om de prijs, het is voor een goed 
doel….” Maar ook zij kregen een toch wat meer 

competitieve houding ten opzichte van elkaar 
toen het moment van trekking naderde…  
 
Gelukkig maakten we: 
 

1. Dhr. Oosterhout, met een LCD TV 
2. Dhr. Herders, met een Reischeqeu 
3. Dhr. De Nooijer, met een dig. Camera 
4. Dhr. Bons, met een PDA 
5. Dhr. Veldman, met een Restaurant bon 
6. Dhr. De Nooijer, met een Ipod Nano 
7. Dhr Looten, met een MP3 
8. Dhr. Van Keulen, met een DVD speler 
9. Dhr. Schipper, met een Beertender 
10. Dhr. Ventura, met een VVV-bon 

 
 
Zij hadden 1 en zelfs 2 van de winnende loten 
van een totaal verkocht aantal van 907 stuks. 
Een snelle rekensom levert ons een resultaat van 
4535,- EURO. Een bedrag om trots om te zijn.  
 
Nadat we met een klein groepje familie over 
waren gebleven en nog even onder het genot van 
een biertje terugkeken op een warme maar 
gezellige dag verlieten we om 23.00 uur s’avonds 
hondsmoe maar voldaan de tennisbaan. De 
organisatie had ons drie jaar van ons leven 
gekost maar de loterij was een succes geweest.  
 
Graag wil ik namens het bestuur van deze 
gelegenheid gebruik maken om een dankwoord 
te richten aan: alle mensen die een lot hebben 
aangeschaft, aan Rogier Scheele, die de locatie 
ter beschikking stelde, aan John Borsten en 
Vivian die ons lieten genieten van hun 
kookkunsten, aan de notaris, die gratis zijn 
diensten verleende op deze dag en aan iedereen 
die aanwezig was op de trekking en deze dag tot 
een gezellige warme zomerdag maakten! 
 
Mensen bedankt! 
Groeten, 
Deborah Borsten  
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Profielen 
 
ABCD helpt een nieuw project: Scholen 
voor Scholen, een Schoolproject in 
Suriname. Wat voor project het precies is 
wordt hieronder uitgebreid omschreven. 
 
In mei 2005 is een aantal personen uit het 
onderwijs in Rotterdam op studiereis naar 
Suriname geweest. Op de veertien bezochte 
scholen o.m. in Groningen, Nieuw 
Amsterdam, Powakka, de plantage Laarwijk, 
Galibi en natuurlijk ook in Paramaribo zagen 
zij veel kommer en kwel. Kapot meubilair, 
boeken die van ouderdom en ellende uit 
elkaar vielen, voor hun gevoel een 
schreeuwend gebrek aan taal- en 
rekenmethodes. Ook ontbraken er gewoon 
essentiële zaken zoals filekasten. Kortom 
“armoe troef” . 
 
Doel De in  Nederland opgerichte stichting 
Suriname stelt zich ten doel: 

• De 316 lagere scholen in Suriname – op de 
GLO-scholen zitten om en nabij de 
60.000 leerlingen - te voorzien van 
meubilair (tafeltjes en stoeltjes voor de 
leerlingen, filekasten voor achterin de 
klassen, bureaus voor het onderwijzend 
personeel), leesboeken, bibliotheekboeken, 
aldaar gangbare reken- en taalmethodes en 
computers. 

• De stichting tracht dit doel ondermeer te 
bereiken door het verzamelen op circa 
7.000 basisscholen in Nederland van 
meubilair (tafeltjes en stoeltjes voor de 
leerlingen, filekasten voor achterin de 
klassen, bureaus voor het onderwijzend 
personeel), leesboeken, bibliotheekboeken, 
gangbare reken- en taalmethodes en 
computers  

• Daarnaast onderzoekt de stichting of 

lokale timmerbedrijfjes in Suriname ook 

wat schoolmeubilair kunnen 

maken. 
 
 

 
 
 

 
De in Suriname opgerichte stichting stelt 
zich ten doel: 

• Alle mogelijke positieve acties te 
ondernemen die ertoe kunnen leiden om de 
schoolsituaties van het Surinaamse kind te 
verbeteren. 

 
Hoe groot is de aanbodzijde? 
In oktober zijn de eerste 1.400 brieven de 
deur uit. Om te beginnen gaat er – in fase 1 
– een brief uit naar alle basisscholen in de 
provincie Zuid-Holland. Wat hebben de 
scholen op zolder staan dat in Suriname 
goed bruikbaar is? Levert fase 1 te weinig 
op, dan gaat de stichting in fase 2 alle 
scholen in Zeeland en Utrecht aanschrijven. 
Het moge duidelijk zijn dat de provincie 
Groningen in de laatste fase zit, hetgeen alles 
te maken heef met de afstand tussen deze 
provincie en de havenstad Rotterdam.  Het 
faseren is absoluut noodzakelijk, omdat er 
anders een hausse – een stuwmeer – 
ontstaat. Kunnen de opslagruimten het aan?   
Gewekte verwachtingen moet de stichting 
ook waar kunnen maken. Het moge 
duidelijk zijn dat de stichting hier tegen een 
groot grijs gebied aanloopt. Hoeveel procent 
van de wensenlijst kan worden ingewilligd?  
 
Hoe komt de stichting in Nederland aan 
geld om zeecontainers te verschepen? 
We kennen de uitdrukking: Geld speelt geen 
rol”. Die uitdrukking gaat hier beslist niet 
op. De stichting zal alles in het werk moeten 
stellen om aan voldoende euro’s te komen. 
Te denken valt aan subsidies, fondsen, 
kerken, schoolbesturen, Rotterdamse 
bedrijven en het houden van allerlei 
activiteiten zoals sponsorloop,  veiling, 
rommelmarkt, loterij en de verkoop van 
paaseitjes en kerstkransjes. Het gaat er niet 
om hoe de stichting eraan komt, als de 
stichting er maar aan komt. Geen geld heeft 
tot gevolg dat er geen zeecontainer het 
ruime sop kiest. 
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Hoe groot is de vraagzijde? 
De vraagzijde per 14 oktober 2006. De 
linker kolom geeft de werkelijkheid weer. 
Het kan zich ontwikkelen zoals in de tweede 
kolom geschetst. In dat geval komt er nog 
50% binnen.  
 

 
ABCD-Stichting draagt haar steentje bij aan 
dit project dmv materiële zaken als tafels, 
stoelen, bureaustoelen en zorgt voor de 
EHBO –kits. Daarnaast zal zij bestaande 
netwerken ter beschikking stellen en hier 
eventueel als intermediair fungeren. Zij zal 
tevens het project onder de aandacht 
brengen op haar website en ruimte ter 
beschikking stellen in het alfabetmagazine 
om het project te promoten.   

 
Vrijwilligers 
De stichting werkt uitsluitend met 
vrijwilligers. Op dit moment zijn er ongeveer 
45 vrijwilligers. Vrijwilligers zijn het “goud 
van de samenleving” De vrijwilligers kunnen 
helpen in het activiteitencentrum, bij het 

uitsorteren van allerlei boeken, bij het 
ophalen van schoolmeubilair, bij het 
demonteren van meubilair alsmede bij het in 
containers inladen van de te verschepen 
spullen. Vrijwilligers met het rijbewijs BE 
mogen de Piek-FijnAuto’s besturen. Er zijn 
altijd nog meer vrijwilligers welkom om te 
helpen met dit project.  
 
 
 
 
Contact Gegevens  
Stichting Schoolhulpproject Suriname  
Shri Saraswatieschool 
 Postbus 6361  
3002 AJ Rotterdam 
 
Tel. 06-18670002 / 06-18670123  
E-mail  
schoolhulpprojectsuriname@hotmail.com / 
cg.verschoor@dsv.rotterdam.nl 
 
 
 
 
 
 
 

 

Werkelijk 
ingevoerde 
formulieren 

 
Schatting bij 
207 
formulieren  

Totaal tafels 10.610 15.915 

Totaal stoelen 12.305 18.457 

Bureaustoelen 1.233 1.849 

Bureaus 1.061 1.591 

Schoolbord 588 882 

Prikbord 747 1.120 

Boekenkast 1.274 1.911 

Werktafels 48 72 

Vlaggenmast 51 76 

File kasten 533 799 

Prullenmanden 1.382 2.073 

Vuilnistonnen 526 789 

Voetenkrabbers 1.334 2.001 

White boards 410 615 

EHBO-kit 150 225 

   

Ingevoerde 
scholen 138 
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Activiteiten 

Studenten uit de kleren voor goed doel 

 
ROTTERDAM - 't Is allemaal voor 
het goede doel dat een aantal 
Rotterdamse studenten van het ...  
 
 

...Heerendispuut Dolgedraaid (deels) uit 
de kleren is gegaan. De 25 studenten, die 
met ontbloot bovenlijf op de foto zijn 
gegaan, zijn ook allemaal lid van de 
studentenroeivereniging Skadi.  
 

foto van Heerendispuut Dolgedraaid. FOTO ANP         
 
De opbrengst van de kalender gaat naar 
het project “Naar school met ABCD” 
van A Basic Child Development 
Stichting,  en zal worden gebruikt voor de 
aanschaf van boeken voor een fonds voor 
kinderen om leraar te worden in “Manyu 
Division” in Kameroen. Meer informatie 
hierover vind u op de website 
(www.abcd-stichting.nl). U kunt dit 
project een warm hart toedragen middels 
een financiële bijdrage. Of misschien wilt 
u gewoon de kalender hebben, of cadeau  
geven voor een verjaardag die u nog voor 
de boeg heeft. Dat kan natuurlijk! 
Er zijn nog slechts een twintig tal 
kalenders te verkrijgen via de website van 
Dolgedraaid (www.dolgedraaid.nl).  
 
De kalender werd vrijdag (1 september) 
gepresenteerd aan de overige skadileden 
en pers tijdens de opening van het derde 
lustrum van het dispuut.  
De aandacht die ze al van de media 
kregen ging hen niet in de koude kleren 
zitten.  Zo stonden zij al onbloot in het 
Algemeen Dagblad, de Metro, de Spits, 
de Havenloods, en waren ze te 
beluisteren op de radio bij Froukje de Bot 
en op televisie bij RNN7. 
 
Een geweldige opkomst aldus. 
 
 

 
Bent u ook nieuwsgierig naar de andere 
foto’s kijk snel op www.dolgedraaid.nl. 
 

 
 
Zo werd dit project op 01-09-2006 aan de 
pers gepresenteerd, en het werd een zeer 
gezellige avond bij roeivereniging Skadi.  
Momenteel zijn dus bijna alle kalenders 
verkocht en er is een geweldig bedrag 
opgehaald voor het project “Naar school 
met ABCD”. Dit bedrag werd ook nog 
eens met 70% verhoogt door Wilde 
Ganzen. 
 
Het bestuur van ABCD wil iedereen dan 
ook bedanken voor hun geweldige inzet, 
en we zullen de foto’s niet snel vergeten. 
We hopen volgend jaar op een tegenactie 
natuurlijk. Wie gaat dit resultaat 
verbeteren? 
 
Het totale eindresultaat van de 
kalenderverkoop van ver. SKADI  & de 
bijdrage van Wilde Ganzen voor het 
project “Naar school met ABCD”  is 
geworden:    
 

€   5 7 8 0 ,- 
 
Heren enorm bedankt namens het bestuur 
van ABCD 
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Activiteiten 

 
Alle aandacht voor “Naar school met 

ABCD en “Bouw mee met ABCD” 

 
In het vorige “Alfabet Magazine” is uitvoerig 
ons project “Naar school met ABCD” 
besproken. Het projectplan vindt u tevens onder 
‘Actueel’ op onze site. Een van de twee grote 
hoofdprojecten waar ABCD zich de komende 
tijd voor in zal zetten. In dit project willen wij 
kinderen in het gebied Manyu Division, 
Kameroen de mogelijkheid bieden om naar 
school te gaan en een opleiding te volgen.  
 
Het project bestaat uit drie deelprojecten, te 
weten: 

1. Primary school 
2. Secondary school 
3. Teacher Training College 

 
Deelproject drie is heel belangrijk project daar 
het uiteindelijk voor een duurzame oplossing 
zorgt voor het grote tekort aan gekwalificeerde 
leraren dat actief is in het betreffende gebied.   
Het  screenen van secondary school scholieren 
die op basis van resultaten en interesse in 
aanmerking kunnen komen voor de Teacher 
Training school is al volop aan de gang.  
 
En goed nieuws: Deelproject drie is op dit 
moment financieel rond , (20.00 euro). YES! En 
de werving voor deelproject 1 en deelproject 2 is 
in volle gang. We ontvingen een bijdrage van o.a. 
KICI kledinginzameling, de Fred Foundation en 
st. K.O.O.K., en daarnaast geeft Wilde Ganzen 
over onze acties een premie van 70 %.  
 
Naast de reguliere fondswerving staan t/m 
maart 2007 de volgende acties op de agenda om 
dit te realiseren:  
- Slotverkoop van de resterende kalenders 
van herendispuut dolgedraaid, die voor ons 
goede doel uit de kleren ging.  
- Kerstcollectes in december waar wij ook 
éénmalige machtigingkaartjes uitdelen van de 
Wilden Ganzen.  
- Opzetten en versturen van een mailing 
voor het bedrijfsleven voor werving donaties. 
- Paasactie 2007, verkoop paaseitjes voor 
goede doel.  
  
Bovenstaande activiteiten worden verricht in 
samenwerking met Wilden Ganzen. Dit houdt 
concreet in dat wanneer wij met bovenstaande 

acties 6000 euro ophalen, Wilde ganzen dit 
bedrag met 70 % vermenigvuldigd en dus 
aanvult tot 10.000 euro.  Dit bedrag dient dan op 
basis van de goedgekeurde aanvraag aangewend 
te worden voor de schoolboeken voor de 
kinderen in deelproject 2; Secondary school. 
Wilde Ganzen steunde ABCD ook al met haar 
kalenderactie. Het is fantastisch dat zij zoveel 
sympathie hebben voor onze projecten en onze 
doelstellingen.  
 
Naast het project ‘Naar school met ABCD’ zijn 
we natuurlijk ook al volop bezig met het maken 
van plannen en de voorbereidingen voor de 
bouw van ons weeshuis in Douala, Kameroen.  
In het volgende stuk willen we u graag in grote 
lijnen informeren over de stand van zaken en 
onze plannen met u delen. Het werkelijke 
projectplan met de nadruk op inhoudelijke 
aspecten kunt u binnenkort op onze www.abcd-
stichting.nl vinden onder de rubriek ‘Actueel’ 
Uiteraard zal dit plan nog verder geconcretiseerd 
worden op basis van ons bezoek aan Kameroen 
dat gepland staat voor  maart 2007. Tijdens dit 
bezoek zal er gesproken worden met onze lokale 
partijen en aannemer om de bouwplannen te 
concretiseren en een definitieve financiële 
begroting op te stellen.  Op basis van deze 
informatie zal het projectplan en het 
operationele plan meer vorm krijgen en wordt er 
een definitieve strategie bepaald.  
 
Maar voor nu laten we u graag al even 
kennismaken met onze droom….het bouwen 
van ons ABCD kinderdorp. 
 

Letterlijk bouwen aan hun 

toekomst…… 
 
Het straatleven biedt kinderen weinig perspectief 
voor de toekomst. U begrijpt dat huisvesting en 
educatie voor hen een cruciale stap is in de 
goede richting. Huisvesting biedt een 
beschermende rol tegen invloeden van buitenaf.  
In dit kader hebben we het niet alleen over  
weersinvloeden. School heeft een educatieve en  
begeleidende rol, en een kans tot  persoonlijke 
ontwikkeling.  
 
ABCD wil dat er nadrukkelijk gezocht wordt 
naar een duurzame oplossing in dit project.  De 
weeskinderen die wij op willen vangen hebben 
niet alleen onderdak nodig maar ook een goede 
basisopleiding. Dit levert niet alleen een 
positieve bijdrage aan de persoonlijke 
ontwikkeling, maar indirect ook aan de 
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ontwikkeling van hun eigen kinderen, en zo ook 
aan de ontwikkeling van de gemeenschap in de 
toekomst. Duurzaamheid is in dit kader 
wederom zeer belangrijk.  
 
Doelstellingen op korte termijn: 

1. Onderdak voor weeskinderen. 
2. Onderwijs voor de weeskinderen 
3. Contact tussen ABCD-stichting en de 

overheidsinstanties in Kameroen 
 
Doelstellingen op lange termijn: 

1. Ontwikkeling van het gebied 
2. Permanente zorg voor de kinderen 
3. Lichte daling kinderarbeid rond de stad 

Douala* 
 
De Locatie waar wij het weeshuis willen bouwen 
en waar wij al een tijdje in het bezit zijn van een 
stuk land, ligt net buiten de grote stad Douala. 
Deze stad ligt in het gebied “Littoral Province”, 
ten zuiden van de hoofdstad van Kameroen, 
Yaounde. Door de aanwezigheid van havens kun 
je deze werkstad vergelijken met Rotterdam. Het 
trekt een hoop mensen aan die graag hun handel 
willen drijven. En daarom trekt deze stad ook 
veel weeskinderen aan in de hoop hier misschien 
een betere toekomst te vinden. 
 
Het tehuis zal komen te bestaan uit vier aan één 
geschakelde gebouwen en zal in zijn geheel 
onderdak kunnen bieden aan zo’n 200 
weeskinderen en 50 man personeel. Het gebouw 
heeft een totaaloppervlakte van 1841,51 m2  
(1243,08 m2/ begane grond en 601,43 m2 / 
eerste verdieping waar de kinderen slapen. 
 
Het gebouw biedt de volgende facilitieten: 

• (Slaap)kamers kinderen ( 6 pers. p.k.) 

• (Slaap)kamers personeel/ inclusief 
leraren 

• Klaslokalen 

• Computerlokaal 

• Binnenplaats 

• Keuken 

• Washok 

• Entertainment kamer 
 
Voor  een plattegrond en indeling verwijzen we 
u naar de bouwtekeningen op www.abcd-
stichting.nl van onze lokale aannemer.   
 
Het computerlokaal zal (in overleg) duurzaam 
worden ingericht via een andere organisatie, 
Viafrika. Deze organisatie is gespecialiseerd in 

het aanleggen van netwerken en computers in 
derde wereldlanden. Viafrika zal ook de buurt 
erbij betrekken om zoveel mogelijk rendement 
uit hun project en computers te krijgen.  
De planning is dat wij in maart 2007 naar 
Kameroen gaan om te kijken of de fundering 
volgens planning is gelegd voor de bouw. Bij ons 
bezoek zullen we zeer zeker weer rond de tafel 
zitten met ons lokale contact.  
 
Het contact dat wij hebben met en in Kameroen 
is hartverwarmend en serieus. Tijdens ons 
bezoek in november 2004 hebben we een paar 
dagen doorgebracht bij M. Bisong thuis Zij is 
medeverantwoordelijk voor het ABCD-
Orphanage dat in de nabije toekomst gebouwd 
gaat worden. Sterker nog, het was haar idee. Zij 
wees ons op het feit dat bijna alle weeskinderen 
naar de grote stad Doaula trekken, en dat deze 
kinderen opgevangen dienen te worden. Op dit 
moment werken we dan ook gezamenlijk aan 
een oplossing voor opvang van deze kinderen.  
 
Tevens zal er met de lokale aannemer dieper 
worden ingegaan op de verschillende bouwfases 
die het project omvat. De eerste inventarisatie 
van seizoensgebonden factoren, materialen en 
mankracht dienen verder geconcretiseerd te 
worden en te worden onderworpen aan een 
financiële analyse. Dit alles zal moeten resulteren 
in een gedegen realistische begroting waar we 
mee aan de slag kunnen en de markt op kunnen 
gaan. In Nederland ligt in het verlengde van 
bovenstaande de belangrijke taak om een 
definitief projectplan op te stellen. Tevens moet 
er een operationeel actieplan worden opgesteld 
met een gedegen tijdsplanning voor 
fondswervende acties en andere activiteiten. Een 
inventarisatie van activiteiten is reeds gemaakt en 
er zijn een hoop leuke ideeën voor 2007, die in 
het eerste kwartaal verder uitgewerkt c.q. 
uitgevoerd worden.  
 
De realisatie van een dergelijk project is alleen 
mogelijk wanneer er keihard gewerkt wordt om 
zo veel mogelijk geld binnen te halen voor de 
financiering. Publiciteit zal ook hier weer een 
belangrijke rol in spelen. En uiteraard zal er een 
beroep gedaan worden op lokale overheden en 
subsidies.  
 
In het volgende Alfabetmagazine dat in juni/juli 
2007 zal verschijnen zullen we de voortgang van 
het project uitvoerig bespreken.  

 



A Basic Child Development Stichting…                                                                      _                                       Een goede basis voor ieder Kind 

 

Alfabet Magazine                                                                                                                                                                                                    _ 

 

11 

Geachte Ambassadeur, 

 
Graag wil ik uw aandacht vragen voor 
onze Businessclub. Wij zullen in juli 2007 
aftrappen met een geweldige bijeenkomst. 
En we hopen dat ook u bij deze “Kick 
off” aanwezig wilt zijn.  
Deze club zal zich hard maken voor het 
goede doel, maar natuurlijk staan onze 
leden op de eerste plaats. Zo ontmoet u 
andere bedrijven op onze bijeenkomsten, 
waaronder potentiële klanten en 
leveranciers.  
 
 
Maar we kunnen u nog veel meer bieden.  
Zo kunt u bijvoorbeeld gebruik gaan 
maken van ons businesslogo, waarmee u 
zich o.a. in het verlengde van 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen kunt profileren naar klanten 
en concurrenten. (zie fig.1) 
En als dit nog niet genoeg is bieden wij u 
in de toekomst vanuit ons concept nog 
meer voordelen. Echter om hieraan 
zoveel mogelijk gestalte geven en in te 
spelen op uw wensen, willen wij graag 
weten wat u wilt.  
 
U kunt u op onze site aanmelden en  
aangeven of u of uw bedrijf zich wil 
profileren via ABCD en op welke manier. 
Bv via de site of in ons Alfabet Magazine, 
enz. En daar wij ons graag laten inspireren, 
zijn leuke ideeën en tips uiteraard ook van 
harte welkom.  
Als ambassadeur/ lid wordt u op de hoogte 
gehouden van alle projecten en vorderingen 
van ABCD stichting. Zo kunt u vaststellen 
dat ABCD zeer gericht en professioneel te 
werk gaat. 
 
Zoals U ziet snijdt het mes aan twee kanten. 
U helpt het goede doel, waarmee u zich 
geweldig kan profileren naar klanten en 
concurrenten. En u combineert het 
aangename met het zakelijke op onze 
geweldige bijeenkomsten die wij met 
enthousiasme en gedrevenheid graag voor u 
zullen organiseren. Reden genoeg voor u 
om zich in te schrijven als ambassadeur/ lid.  
U betaald een éénmalig bedrag per jaar van 
slechts €185,( voor 2007) 
Wij hopen van harte u te mogen 
verwelkomen bij onze ABCD Businessclub, 

waar menige bedrijven u in dit vroege 
stadium al voor gingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fig1. 
 
Voor meer informatie ABCD st.                                     
Tel 010-442.47.40, of  
businessclub@abcd-stichting.nl 
 
Met vriendelijke en maatschappelijke groet, 
Het bestuur van ABCD-stichting 

 

 

 

_______________________________ 

 

 

Merkelbachstraat 4, Rotterdam 
 

 

 
 

Mano Kok,Tel:  06-460.73.218  

E-mail: mano.kok@ge.com 

Danny Kruithof,Tel: 06-150.26.538 

 



 


