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STICHTING NIMBA

Stichting Nimba werd in 1994 opgericht door Marijke Clabbers-Klein en Nelly Klein. Tijdens 
hun reizen door Guinee werden zij getroffen door de afschuwelijke problemen waarmee 
kinderen met een lichamelijke handicap en hun families worden geconfronteerd. Zij beseften 
dat hulp aan de basis, -onderwijs en een vakopleiding-, een wereld van verschil zou kunnen 
betekenen. Vanuit deze gedachte ontstond Stichting Nimba. De stichting heeft inmiddels in de 
hoofdstad Conakry het Opleidingsinstituut Centre Nimba gerealiseerd. Hier krijgen thans 65 
lichamelijk gehandicapte kinderen gratis onderwijs en een vakopleiding. Daardoor krijgen ze 
de kans om later een zelfstandig  bestaan op te bouwen.

 Centre Nimba bestaat uit:
 - Het schoolgebouw, met drie klaslokalen en op de eerste verdieping   
  het kantoor van de directeur en een gastenverblijf.
 - Het praktijklokaal voor de naailessen.
 - Het hoofdgebouw met de zaal voor commerciële activiteiten, zoals   
  concerten, discoavonden, voorlichtingsbijeenkomsten, e.d.
  De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor de exploitatie van het    
  centrum.
 - De Nimba Shop, waar sinds maart 2007 de ex-leerlingen werken en   
  hun producten verkopen. De shop ligt aan een grote weg, vlak bij   
  Centre Nimba.
 - De Nimba Studio is geopend in 2009. Hier kunnen muziekgroepen,   
  en muzikanten hun muziek laten opnemen. 
 - De Nimba Cyber is ons internetcafé, waar de leerlingen gratis en de   
  bewoners van de wijk tegen betaling gebruik van kunnen maken.

NIMBA is in Guinee de godin van vruchtbaarheid en voorspoed. Zij wordt in het kustgebied op 
de schouders door de velden gedragen, terwijl er om een goede oogst wordt gebeden.

“ZET OOK UW SCHOUDERS ONDER NIMBA”
    Onder dit motto vragen we uw steun voor ons project Centre Nimba.

GUINEE
Ligt in West-Afrika aan de Atlantische kust. Het land is 
ongeveer 7,3 maal zo groot als Nederland en telt 10 miljoen 
inwoners, waarvan 1,8 miljoen in de hoofdstad Conakry. 
Guinee heeft 700.000 gehandicapten. De helft hiervan bestaat 
uit kinderen. Er zijn geen voorzieningen voor hen en vaak 
worden ze door hun familie uit bedelen gestuurd of aan hun 
lot overgelaten. Centre Nimba is de enige school met gratis 
onderwijs voor kinderen met een lichamelijke handicap.

 - 
  het kantoor van de directeur en een gastenverblijf.
 - 
 - 
  concerten, discoavonden, voorlichtingsbijeenkomsten, e.d.
  De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor de exploitatie van het    
  centrum.
 - 
  hun producten verkopen. De shop ligt aan een grote weg, vlak bij   
  Centre Nimba.
 - 
  en muzikanten hun muziek laten opnemen. 
 - 
  bewoners van de wijk tegen betaling gebruik van kunnen maken.



Opleidingsinstituut CENTRE NIMBA

Op CENTRE NIMBA krijgen thans 65 kansarme leerlingen met een lichamelijke handicap 
minimaal vier jaar gratis onderwijs. Het aantal jaren onderwijs is afhankelijk van de leeftijd, 
de prestaties en vorderingen van de leerling.
Op het programma staan:
 - De basisvaardigheden, lezen, schrijven, rekenen en Frans.  
 - Een vak, kleding en schoenen maken, stoffen verven en handwerken. 
 - Muziek en theater lessen. Directeur Soumah schrijft toneelstukken met een    
  boodschap. 
Zaken als aids, de noodzaak van onderwijs, respect hebben voor elkaar worden hierdoor 
bespreekbaar. Met het maken van muziek kunnen leerlingen ook geld verdienen.

Het onderwijs op Centre Nimba moet voldoen aan de eisen van het Ministerie van Onderwijs 
van Guinee. Er komen regelmatig inspecteurs kijken, ook van het Ministerie van Sociale 
Zaken. Iedereen is altijd zeer onder de indruk van wat er gedaan wordt. Soms zeggen bezoe-
kers zich te schamen voor het feit dat een organisatie uit Nederland voor deze kinderen moet 
zorgen en dat Guinee zelf niets doet. Maar ondanks dit alles krijgt Centre Nimba nog steeds 
geen enkele financiële steun uit Guinee.      

DE LEERLINGEN
De nieuwe leerlingen blijven 
komen. Want waar krijg je gratis 
onderwijs en een vakopleiding?
Wie zorgt voor je vervoer en een 
gezonde rijst maaltijd iedere dag? 
Waar voel je je op je gemak met 
je handicap?  Waar word je
geaccepteerd zoals je bent?
Op Centre Nimba.Dit jaar zijn er weer acht leerlingen aangenomen die nu meer kans op een 
betere toekomst krijgen. Want zonder opleiding ben je in een arm land als Guinee kansloos.

 SACKO Alya     –     jongen, 15 jaar
 CAMARA Mohamed    –     jongen, 16 jaar
 CAMARA Marie     – meisje, 13 jaar
 SYLLA M’mah    –  meisje,   9 jaar
 TOURÉ Ibrahim             –  jongen, 11 jaar
 CONDÉ Fatoumata   –  meisje,   9 jaar
 SOUMAH Mamasta   –  meisje, 15 jaar
 KEITA Aboubakar Sidiki   –  jongen, 17 jaar

Vooral de oudere nieuwe leerlingen zijn enorm blij met hun kans.  Ze gáán ervoor.
En ze rekenen op ons en op u.



DE SCHOOLBUSSEN
Voor de kinderen die ver van Centre Nimba vandaan wonen is het helaas niet mogelijk om 
door onze schoolbussen te worden opgehaald. De chauffeurs hebben al uren nodig voor hun 
dagelijkse ophaal- en thuisbreng ritten van de kinderen in de omliggende wijken. De reden 
is het hectische verkeer in Conakry: ontzettend veel files, veroorzaakt door de aanleg van 
nieuwe wegen en door het niet naleven van de verkeersregels door vooral de chauffeurs van 
de vele taxi’s en taxibusjes.

Het goede nieuws is dat we dankzij de Firma Peusen uit Echt onze oudste bus  kunnen 
vervangen door een betere. We konden een door hen afgeschreven, maar voor ons nog goed 
bruikbare bus kopen. Iedereen is er ontzettend blij mee, want het is geen pretje voor de
chauffeurs en de leerlingen om onderweg stil te staan met pech. 
De enige oplossing is dan, dat de chauffeur die klaar is met zijn rit, de “pech kinderen” komt 
ophalen en naar school of naar huis brengt. Taxi’s en taxibusjes in Guinee nemen
gehandicapte kinderen namelijk bijna nooit mee.
KIWANIS Den Haag heeft in 2011 een chocoladeletter actie voor een Nimba bus ge-
organiseerd. Geweldig! De opbrengst is later bekend

MAALTIJDEN VOOR DE LEERLINGEN
De noodzakelijke maaltijden worden nog steeds verzorgd door Maciré en Saran. 
Met een lege maag kun je niet leren. De warme maaltijd op Centre Nimba is voor onze
leerlingen vaak de enige per dag.
Door steeds stijgende prijzen en toenemende werkloosheid kunnen de armste Guineers, waar 
onze leerlingen toe behoren, niet iedere dag koken. 
Bijna altijd zijn er leerlingen die ’s morgens zo’n honger lijden, dat ze pijn in hun maag hebben. 
Dan wordt er extra brood voor hen gekocht. 

 

 Voor € 10,-- per maand   
 heeft een leerling iedere   
 dag een bord rijst met   
 saus.



RIJST PROJECT
In de provincie Boffa, ten noorden van Conakry aan de kust, is weer rijst verbouwd voor 
Centre Nimba. We hadden een beetje tegenslag, want er was een dijkje doorgebroken en 
er was zout water op de akkers gestroomd, waardoor een gedeelte van de rijst niet goed 
kon groeien. Bovendien ging de tractor kapot aan het eind van de oogst. Gelukkig niet aan 
het begin! Het kapotte onderdeel was niet te vinden in Conakry en moest vanuit Nederland 
worden opgestuurd. 
De opbrengst was daardoor wat minder dan we hadden verwacht en er kon minder rijst met 
winst worden verkocht. Maar voor de leerlingen en om te zaaien voor volgend jaar was er 
genoeg.

We hebben nu een ander, beter bereikbaar, terrein voor onze rijst. Het ligt wat dichter bij de 
weg en verder van het water. De boeren zijn ons zeer dankbaar, dat ze de tractor kunnen 
gebruiken, want nu kunnen ze veel meer rijst verbouwen dan vroeger, toen alles met de hand 
moest gebeuren. Wij hebben de boeren ook nodig. Dat is mede de reden dat we € 1100 
hebben gegeven voor de start van de bouw van een jongeren centrum.
Het is belangrijk dat de jeugd in de dorpen blijft en zich daar kan  amuseren. Eén van de 
grootste problemen van het platteland is de trek naar de grote stad.  

De rijstpelmachine, die we van 
Emmaus Regenboog uit
Wageningen hadden gekregen, is 
door veel mensen gebruikt.
Het hele jaar door wordt de rijst 
gepeld. Dankzij onze machine in het 
dorp, hoeven de dorpelingen nu niet 
meer zo ver te lopen. 
Van Emmaus Regenboog Wage-
ningen hebben we € 2500 gekregen 
voor een dorsmachine. Maar de 
kosten daarvoor zijn thans € 4250.

We zoeken naar een sponsor voor 
het resterende bedrag. 



LES STARS DE CENTRE NIMBA
Het gaat zo goed met onze muziekgroep dat we de naam La Troupe de Centre Nimba 
veranderd hebben in Les Stars de Centre Nimba of  Les Stars de Nimba, zoals ze het zelf 
noemen. In Guinee ben je een “star” als je artiest bent. Tijdens ons bezoek hebben Les Stars 
opgetreden op 3 december, de internationale dag voor gehandicapten. De dag is in Conakry 
groots gevierd in Centre Nimba. Er was veel ‘hoog bezoek’. Velen pinkten een traantje weg 
toen ze de gehandicapte kinderen zagen dansen, zingen en muziek maken. Ze zingen over 
hun handicap, over hoe ze die overwinnen door naar school (Centre Nimba) te gaan. En over 
dat ze zich dankzij school niet meer anders en uitgesloten voelen. In een toneelstuk vertellen 
ze aan een gehandicapte bedelaar ‘op straat’, dat hij gratis onderwijs kan volgen om zo in zijn 
eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Tot slot is er een spetterend trommel-  en dansop-
treden. Iedereen is altijd erg onder de indruk van dit alles.

Iedere dag repeteren de Stars op Centre Nimba onder leiding van Ansou, de trommelle-
raar. De bekende zanger Balla Kanté geeft ze extra zangles. Zie ook www.nimba.nl nieuws 
december 2011. Van 16.00 tot 17.00 uur beginnen ze met de conditietraining. Daarna trom-
melen, dansen en zingen ze tot het donker wordt, ongeveer 19.00 uur. Als er elektriciteit is, 
kunnen de lampen aan en gaan ze nog langer door. Bekende muzikanten en zangers hebben 
hun medewerking toegezegd. Ze hebben al verschillende keren Les Stars uitgenodigd om ook 
op te treden. O.a. bij Les Espoirs de Coronthie.

Het is de grote droom van Les Stars om 
in Europa op te treden. In Guinee zoeken 
we naar sponsors en wie weet  vinden 
we ook in Nederland donateurs hier voor. 
Guineers die in de VS wonen, hebben 
verleden jaar in onze zaal tegen betaling 
gerepeteerd met hun eigen muziekgroep 
Nimbaya. Ze zijn onze muziekgroep niet 
vergeten. Ook zij zoeken naar moge-
lijkheden Les Stars voor een tournee 
in Amerika uit te nodigen.Het kan even 
duren, maar op een dag lukt het vast!

Les Stars komen ’s morgens met de schoolbus, maar moeten ’s avonds zelf weer naar huis.
Vaak hebben ze geen geld voor een taxibusje. De muziekinstrumenten moeten goed onder-
houden worden. Er zijn bijvoorbeeld voortdurend nieuwe geiten- en koeienvellen voor de
trommels nodig. En minstens één maal per jaar moeten ze nieuwe kostuums voor hun 
optreden laten maken.

Les Stars kunnen met hun muziek en dans geld verdienen!

Er is  € 200 per maand nodig om de onkosten van Les Stars te betalen.



NIMBA STUDIO
Ook de studio heeft te lijden onder de crisis en het ontbreken van elektriciteit. Er worden wel 
opnames van één of twee nummers gemaakt, maar de meeste artiesten hebben geen geld 
voor een complete cd. En dan moet de cd ook nog worden uitgebracht. 

Les Stars willen ook een cd maken met andere gehandicapte artiesten.

Begroting:
€ 1000 voor het opnemen van de cd in de Nimba Studio.
€ 5000 voor de PR, een clip, 1000 cd’s, optreden bij het uitbrengen van de cd, etc
€ 6000 totaal.

We zoeken in Nederland sponsors! 
Wie helpt?  Of zoekt mee?  Wie heeft een idee?

Het zou fantastisch zijn als we dit van de grond zouden kunnen krijgen. In het algemeen zijn 
gehandicapte mensen in Guinee gestigmatiseerd en ze worden gediscrimineerd. Een tournee 
in het buitenland van onze gehandicapte Stars zou veel betekenen voor aanzien en respect in 
eigen land.
 
Een optreden van Les Stars doet meer dan wanneer iemand zonder handicap, al is het 
bevlogen, een verhaal vertelt over Centre Nimba.



  
  Alya Sacko, 15 jaar. 
  Wil heel graag
  schoenmaker worden.

     
     Mohamed Camara, 16 jaar. 
     Is intelligent en heeft
     het goed naar z’n zin
     op Centre Nimba.

   Marie Camara, 13 jaar.  
   Werd in haar omgeving
   erg geplaagd.

   Op Centre Nimba
   krijgt ze weer
   zelfvertrouwen.



   Ibrahim Touré, 11 jaar.
   Met zijn vergroeide voetjes
   kan ie toch redelijk lopen.

     Fatoumata Condé,  9 jaar.
     Een vrolijk meisje dat heel graag
     een prothese wil hebben.

    
           
    Mamasta Soumah, 15 jaar.
    Is helemaal opgebloeid
    onder lotgenoten.

     Aboubakar Sidiki Keita, 17 jaar.
     Het gevolg van polio !



HANS HESTA – nieuw bestuurslid
(psychiater en oud-ziekenhuis directeur)

Bezoek aan Centre Nimba in Conakry.

Nadat ik halverwege 2011 was toegetreden tot het bestuur van Stichting Nimba, was het 
een goed plan om ook daadwerkelijk eens te kijken hoe het er daar ter plekke allemaal aan 
toeging. In december deed de gelegenheid zich voor:  Marijke en Nelly gingen in november 
en december naar Conakry en ik besloot voor drie weken mee te gaan. De reis erheen was 
via Brussel, en de meeste passagiers stapten uit in Gambia, het land net boven Guinee. De 
stewardess vroeg verbaasd wat ik in Guinee ging doen, want “dat land had toch echt niets 
te bieden”. Op toeristisch gebied begreep ik. Zelf was ze er nog nooit geweest, ondanks het 
feit dat haar man er werkte. Na aankomst op het vliegveld zag ik meteen wat de stewardess 
had bedoeld: een totaal zwarte stad, geen blanke te zien. Geen echte infrastructuur, barre 
wegen vol kuilen, geen verlichting en nergens iets wat op een cultureel gebouw leek. Slechts 
woningen, krotjes, eindeloos veel. De weken erna werd het me steeds duidelijker dat dit land 
geen toeristische attractie was en voorlopig ook niet zou worden.

Maar daar was ik ook niet voor gekomen, ik wilde zien wat Nimba betekende voor gehandi-
capte jongeren. Drie weken zaten we op het centrum, op een enkel uitstapje na, en dus was 
er alle gelegenheid die doelstelling te verwezenlijken. ’s Ochtends vroeg kwamen de bussen 
binnen die de kinderen in de omliggende wijken hadden opgehaald en die bussen stroomden 
dan leeg. De kinderen kruipend, schuivend, met nauwelijks hulpmiddelen, maar allemaal er 
goed verzorgd en vrolijk. Na korte tijd was iedereen in de klaslokalen en werd er gerekend, 
taal en geschiedenis gedaan of beroepsonderwijs gegeven: naailessen en leerbewerking. 
Intussen maakten de kokkinnen het eten klaar voor de lunch. Die lunch, rijst met een vlees 
of visragout, werd dan in grote pannen opgediend waar met de vingers collectief uit werd 
gegeten. Om 4 uur vertrokken de volgepropte bussen weer om alle kinderen thuis af te zetten. 
Op een groep van zo’n twintig kinderen na, Les Stars, die muziek gingen maken. En oorver-
dovend hard getrommel, zingen en dansen. Vol energie gaven de jongeren zich over tot zo’n 
zeven uur en dan togen ook zij huiswaarts. Gedurende zulke dagen was het boven op onze 
verdieping een komen en gaan van bezoek, overleggen en besprekingen. Het centrum heeft 
een enorm netwerk in de loop der jaren opgebouwd. 
Marijke spreekt en kent iedereen.  Deze bezoeken vari-
eren van beleefdheidsbezoeken, verzoeken om finan-
ciële ondersteuning, verstevigen van het netwerk en het 
regelen van allerlei uitvoerende zaken. Het Frans dat daar 
gesproken wordt, met een sterk Afrikaanse verbastering, 
kost Marijke en Nelly geen enkele moeite. Ook beheersen 
zij voldoende van de stamtalen om zich daar ook mee te 
redden. Ik had spijt niet een opfriscursus Frans gedaan te 
hebben voor mijn vertrek…



Het centrum zag er goed onderhouden uit, 
maar ik begreep dat Marijke daar tijdens haar 
bezoeken steeds stevig achterheen moet,  
Afrikanen hebben een ander begrip  van goed 
onderhouden. Een uitstapje naar onze “shop” in 
de stad was indrukwekkend: zeer zelfverzekerde 
en kundige ex-leerlingen hebben daar
een collectie kleding, schoenen, tassen etc. die 
gretig van de hand gaat. Ook kan er bijna alles 
op bestelling gemaakt worden.

We wilden ook de rijstvelden bezoeken. Door autopech kwamen we niet helemaal bij de 
meest ver gelegen rijstvelden in Yampony, maar in een vergelijkbaar rijstgebied dichter bij 
huis terecht. We bezochten een prachtig dorp waar we zeer gastvrij werden ontvangen met 
Afrikaanse dansen en rituelen speciaal voor ons. Kortom, ik was zeer onder de indruk van wat 
er door Nimba is neergezet en met een gevoel van trots dat ik in het bestuur mag zitten van 
deze dappere organisatie ben ik weer naar huis gevlogen.

Ik heb wel het voornemen om dat  wat er tot nu toe ontwikkeld is beter te gaan borgen, 
want dat is nodig wil dit fraaie project op langere termijn kunnen overleven.  We moeten de 
structuur ter plekke en hier in Nederland beter vastleggen. De organisatie in Conakry moet 
zelfstandiger worden en we moeten streven naar meer betrokkenheid van de Guinese over-
heid zelf.

NIMBA SHOP
Er zijn nu 21 oud leerlingen die regelmatig in de Shop werken en daar hun producten 
verkopen. Ze komen niet allemaal iedere dag, want taxi’s zijn moeilijk te krijgen en vreselijk 
duur. Daarom werken ze ook thuis. Regelmatig  gaan ze naar Centre Nimba, waar ze  altijd 
raad kunnen vragen en extra lessen krijgen van het personeel als dat nodig is. De schoen-
makers gebruiken zo nu en dan ook leernaaimachines die op het centrum staan. De oud 
leerlingen vinden het blijkbaar ook gezellig om naar Centre Nimba te komen, want daar zijn ze 
altijd welkom en voelen ze zich thuis. Het Liliane Fonds betaalt de huur van de Shop en daar 
zijn we uiteraard erg blij mee.



NIMBA CYBER
Het internet café is in december 2011 gesloten. Jammer, maar er kwam niet genoeg geld 
binnen voor de lopende kosten en dan is zo´n beslissing niet moeilijk.
Er is nog steeds niet regelmatig elektriciteit in de wijk en zelfs op de tijden dat er stroom zou 
moeten zijn, komt het niet. Met een aggregaat is het mogelijk te blijven draaien, maar met een 
prijs van € 1,00 per liter voor de diesel lukt het niet uit de kosten te komen. 
De studenten en anderen hebben in deze economisch zeer slechte tijd geen geld om te inter-
netten en te mailen. Voor een paar klanten per dag is het cyber café niet rendabel.
Wachtend op betere tijden hebben we vanuit Nederland besloten het internet café tijdelijk te 
sluiten. 

STUDY PROJECT
Het Study Project van ons bestuurslid Ingeborg Beugel en het project comité is dit jaar 
beëindigd. Eindelijk! Ibrahima Diallo en Mohamed Camara, afkomstig uit Guinee, studeerden 
Recht in respectievelijk Limoges en Nice in Frankrijk en dit jaar hebben ze beiden hun Master 
2 gehaald.  Ibrahima en Mohamed van harte gefeliciteerd en complimenten voor het comité, 
dat er in is geslaagd de financiën bijeen te brengen voor hun studie. Uiteraard was dit project 
zonder de vele donateurs onmogelijk geweest: hartelijk dank!

BEN SCHAAP – fonds voor medische kosten 
Op 18 april 2010 overleed onze trouwe donateur Ben Schaap.
Vóór zijn overlijden sprak hij de wens uit:

“Besteed de centjes niet aan bloemen, maar aan Nimba”

Gelukkig hebben veel van zijn familieleden en vrienden hier gehoor aan gegeven en we 
hebben er nu een trouwe schare donateurs bij. In 2011 ontvingen we  € 535,-- als bijdrage 
voor de medische kosten van onze leerlingen.

ALLEN HARTELIJK DANK!



WENSEN

Ook dit jaar is nog steeds onze grootste wens:

………… Meer donateurs met een vaste periodieke financiële bijdrage ………

Een vast basis inkomen geeft ons de zekerheid  onze vaste lasten te betalen en de andere 
uitgaven goed te plannen.

Voor € 50 per maand krijgt één leerling onderwijs en een vakopleiding en het vervoer naar 
school.

Voor € 10 per maand krijgt één leerling iedere schooldag  een  gezonde warme maaltijd.
Vaak de enige maaltijd per dag!!!

Maar er zijn nog veel andere kosten zoals:
 
 - loop krukken voor de leerlingen
 - aanschaf/reparatie rolstoelen
 - aanschaf/reparatie driewielers
 - onderhoud, belasting en verzekering van de bussen
 - onderhoud en aanschaf van naaimachines e.d.
 - onderhoud en aanschaf van inventaris, meubilair, e.d.
 - onderhoud van de gebouwen, verven! 
 - onderhoud aggregaat en waterpomp
 - kosten voor het opsturen van gekregen goederen
  (Dat is goedkoper dan in Conakry kopen)
 - Onverwachte tegenslagen: zoals een omgevallen stuk muur om het terrein.
 - En …medicijnen voor zieke leerlingen. 
 - En … veel leerlingen kunnen worden geopereerd aan hun handicap
 

Heeft u iets te vieren? Of uw familie, vrienden of kennissen? Als u Stichting Nimba onder hun 
aandacht brengt kiezen ze wellicht voor ons.

We hebben mooie boekenleggers en flyers met informatie en natuurlijk kunt u het bestuur 
vragen om eventueel mondeling uitleg te geven. 
Mail of bel ons. Zie achterzijde van dit jaarverslag.



DONATEURS EN VRIENDEN BEDANKT

Ook dit jaar weer onze hartelijke dank voor uw trouwe steun. 
U weet het zelf. Zonder uw financiële bijdrage geen Centre Nimba.

Stichting Liliane Fonds - € 5539,15

Directeur Soumah legt hiervoor verantwoording af aan het Liliane Fonds.
(Het bedrag is voor schoolmaterialen, kosten vervoer leerlingen van huis naar school en de 
huur van de Nimba Shop)

Benefietconcert, georganiseerd door:
Rock en Rolstoel Producties   € 3.485,00
Groot Klimmendaal, Arnhem. 
Zie ook www.rockenrolstoel.nl

Swingende optredens door:  -  Wereldmuziekband Global Groove
     -  Djembé project Djembé Plus
     -  Salsa- en Latinband Molino Latino
     -  Sambaband Monte Reno (€ 200,00)
     -  Afro- en latinband Banda Exota

Met extra dank aan Alex Hansen.
Incl. € 750,00 van ASR BV, Utrecht, met dank aan Ada van Gils.

Stichting Velofonds    € 1.000,00
Jacinta Basisschool, Breda   € 1.473,00
Basisschool Jozef Sarto, Arnhem  €    140,00
Chr. Basisschool “De Pijler”, IJsselstein  €    750,00
Stichting Terra     € 4.000,00
Wereldwinkel De Punt, Arkel   €    981,00
Gereformeerde Kerk, Heerde   €    314,00
De heer en mevrouw Hesta,    € 1.700,00
Familie F. Krol     €    850,00
Mevr. Dijkman-Neerincx   €    800,00
Emmaus Regenboog, Wageningen  € 2.500,00
QH Software training   €    670,00
Mevrouw M. Kaayk    € 1.150,00
Stichting de Moer Wereldwijd      € 2.000,00
Afrikaanse muziekgroep Nakiri  € 2.453,00
Familie C. de Ru     € 3.000,00



En: 

De heer H.J. de Ru, Mevrouw Kluijtman en de heer de Bondt,  Mevrouw Wit-Sturkenboom, 
Mevrouw M. Spruit, De heer P.J. Stallen, De Nimba trommelaars, o.l.v. M’Bemba Touré, 
Pim Vijftigschild, Annelies en Beppie voor de spullen, Eiland Muziek, Arnhem voor de studio 
adviezen, Fa. Heesters voor onze naam op een reclame bus, Marij Clabbers en alle andere 
grote en kleine helpers.

Tot slot: Meester Maarten uit Visé, België, voor de vele Franse leesboeken.

‘ZET OOK UW SCHOUDERS ONDER NIMBA’



U wordt Vriend van Stichting Nimba door, liefst maandelijks, 
een bijdrage over te maken  naar:

    ING 4797
    
         of
    
    RABOBANK  1248.76.064
    t.n.v. Stichting Nimba
    Loon op Zand

Secretariaat:
Nelly Klein
Hertog van Brabantweg 24
5175 EB LOON OP ZAND
T.: 0416 36 45 65
E.: n.klein@hetnet.nl

Bestuur:
Marijke Clabbers-Klein
Sw. de Landasstraat 72
6814 DJ  ARNHEM
T.: 026 445 26 78
E.: info@nimba.nl

Website:
www.nimba.nl

ANBI:
Stichting Nimba is door de Nederlandse Belastingdienst erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling. 
Dat wil zeggen dat uw giften in aanmerking komen voor belastingaftrek.




