
Product of dienst

Kaapverdië is een eilandengroep van 9 bewoonde eilan-
den voor de kust van West-Afrika en is een ex-kolonie
van Portugal. Het inwonertal bedraagt ongeveer 
500.000, terwijl ruim 600.000 Kaapverdianen buiten 
Kaapverdië leven. In Nederland is een grote Kaapverdi-
aanse gemeenschap van ongeveer 20.000 personen, 
waarvan het overgrote deel in Rotterdam woont. 

Kaapverdië heeft sinds eind jaren tachtig zelfstandig 
een economisch hervormingsprogramma uitgevoerd, 
zonder leningen van IMF- of Wereldbank. Beide instellin-
gen boden wel begeleiding. De hervormingen kwamen 
pas echt goed op gang toen begin jaren negentig ook 
democratische hervormingen werden doorgevoerd. 

De lokale omstandigheden in Kaapverdië zijn echter nog 
zeer kwetsbaar. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn 
de kleine afzetmarkt, de afhankelijkheid van energie- en
voedselimporten, het ontbreken van natuurlijke hulp-
middelen, het tekort aan schoon drinkwater en de in-
stabiele exportbasis. Dit reflecteert zich in lage inko-
mens, weinig werkgelegenheid en weinig onderwijsmo-
gelijkheden. Ook de medische sector is erg beperkt. 
Veel zieken worden naar Portugal gebracht, waar zij 
gratis behandeling ontvangen, maar ontheemd zijn van 
hun familie. 
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Stichting Dany Foundation

O r ga n is a t ie

Kaap Verdië in het kort Contactgegevens



De Dany Foundation is opgericht om de droom van Dany 
Estevão, leukemie patiënt in Lissabon, te realiseren: een 
comfortabel opvanghuis voor de talloze verwaarloosde 

Kaapverdiaanse pati-
ënten die noodge-
dwongen in Portugal 
verblijven voor hun 
behandeling.

Ons doel staat ons duidelijk voor ogen. Momenteel rich-
ten wij ons op  kleinere projecten om onze kennis, erva-
ring en draagvlak uit te breiden, met als doel het pro-
fessionaliseren van de Dany Foundation. Het is onze 
ambitie om snel uit te groeien tot een effectieve organi-
satie met voldoende middelen om onze missie tot stand 
te laten komen. Ons team bestaat inmiddels uit een 
groeiende groep bestuursleden en vrijwilligers in Ne-
derland, Kaapverdië en Portugal en werken we samen 
met verschillende organisaties in Kaapverdië, Portugal
(de FASCP, Fundo de Apoio Social de Cabo-Verdianos em 
Portugal) en Nederland(BIS Bureau Internationale Sa-
menwerking).

Over het lot van Kaapverdiaanse patiënten in Portugal
is een boek verkrijgbaar "Saudades do Dany", geschre-
ven door de voorzitter van de Dany foundation, me-
vrouw Grace Beatriz. U kunt contact met ons opnemen 
om een boek te bestellen. 

In Lissabon wonen veel patiënten die noodgedwongen 
naar Portugal zijn overgebracht voor een behandeling van 
hun ziekte. Honderden kilometers verwijderd van hun land 
en familie proberen zij rond te komen van een schamele 
bijlage van 60. Zij wonen vaak in piepkleine pensionka-
mertjes. Voortdurend hopen zij op herstel van hun ziekte 
en dromen over een terugkeer naar hun eigen land Kaap-
verdië.

De Dany Foundation heeft één concreet project voor ogen: 
een verbetering van de huidige schrijnende verblijfsituatie 
van ernstig zieke Kaapverdiaanse patiënten in de Portuge-
se hoofdstad Lissabon.

Een eerste middel hiertoe is het opzetten van vernieuwde 
huisvestiging voor deze mensen. Maar ook op andere 
manieren wordt er naar gestreefd om de gemoedstoe-
stand van deze vaak terminale patiënten zoveel mogelijk 
te veraangenamen.

In 2007 heeft de Dany Foundation voor het eerst een 
kerstdiner georganiseerd voor 60 terminale kaapverdi-
aanse patiënten in Lissabon. Dit was een groot succes en 
wordt daarom in 2008 wederom georganiseerd. 

De Dany Foundation zet zich tevens met hart en ziel in 
voor de achterblijvers in Kaapverdië. Moeders die voor 
lange tijd in Portugal verblijven voor hun behandeling en 
soms hier ook sterven vragen ons vaak of wij ons in 
kunnen zetten om hun kinderen te verzorgen. 

Omdat het voor ons onmogelijk is om individuele gezin-
nen te gaan onderhouden richten wij ons op het basis-
onderwijs en wat hierin verbeterd kan worden. De kin-
deren kunnen dan elke dag naar school, waar zij, naast 
onderwijs, ook een warme maaltijd krijgen en medische 
verzorging.

In eerdere jaren hebben wij al schoolmaterialen en geld 
gedoneerd aan de Marcelino Silva basisschool op San 
Antaõ, één van de Kaapverdiaanse eilanden. Deze school 
heeft ca 250 leerlingen, maar slechts 1 lokaal. Wij vra-
gen dan ook uw financiële bijdrage voor opknapwerk-
zaamheden en uitbreiding. 

Stichting Dany Foundation Ondersteuning kankerpatiënten Opknappen en uitbreiden basisschool


