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Hoofdstuk 1 Stichting Aman-Iman
“In de kerstvakantie van 2006 bezoek ik mijn dorp. Ik slaap in de hut van mijn moeder. Ik wordt wakker en kijk
naar buiten door een gat in de muur dat als venster dienst doet. De zon schijnt fel in de vroege morgen. Ik ga
naar buiten en wordt getroffen door een hagel van scherp woestijnzand, die in mijn gezicht snijdt. Ik sta er in
mijn T-shirt, zoals in mijn tuin in Maastricht. Natuurlijk mis ik mijn beschermende Toearegkleding. Ik mis meer.
Uit een jerrycan neem ik twee handen vol water en was de slaap uit mijn ogen. Kostbaar water dat gisteren
door meisjes en jongens van 6 km ver gehaald was, lopend of met een ezeltje. Het water komt uit een klein
meer, waar ook het vee uit de hele omgeving toegang heeft. Ik neem een fles water mee en wil het laten
analyseren. Het flesje met een troebele, vloeibare inhoud, zal zeker de nodige verrassingen opleveren! AmanIman (Water is leven). Onder dit motto wil ik een actie beginnen voor een waterput in mijn dorp of naaste
omgeving. Het idee achtervolgt me, laat me nu al jaren niet met rust. Ik heb het goed: mijn kinderen hebben
gezond drinkwater en kunnen zelfs zwemmen in schoon water. Ik wil iets doen voor mijn dorp! Ik heb gedacht
aan een stichting, maar het is zo groot, weet niet waar ik moet beginnen. maar als je zoveel mensen om je heen
hebt, lukt het wel." – Uit een reisverslag van Abakoula Argalaless, voorzitter Stichting Aman-Iman

Oprichting
De Stichting Aman-Iman is notarieel opgericht op 2 april 2007 en tevens bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven onder nummer 14094163. Per 2 december 2008 is de stichting door de Belastingdienst
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. Het verbeteren van de levenssituatie van de mensen in Inadougoum en de omliggende dorpen in Niger;
b. Het verbeteren van de levensverwachting en levensstandaard van in het bijzonder vrouwen en kinderen
in de regio Tchintabaraden, door de realisatie van toegang tot schoon drinkwater, educatie, sanitaire
voorzieningen, landbouw, moestuinen, zelfredzaamheid en duurzame ontwikkeling.

Bestuurssamenstelling en vrijwilligers
Abakoula Argalaless
Fons Bus
Penningmeester

Voorzitter
Secretaris
Priscilla Utens

aba.argalaless@aman-iman.nl
fons.bus@aman-iman.nl

Jo Koreman
Jim Rutten
Basja Jantowski
Drs. Anna Verhoeven

Vrijwilliger
Ontwerpen en bijhouden van de website e.a. PR-uitingen
Adviseur Fysische geografie
Adviseur Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

De bestuursleden en vrijwilligers van Stichting Amam-Iman ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Bij noodzakelijke en wat hogere kosten, zoals een controlebezoek naar Niger, wordt dit wel
betaald door de stichting.
Comité van Aanbeveling
Dhr. Adani ILLO
Dhr. Mamane Eka
John Jeninga
Toumast
Bombino

Ambassadeur van Niger in Brussel
Onderminister van Financiën in Niger
Docent Fontys Hogeschool en de Open Universiteit
Internationale muziekgroep uit Niger die haar optredens geregeld aan ons opdraagt
Internationale muzikant uit Agadez Niger

Activiteiten in Nederland
Om in Nederland voorlichting te geven over hoe de mensen in Niger, en dan specifiek in Inadougoum, leven en
waarom ze hulp nodig hebben, zijn wij het hele jaar door bezig met activiteiten. Wij nemen onze nomadentent
overal mee naartoe, vertellen de mensen over ons werk, houden theeceremonies, geven djembéworkshops op
festivals en werken veel samen met andere maatschappelijke organisaties zoals Worldschool en Mondiaal
Centrum Maastricht. Ook nemen wij actief deel aan netwerkbijeenkomsten van onder meer Partin en Stichting
Global Exploration. Voor de fondsenwerving en een gedegen communicatie en verslaglegging
richting geldschieters zijn wij lid van BIS Bureau Internationale Samenwerking
(www.bureauinternationalesamenwerking.nl), die ons hierbij ondersteunt tegen een
gereduceerd tarief van 6%, excl. BTW.
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Hoofdstuk 2 Projecten sinds de oprichting
Om aan onze statutaire doelstelling vorm te geven hebben wij in de afgelopen jaren onder meer de
onderstaande projecten succesvol geïmplementeerd.
Duurzame landbouw in de Sahel, fase 1
Deze eerste fase is zeer succesvol verlopen. Door de behaalde resultaten,
konden de boeren de dorpstuin bebouwen en toewerken naar drie tot vier
oogsten per jaar, in plaats van de eenzijdige en beperkte oogst die tot voor kort
slechts eenmaal per jaar mogelijk was, als het regenseizoen dit toestond. Er is
veelzijdiger zaaigoed ingekocht, waardoor het hele jaar door verschillende
gewassen verbouwd worden. De opbrengsten van de dorpstuin zijn bedoeld
voor het algemeen nut van het dorp, en worden door de vrouwen verwerkt
worden tot maaltijden voor scholen in Inadougoum en omliggende dorpjes en
voor het lokale ziekenhuis, waar patiënten uit de hele omgeving liggen.
Graanbank
Ten tijde van droogte kopen malafide groothandelaren in het land alle voedselvoorraden op en verkopen die
voor absurd hoge prijzen, waardoor hongersnood ontstaat. Om een
structurele oplossing voor hongersnood in Inadougoum te bieden,
heeft het dorp in 2011 een comité opgericht dat een eigen
dorpsgraanbank kon beheren. Wij hebben de bouw van de graanbank
en de eerste 6 ton aan graan, gierst en bonen gefinancierd. Alle
gezinnen in het dorp kunnen gebruik maken van de graanbank als,
door aanhoudende droogte, de oogsten mislukken. Als de prijzen
weer dalen, bijv. na de regentijd, koopt het comité, op kosten van
iedereen die gebruik heeft gemaakt van de graanbank, weer nieuwe
voorraden op. In 2012 en 2013 waren de droge tijden dermate
extreem en langdurig, dat een goede oogst in die jaren niet behaald
is en de kosten dus hoog bleven. Daarom hebben wij de graanbank,
met behulp van onze donateurs, in 2012 en 2013 aangevuld.
Waterfilters
Om ziekte als gevolg van onveilig drinkwater te
voorkomen, zijn goede waterfilters nodig om vuil water
uit bijvoorbeeld de rivier of stilstaande waterpoelen te
zuiveren. Wij hebben, in samenwerking met onze lokale
partner en met ondersteuning van Water4Life van DSM,
een werkplaats opgezet in Niamey voor de productie van
waterfilters. De activiteiten zijn gestart in januari 2011 en
geëvalueerd in oktober van dat jaar. Sindsdien draait de
werkplaats zelfstandig. De lokale productie van
duurzame, professionele en betaalbare waterfilters
maakt waterzuivering sindsdien bereikbaar voor elk gezin.
Waterinstallatie
Ons grootste project, waar wij jaren mee bezig zijn geweest om het goed voor te bereiden, is de realisatie van
een waterinstallatie, die water omhoog haalt van 700 meter diepte. Grondwater is er in de Sahel eigenlijk
nauwelijks. Door de hitte worden de bovenste grondlagen dermate hard dat water in de regentijd nauwelijks
de grond inzakt, maar grotendeels wegspoelt naar poelen of tijdelijk kolkende rivieren, die ook weer vrij snel
opdrogen. Een gegraven waterput, bijv. naar 30 meter diepte, levert eventjes water op, maar is slechts een
oplossing voor de eerste maanden na de regentijd. De rest van het jaar vallen putten weer droog. Wat er wel
is, onder een groot deel van de Sahel, is een bassin met fossiel water. De meeste grote steden in het
Sahelgebied hebben een aansluiting op dit bassin. Voor het gebied waar wij werken,
afgelegen, achtergesteld, zwaar onderontwikkeld, maar toch bewoond door 10.000
mensen in en rondom Inadougoum, wilden wij ook een aansluiting. Jarenlang hebben
wij gelobbyd, financiering gezocht, de juiste partijen om de tafel proberen te
krijgen en juridisch sluitende overeenkomsten laten opstellen. Hoewel wij een
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kleine stichting zijn, hebben wij dit voor elkaar gekregen. De financiering is voor ca. de helft overgenomen door
de overheid van Niger. Ook heeft de overheid haar mogelijkheden aangewend om ervoor te zorgen dat de
contracten met de aannemer e.a. partijen zo goed mogelijk worden nageleefd. Als kers op de taart heeft de
overheid de aansluiting van de waterinstallatie in Inadougoum doorgetrokken met een leidingstelsel, zodat alle
omliggende dorpen, in totaal 10.000 mensen, een paar tappunten in hun eigen dorp kregen. Het project is nog,
gezien de omvang, in de nazorgfase, maar heeft al veel andere ontwikkelingen in gang gezet.
Andere ontwikkelingen
Naast de grote projecten die wij de laatste tien jaar gerealiseerd hebben zijn er ook verschillende activiteiten
opgepakt door de lokale bevolking en de overheden. Zo zijn de afgelopen jaren ook deze projecten van de
grond gekomen:






Bouw van een kliniek
Komst van een ambulance voor de regio
Een graanmolen voor de graanbank
De bouw van een kleine moskee
De bouw van een middelbare school

De afgelopen 10 jaar hebben wij verschillende keren noodhulp geboden aan de regio.

3

Schoolmeubels voor Inadougoum

Hoofdstuk 3 Project: Schoolmeubels voor de nieuwe middelbare school
Inleiding

Niger is volgens de VN-index van de menselijke ontwikkeling (2013)1 het minst ontwikkelde land ter wereld.
Zo’n 80 % van de bevolking werkt in de landbouwsector. Het land is erg vruchtbaar, maar door de droogte en
het steeds instabielere regenseizoen (korter, maar heftiger) kan er maar zo’n 3% van het land effectief gebruikt
worden voor landbouw. Graan, gierst en rijst worden hoofdzakelijk verbouwd, en er is dan ook een enorm
tekort aan gevarieerde voedselbronnen, met gevolgen voor de gezondheid van met name kinderen.
In de afgelopen jaren zijn er goede ontwikkelingen geweest in Inadougoum, in eerste instantie omdat wij als
kleine stichting tot doel hadden (en nog steeds hebben) om Inadougoum en omgeving vooruit te helpen, met
name op het gebied van schoon drinkwater en recentelijk op het gebied van irrigatie en landbouw. Met
ondersteuning van de huidige regering is de regio rondom Inadougoum de laatste jaren nog verder ontwikkeld.
Zo is er een ziekenhuis gebouwd via een andere NGO, waarna de overheid in 2014 een ambulance heeft
gedoneerd. Op het gebied van onderwijs hebben wij in 2015 een aanvraag ingediend bij de overheid voor
ondersteuning bij de bouw van een middelbare school, die in 2016 gerealiseerd is. In het voorliggende project
willen we de gemeenschap ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van het onderwijs.

Probleemstelling
De nieuwe school betreft een Junior Secondary School, vergelijkbaar met de onderbouw van Middelbaar
Onderwijs in Nederland. Het is de enige openbare school in de omgeving die middelbaar onderwijs, inclusief
Franse taal, geeft. Frans is de officiele taal van Niger en onmisbaar als de kinderen zouden willen doorleren in
de grote stad. De leerkrachten worden betaald door de overheid. Schoolmaterialen worden gekocht uit de
ouderbijdragen en een bijdrage door de gemeente Tahoua.
De school bestond in eerste instantie uit drie rieten hutten. Twee hiervan zijn inmiddels vervangen door stenen
lokalen. De kosten hiervoor zijn hoofdzakelijk door de Diaspora betaald, mensen die uit Inadougoum komen,
maar inmiddels elders wonen en financieel willen bijdragen aan de ontwikkeling van de regio waar ze vandaan
komen en waar familie nog steeds woont. Het derde lokaal is nog niet vervangen door een stenen lokaal. De
kinderen beschikken niet over schoolmeubels, maar zitten op de grond of op omgekeerde emmers of jerrycans.
Schriften worden op schoot gehouden of op omgekeerde emmers die dienst doen als tafels. Ondanks deze
slechte omstandigheden presteert de school sinds haar oprichting goed. Zowel ouders als leerlingen zijn
uitermate gemotiveerd, blijkens het inschrijvingspercentage in de gemeenschap van 84,41% en het
uitvalpercentage van slechts 6,23%.

Foto: Het rieten lokaal gebouwd
tegen de twee stenen lokalen aan.

1

De Human Development Index (HDI) van de Verenigde Naties meet voornamelijk armoede, analfabetisme, onderwijs
en levensverwachting in een bepaald land of gebied. http://hdr.undp.org/en/data
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Doelstelling
In 2018 willen we de school ondersteunen bij het inrichten van de drie lokalen. Men wil graag beschikken over
50 tafelbanken, 2 metalen kasten, twee bureau’s en twee stoelen.

Foto: les in het rieten lokaal. Het schoolbord is gehangen aan de buitenmuur van één van de stenen lokalen.

Begunstigden
Inadougoum is met 3.000 inwoners een kleine en hechte gemeenschap. De school geeft les aan 102 leerlingen,
waarvan 46 meisjes. In de toekomst zal de school uitgebreid worden als meer kinderen, ook uit de omliggende
gemeenschappen, zich inschrijven.

Werkwijze en looptijd
De looptijd van de uitvoerende fase is maximaal zes maanden, startend wanneer de financiering volledig
beschikbaar is en bij voorkeur in januari 2019 zodat de infrastructurele werkzaamheden zijn afgerond als in juni
het regenseizoen begint en de bouw bemoeilijkt wordt.

Beoogde resultaten
Output:
inrichting voor de middelbare school met ruim 100 leerlingen
Outcome:
De school is beter geëquipeerd om les te geven en om les te krijgen, waardoor zowel het werk van de leerkracht
als de leerlingen zal verbeteren.

Toezicht op de uitvoering en evaluatie van de resultaten
Wij spelen een belangrijke rol bij het deskundig en verantwoordelijk monitoren van de werkzaamheden binnen
het project. Als bestuur van Stichting Aman-Iman staan wij vanuit Nederland geregeld in overleg met de
inwoners van Inadougoum, wanneer de verbindingen dit toestaan. Ook zal onze voorzitter in 2019 een bezoek
brengen aan Inadougoum, zodat hij de geplande werkzaamheden ter plaatse kan volgen.
Over
onze bevindingen uit het overleg met de mensen uit het dorp zelf brengen wij in Nederland
verslag uit middels onze nieuwsbrieven en specifiek aan de grote gevers middels een
financieel en inhoudelijke rapportage over het verloop en de resultaten van dit project.
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Conclusie en hulpvraag
Hoewel wij een kleine vrijwilligersorganisatie zijn, hebben wij in de afgelopen jaren veel ervaring en kennis
opgedaan hoe wij de gemeenschap van Inadougoum en de omliggende dorpen in deze regio van Niger kunnen
helpen. Wij streven ernaar om gezinnen toegang tot schoon drinkwater, maar ook voldoende en gevarieerde
voeding te bieden, om de uiterst onnodige sterfte door hongersnood, slechte voeding en vervuild drinkwater
te voorkomen. Wij proberen een rol te spelen in de onderwijsontwikkeling, zodat kinderen kansen krijgen om
door te leren. Wij hebben, met steun van de overheid van Niger, al veel bereikt. Wij zien dit project als een
logisch vervolg op wat we eerder hebben gedaan.
Om dit project te kunnen uitvoeren, hebben wij als vrijwilligersorganisatie financiele ondersteuning nodig. Wij
hopen daarom dat u onze werkwijze en het belang van dit project onderschrijft en vragen u om een bijdrage.

Foto: kinderen hebben les zonder tafels en banken

Begroting
Begroting schoolmeubilair t.b.v. de Middelbare school in Inadougoum
N°

Kostenpost

Bedrag CFA

Bedrag EURO

1

Tafelbanken

2500000

€ 3.811,27

2
3

Metalen kasten

300000

€ 457,35

Bureau

300000

€ 457,35

4

Stoelen

100000

€ 152,45

5

Transport

320000

€ 487,84

Subtotaal

3520000

€ 5.366,26

Monitoring en evaluatie werkzaamheden 5%

176.000

€ 268,31

Kosten onvoorzien 5%

176.000

€ 268,31

Kosten fondsenwerving door BIS (6 % excl. BTW)
TOTAAL GENERAAL

€ 428,55
€ 6.331,44
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