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Overlijden van Assibite Akotey 

 
Op 25 januari 2018 overleed onze goede vriendin plotseling aan een hartstilstand. Vanaf het begin van onze 
stichting hebben wij met haar samen mogen werken en haar verschillende keren ontmoet en via mail en 
WhatsApp gesproken. 
In het begin samen met haar echtgenoot mooie projecten uitgevoerd en de laatste jaren als afgevaardigde in 
het parlement van Niger. 
We hebben dit als een groot persoonlijk verlies ervaren.  
De familie, maar ook Niger heeft een geweldige vrouw verloren. 
 
Op onze Social Media hebben wij stilgestaan bij haar overlijden. 
 
Ons hart huilt. 
Vandaag kregen wij een heel droevig bericht uit Niger. 
Bonsoir chers tous, j’ai le regret de vous annoncer le décès de notre Député Assibite Akotey ce soir à Niamey. 
Qu' Allah l'accepte au paradis, 
Amine. 
 
Onze vriendin en partner in Niger is plotseling overleden. Wij kennen als een zeer mooi, warm en 
vriendelijke vrouw. Bedreven en zeer deskundig in alles wat ze deed. 
Menig project hebben wij met haar tot een geweldig resultaat kunnen brengen. 
Eerst als secretaris van NGO Tanakra en de laatste jaren als een gedreven vrouw in het parlement van Niger 
voor haar regio. 
Vanuit ons hart leven wij mee met haar familie, haar vrienden, het parlement en alle die haar gekend 
hebben. 
We zullen haar gaan missen. 
 
notre cœur pleure 
Zuciyarmu tana kuka 
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Voorwoord. 
 

 
Abakoula tijdens de nieuwjaarsreceptie 2020 in Niamey met president Mahamadou Issoufou 

 
 

Met vriendelijke groet 

Abakoula Argalaless 

Voorzitter stichting Aman-Iman (water is leven) 
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Visie en doelstelling 
 

 
 
Stichting Aman-Iman (water is leven) wil de 
levenssituatie van de mensen in Inadougoum in 
Niger verbeteren. 
 

Visie 
In samenhang met de millenniumverklaring van 
de Verenigde Naties, richt onze stichting zich op: 
Het verbeteren van de  levenssituatie van de 
bevolking in Inadougoum en de omliggende 
dorpen in Niger. 
 
 

 

Doelstelling 
Stichting Aman-Iman wil de levenssituatie van de mensen in Inadougoum en de omliggende dorpen in Niger 
verbeteren. 
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. 
Daarnaast ondersteunt de stichting de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties. 
 
 
 
 
 
 
Ons beleidsplan kun je lezen op onze site: 

 
 
 
 
  

http://www.aman-iman.nl/Documenten/Projectplannen/Beleidsplan.pdf
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Projecten 2019 
 

Project landbouw fase 2 
 
 
In 2018 hebben we de boerengezinnen van Inadougoum ondersteund bij het behouden van de resultaten uit 
de oogsten, door te voorzien in een voorraadmagazijn, waarin de oogst relatief koel, veilig en lang bewaard 
kan worden. Dit magazijn is bovendien behandeld om termieten tegen te gaan. Ook wordt het magazijn 
worden gebruikt om gereedschappen en materialen te bewaren, die nu veelal nog buiten blijven liggen, en om 
de tractor binnen te kunnen zetten, zodat deze met name in de regentijd niet teveel te lijden heeft. 
In 2018 zijn we gestart zijn de werkzaamheden in 2 fase uitgevoerd, n.a.v. van de gespreide betaling van onze 
stichting. 
Het volledige projectplan kun je hier lezen. 
In de eerste helft van 2019 is het project helemaal afgerond en zijn de opslag met koelcel in gebruik genomen. 
Op de koelcel liggen zonnepanelen voor het opwekken van de benodigde stroom voor de koeling. 
 
Het evaluatieverslag van NGO Idela  is door ons vertaald en aangevuld met onze eigen bevindingen. Daarna 
verstuurd naar onze donateurs op de website geplaatst. Lees hier het volledige verslag. 
Voor foto’s van de oogsten in 2019, fotoreeks1 - fotoreeks 2 
 

Project Moringabomen 
 
Moringa oleifera, een boom boordevol unieke eigenschappen en een 
nieuwe trend in de ‘superfood’ industrie.  
Deze boom wordt ook wel de ‘miracle tree’ genoemd door de 
medicinale eigenschappen en de hoge voedingswaarde van de 
bladeren en vruchten. Zo beschikken de moringa bladeren over een 
unieke combinatie van voedingsstoffen zoals: eiwitten, vitamines, 
kalium en calcium en zijn ze zowel gedroogd als gekookt bruikbaar 
binnen ons voedingspatroon. Naast de bladeren worden ook de zaden 
van deze moringa boom veel gebruikt in de vorm van olie die 
boordevol anti oxidanten zit. 
 
Vanuit het bestuur kwam het voorstel naar de Chief om een aantal 
Moringabomen te gaan planten. De Chief was meteen enthousiast en 
zou bij de boeren en in Tahoua navragen wat het zou kosten om 250 
bomen te zaaien en te onderhouden. 
O.l.v. een deskundige uit Tahoua werden er 250 zaden geplant voor de 
totale kosten van € 480,00 

Aan het einde van 2019 waren de bomen al zodanig gegroeid dat men al bladeren kon plukken. 
Tijdens het bezoek van Abakoula aan Niger heeft hij een heuse salade gegeten van Moringa bladeren. 
In 2020 willen we met de boeren overleggen of er nog meer bomen geplant / gezaaid kunnen worden. 
Kijk voor de foto's en een aantal video’s op onze site, fotoreeks 
 
 

Project medicatie malaria  
 
Begin oktober kregen wij een dringend telefoontje uit Inadougoum van de Chief van het dorp. Er was malaria 
uitgebroken en er waren al 3 jonge mensen aan overleden. De kliniek van het dorp en de andere dorpen was 
helemaal door al haar voorraden van medicatie en infusen heen. Er was op dat moment geen geld meer om 
nieuwe medicijnen te kopen. 
Na onze nieuwsbrief en oproep via Social Media konden wij bijna € 1600 overmaken voor de benodigde 
medicijnen. 

https://www.aman-iman.nl/wp-content/uploads/2018/05/Projectplan-Duurzame-landbouw-in-de-Sahel-Fase-2.pdf
https://www.aman-iman.nl/wp-content/uploads/2019/04/Eindverslag.pdf
http://aman-iman.jalbum.net/Foto%27s%202019/De%20eerste%20oogst%20van%202019/index.html
http://aman-iman.jalbum.net/Foto%27s%202019/Eerste%20oogst%202019/index.html
http://aman-iman.jalbum.net/Foto%27s%202019/Planten%20Moringabomen/index.html
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Op 12 oktober werd onder grote aandacht van lokale en nationale pers de medicatie in het dorp bezorgd. 
Malaria is nu weer onder controle in Inadougoum en de omliggende dorpen, dankzij de vele gulle gaven van 
heel veel mensen. 
Foto’s staan op onze website fotoreeks 1 – fotoreeks 2 -  fotoreeks 3 
Voor het nieuwsbericht klik hier. 
 

  
 

T-shirts Manus van Alles 

 
Begin 2019 kregen wij van de organisatie van 
Manus van Alles de T-shirts van de afgelopen 
jaren. Samen met de organisatie hebben wij toe 
het plan opgepakt om ook T-shirts van onze 
stichting te laten drukken. Beide zouden 
verzonden worden naar Inadougoum. Hier zou 
dan een voetbalwedstrijd georganiseerd worden 
tussen de verschillende dorpen. 
In februari werd het koffer met de T-shirts 
meegenomen naar Niger. 
Moussa verzorgde daar het transport naar het 
dorp. Hier werden ze uitgedeeld, inclusief extra T-
shirts voor de keepers en scheidsrechters. 
Een paar dagen later was de officiële wedstrijd 
tussen beide teams. 

Op het veld net buiten het dorp werd de wedstrijd, onder toeziend oog van alle bewoners gespeeld. Het werd 
een geweldig leuke wedstrijd, die onbeslist geëindigd is volgens de Chief van het dorp. 
Tijdens een vergadering van Manus van Alles hebben wij het bestuur een grote foto overhandigd van beide 
teams. 
 
Voetbalwedstrijd Aman-Iman versus Manus van Alles: fotoreeks 
  

http://aman-iman.jalbum.net/Foto%27s%202019/Malaria%20in%20Inadougoum%2C%20oktober/index.html
http://aman-iman.jalbum.net/Foto%27s%202019/Medicijnen%20geariveerd%20in%20Inadougoum%2C%2012%20oktober/index.html
http://aman-iman.jalbum.net/Foto%27s%202019/Medicijnen%20in%20de%20kliniek%2C%2012%20oktober%20met%20de%20pers/index.html
http://aman-iman.jalbum.net/Foto%27s%202019/Medicijnen%20in%20de%20kliniek%2C%2012%20oktober%20met%20de%20pers/index.html
http://aman-iman.jalbum.net/Foto%27s%202019/Voetbalwedstrijd%20Aman-Iman%20versus%20Manus%20van%20Alles/index.html
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Onze projecten: 
 
Naast de grote projecten die wij de laatste twaalf jaar gerealiseerd hebben zijn er ook verschillende 
activiteiten opgepakt door de lokale bevolking samen met onze stichting 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 en uitbreiding van een middelbare school  

 Scholing boeren 

 Reis Chiefs van de omliggende dorpen naar een Conferentie in Niamey 

 Verschillende conferentie in de regio over migratie 

 Extra waterputten bij de moestuinen 

 Bekostiging van zaden voor de moestuinen 

 Extra graan, gierst etc. voor de graanbank in de afgelopen jaren 

  
 
De afgelopen 12 jaar hebben wij verschillende keren andere hulp geboden aan de regio. 

 
 

Project schoolmeubilair voor de middelbare school 
De ontwikkelingen in het dorp en de omgeving zijn zo positief en de verwachtingen van economische groei en 
welvaart zijn de laatste jaren enorm toegenomen. Het dorp beschikte al over een basisschool en een 
bescheiden middelbare school. Deze is nu op kosten van de gemeenschap uitgebreid. 
Vanuit het dorp is de vraag gekomen of wij de inrichting van de 3 lokalen kunnen financieren. 
Projectplan Inrichting middelbare school 

Op 11 oktober 2018 is de school officieel geopend in het bijzijn van alle dorpen in de omgeving, de 
burgemeester van Kao en Tahoua, vertegenwoordigers van andere lokale en nationale overheden.  
Verder was ook de nationale omroep tijdens deze opening present. 

Opening middelbare school 
Het evaluatierapport van NGO Idela wordt begin 2019 verwacht vanuit Niger. 
Als stichting hebben wij dit vertalen en aangevuld met onze eigen bevindingen. Na goedkeuring door het 
bestuur werd het rapport verstuurd naar onze sponsor en daarna gepubliceerd op de website. 

https://www.aman-iman.nl/wp-content/uploads/2018/06/Projectplan-Inrichting-middelbare-school.pdf
https://www.aman-iman.nl/wp-content/uploads/2019/04/Eindverslag.pdf
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Het landbouwproject. 
Samen met de dorpsraden, bewoners en onze partners Hydraulique Tahoua en NGO Idela hebben we midden 
2016 een project opgezet om de landbouw in het gebied rondom Inadougoum en de 12 dorpen te versterken 
en uit te breiden. Bijna 6 hectare woestijn zijn in de afgelopen jaren omgetoverd tot vruchtbare 
landbouwgronden. 
Begin 2017 heeft het bestuur van de stichting haar eigen eindevaluatie vastgesteld en dit per mail of post naar 
alle donateurs gestuurd. Publicatie op de website is daarna gedaan, klik hier voor het volledige rapport 

 
De oogsten in 2019 waren geweldig 

 

Project Waterfilter. 
In december 2010 hebben ONG Tanakra en Stichting Aman-Iman het contract, voor de opzet 
van een werkplaats, getekend. Vanaf 2011 draait de werkplaats zelfstandig. Stichting Aman-
Iman is nu alleen op de achtergrond betrokken bij het project. ONG Tanakra blijft het project 
ook in de toekomst volgen en begeleiden. 
Er werken op dit moment meer dan 6 personen in deze werkplaats. Op dit moment maken 
meer dan 2000 gezinnen gebruik van de waterfilter. 
Voor een volledige projectplan en het evaluatierapport kijk op onze website www.aman-
iman.nl, onder het kopje projecten – waterfilter 
 

Project Graanbank. 
Met de invoering van het systeem van een graanbank kunnen 
schommelingen in de oogst in het dorp ook nu en de toekomst worden 
opgevangen. Ook hoeft er geen duur voedsel op de markt meer te 
worden gekocht. 
Een graanbank is een beproefd concept voor dorpen in 
ontwikkelingslanden. Van belang is wel een goed beheer systeem 
waarbinnen het graan ook weer na de oogst door alle betrokkenen 
wordt teruggestort en aangevuld. Hiervoor is nu Inadougoum een 
comité opgericht, dat inmiddels met succes de graanbank beheert. De 

graanbank is in maart 2011 officieel geopend. 
De graanbank functioneert helemaal zelfstandig en 6 mensen hebben hierdoor een kleine bijverdienste.  
Voor een volledige projectplan en het evaluatierapport kijk op onze website www.aman-iman.nl, onder het 
kopje projecten – graanbank 
 

Project Waterinstallatie. 
 
Het project was erop gericht de levensomstandigheden van de inwoners van Inadougoum en omgeving te 
verbeteren, door te voorzien in schoon en voldoende water, d.m.v. een waterinstallatie met een diepte van 
720 meter. 
In 2013 is de waterinstallatie voor het eerst in gebruik genomen. 
Na een ernstig ongeluk is de waterinstallatie een tijd niet in gebruik geweest. In 2017 zijn nieuwe contracten 
getekend met Faraco, een Frans bedrijf dat al jaren in West-Centraal Afrika naar water boort.  
Voor een volledige projectplan en het evaluatierapporten kijk op onze website www.aman-iman.nl, onder het 
kopje projecten – waterinstallatie.  

http://www.aman-iman.nl/Documenten/Projectplannen/Eindrapportage-landbouwproject.pdf
http://www.aman-iman.nl/
http://www.aman-iman.nl/
http://www.aman-iman.nl/index.php/projecten/waterfilter
http://www.aman-iman.nl/
http://www.aman-iman.nl/index.php/projecten/graanbank-voor-inadougoum
http://www.aman-iman.nl/
http://www.aman-iman.nl/index.php/projecten/waterinstallatie


 

9 

Onze donateurs van de afgelopen 12 jaar. 
 

 Achmea Foundation 

 Afrika Anders 

 Afrikacentrum Cadier en Keer 

 Ambassade van Niger te Brussel 

 ASN Foundation 

 Bernardinus College in Heerlen 

 Bewoners Vendelplein Maastricht 

 Bombino –artiest uit Niger. 

 BS DE Gansbeek – Meerssen 

 Café Pelt in Heerlen 

 College Maaseik uit België 

 Cornelia Stichting 

 D&P administratie in Heerlen 

 De Johanna Donk-Grote Stichting 

 Dr. Hofsteestichting 

 Galerie Henn-art in Maastricht 

 Gemeente Maastricht 

 Gilde van Maastricht 

 Grabowski und Ortmans – Baesweiler (Duitsland) 

 Haëlla Stichting 

 Hivos 

 Hogeschool Zuyd – Social Work Sittard 

 Indumba – band uit Maastricht en Maaseik 

 Innovo, onderwijsbureau uit Heerlen 

 JAMES! interactieve media 

 L1 

 Marie-France Geuens – kunstenares uit Bree – België 

 Mart en Harrie Nelissen – vertaalbureau Qualité-A4 

 Mergelcarving / Mergelfestival in Valkenburg a/d Geul 

 Mondiaal Centrum in Maastricht  

 NCDO 

 Nutsschool Maastricht 

 Overheid van Niger 

 Parochie Kunrade en Voerendaal 

 Robin SC in Utrecht 

 Sahara-Art-Venture 

 Sangoma – djembé-groep uit Maaseik en omgeving 

 SinterMeerten College in Heerlen 

 Stassar in Brunssum 

 Steun Stichting Rotary Club, Voerendaal 

 Stichting A.J. van Rumpt, Middelharnis 

 Stichting Elisabeth Strouven 

 Stichting HUE Centrum Limburg in Elsloo 

 Stichting Jong 

 Stichting Niemeijer Fond 

 Stichting Ropas uit Roermond  

 Stichting Samen Delen uit Heerlen 

 Stichting Struan Foundation 

 Stichting Voeten in de aarde  

 TakaTuka Foundation 

 Ten Brinke Foundation 

 Triodos Foundation 

 TV Maastricht en Radio Maastricht 

 Vrouwengilde Meerssen 

 VZW De Johanna Bode 

 Waka – percussiegroep uit Maastricht 

 WAP (West Afrikaanse Percussie) in Heerlen 

 Water4Life 

 Wilde Ganzen 

 Worldschool 

 Yaka in Brunssum 
 En de vele particuliere donateurs, die ons elk jaar weer steunen met een 

donatie in geld, maar ook met hele mooie woorden en gebaren.  

 
Abakoula Argalaless bij de ambassade in Brussel 

 
Conferentie in Tabalak 

 
Conferentie in Parijs 
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Vergaderingen. 

 
Het bestuur heeft afgelopen jaar 8 bestuursvergaderingen gehouden. 
Aanwezig waren voorzitter, penningmeester en secretaris. Tijdens de vergaderingen was er ook steeds een 
vrijwilliger aanwezig geweest. 
 
Van alle vergaderingen zijn door de secretaris notulen gemaakt. De notulen van de vergadering zijn verstuurd 
naar het bestuur en de vrijwilligers van de stichting. 
 
Tijdens deze vergaderingen zijn de volgende onderwerpen 
besproken:  

• Jaarverslag 2018 
• Financiën  
• Malaria uitbraak 
• Donateurs 
• Inkomsten & rente 
• Landbouwproject fase 2 
• Schoolmeubilair 
• Projecten van Aman-Iman 

o Waterinstallatie 
o Graanbank 
o Waterfilter 

• Overleg met Martine Stoppelburg van BIS in Tilburg 
• Planning en evaluatie activiteiten in 2018 2019 
• Website  
• Nieuwsbrieven 
• Festival Manus van Alles en El Dunya 
• Beleidsplan 
• Partindag 2019 in Nijkerk 
• Social media – Facebook en Twitter. 
• Afrikadag in Amsterdam 
• Netwerkdag gemeente Maastricht 
• Verschillende bijeenkomsten in Brussel en Parijs, 

o.a. met een minister van Niger, afgevaardigde 
van de EU 

• Reis naar Niger 

 
Naast de officiële vergaderingen zijn er nog een aantal externe bijeenkomsten geweest, o.a. Partin, BIS, 
management van Festival Manus voor Alles in Maastricht, CIMM, Mondiaal Centrum Maastricht, etc. 

 
En zo is het begonnen met een bezoek van Lamin, Aminata en Zara aan oma in Niger in 2016 

  

 
Partindag in congrescentrum De Schakel in Nijkerk 

 
In ons midden de burgemeester van Beek 
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Samenwerking met BIS uit Tilburg. 
 
 

 
 
 
Sinds november 2008 werkt de Stichting Aman-Iman samen met BIS (Bureau Internationale Samenwerking) uit 
Tilburg. De doelstelling van BIS is het ondersteunen en ontwikkelen van kleinschalige internationale 
samenwerking op het gebied van organisatie, ontwikkeling, fondsenwerving en uitvoering.  
 
Voor Stichting Aman-Iman is BIS verantwoordelijk voor een deel van de fondsenwerving en speelt zij een 
ondersteunende rol bij organisatie- en communicatieaspecten van stichting Aman-Iman. 
 
Het bestuur heeft regelmatig contact met Martine Stoppelenburg, directeur van BIS. 
Tijdens deze besprekingen worden al onze projecten besproken. Onze strategie hoe verder te gaan, welke 
fondsen al bericht hebben gegeven en welke fondsen we nog kunnen aanschrijven. 
Martine Stoppelenburg geeft ons advies over alle projecten. De adviezen bespreken wij dan weer in onze 
bestuursvergadering. Daarna hebben we de adviezen omgezet in actiepunten. 
Deze actiepunten werden door de secretaris van de Stichting weer kortgesloten met Martine Stoppelenburg. 
 
Martine heeft 2 boeken geschreven. De Stichting heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt bij het realiseren 
van kleinere projecten: 

  
 
Bureau Internationale Samenwerking 
Postbus 789 
5000 AT Tilburg 
 
Website: www.bureauinternationalesamenwerking.nl  
E-mail:  info@bureauinternationalesamenwerking.nl  
Facebook: https://www.facebook.com/BIS.Fondsenwerving  
Twitter: https://twitter.com/BureauIS  
YouTube: https://www.youtube.com/user/BISkanaal  
  

http://www.bureauinternationalesamenwerking.nl/
mailto:info@bureauinternationalesamenwerking.nl
https://www.facebook.com/BIS.Fondsenwerving
https://twitter.com/BureauIS
https://www.youtube.com/user/BISkanaal
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Activiteitenoverzicht van de Stichting Aman-Iman in 2019. 
 
1 januari t/m 30 mei 
Bijdrage aan het Migratiemuseum in Heerlen 
8 januari 
Ondersteuning van de migratieconferentie in Tabalak – Niger 

 
2 februari 
Afscheid 1e consul Ambassade in Brussel 

 
3 februari 
Ondersteuning Forum van Azeye in Niger 

 
15 t/m 17 februari 2019 
Deelname aan een forum over migratie in Parijs 

 
13 april 2019 
Afrikadag in het Kit Amsterdam 
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15 & 16 april 2019 
Deelname aan het debat in het Europees Parlement over migratie 

 
5 mei 2019 
Stand tijdens Bevrijdingsfestival in Roermond. 
Ramadan 2019 – 05 mei t/m 4 juni 2019 
17 Mei 2019 
Theeceremonie en djembé workshop Vormelingen Voerendaal / Kunrade 

 
26 mei 2019 
Homemarket op de markt in Sittard 
2 juni 2019 
Stand tijdens Glanamundo Wereldfestival 
23 juni 2019 
Met de nomadentent stonden wij op het Manus van Alles Festival in Maastricht. 

 
7 juli 2019 
Stand Üllemarkt te Vaals 
13 en 14 juli 
Diaspora Toereg in Frankrijk 

 
3 & 4 augustus 2019 
Luikse markt Wahlwiller 

 



 

14 

18 augustus 2019 
Met de nomadentent stonden wij in Beek 

 
24 augustus 
Theeceremonie in Mechelen 

 
1 september 2019 
Jaarmarkt te Meerssen 
8 september 
Theeceremonie tijdens Marcato Mondial in Blerick. 

 
28 september 2019 
Partindag in de Schakel in Nijkerk 
18 oktober 2019 
Netwerkbijeenkomst gemeente Maastricht 
22 november 2019 
Vormselmis Voerendaal en Kunrade 
19 december 1919 t/m 10 januari 2020 
Abakoula in Niger 
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Financieel jaarverslag 2019. 
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