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Voorwoord. 
 

Maastricht 01-01-2021 
 
‘’Afscheid nemen’’ 
 

Het aller moeilijkste is afscheid nemen en tóch heeft de wereld 
gisteren afscheid genomen van het jaar 2020. 
 
2020 was een jaar dat moeilijk zal zijn om snel te vergeten, een 
bijzonder jaar in alle opzichten. Een jaar waar de wereld 
afscheid heeft genomen van de meest bijzondere president van 
Amerika, dé president die in het geheugen van elke politiek-
liefhebber zal blijven. 
 
2020 was een jaar waarin het beeld van de wereld totaal 
veranderd is. Een jaar waarbij het gezicht op het beeldscherm, 

op straat, in de winkel en in de openbare ruimte totaal anders is geworden. 
 
Het jaar 2020 heeft ons laten ervaren dat de vrijheid van samen zijn en elkaar in de armen sluiten zomaar 
beperkt kan worden, door een virus genaamd Corona, ofwel COVID-19. Het jaar 2020 heeft ons ook geleerd 
om sterk te zijn en alles wat we hebben te waarderen. 
 
Het jaar 2020 begon toen ik in Niger was bij mijn zussen, broer, neven, nichtjes, ooms, tantes en heel veel 
andere families. Beter dan dit kun je eigenlijk niet wensen om een nieuw jaar mee te beginnen, maar op dat 
moment mis ik wel mijn gezin in Nederland. Ik miste de sfeer, het vuurwerk, feest, kaas en pindakaas. 
 
Maar toen ik ziek werd, terwijl ik ver van mijn gezin was, werd het te moeilijk om mij te concentreren op mijn 
ziek zijn. Wat ik toen graag wilde, was terug zijn bij mijn gezin in Nederland. 
 
Het jaar 2020 heeft ook leuke dingen om aan terug te denken. Tal van projecten van Aman-Iman; een 
waterinstallatie, een COVID-19 project, een voedsel-project, een project voor medicijnen tegen Malaria, een 
project voor de bevoorrading van de graanbank en nog veel andere kleine projecten. Té veel om op te 
noemen. 
 
Alles in het leven heeft zijn voordelen en nadelen. 2020 is het jaar waarin ik na 30 jaar wonen in Nederland de 
kans kreeg om het jaar af te sluiten door de koran helemaal af te lezen. Dit is één van de vele voordelen van 
het jaar 2020. Door de COVID-19 maatregelen was de kerstvakantie een gelegenheid om je te concentreren op 
dingen waar je normaal in de kerstvakantie de kans niet voor krijgt om te doen. 
 
Geen stress om uit te gaan of op cadeaus jacht of koopjesjacht, het jaar 2020 heeft ons geleerd dat je ook 
zonder al deze dingen gelukkig kan zijn en andere dingen gaat waarderen waar je normaal gesproken geen tijd 
voor hebt. 
 
Ik voel mij nu herboren nadat ik in een korte tijd de koran helemaal af heb kunnen lezen, ik ben een blij én 
gelukkig mens geworden. Ik wens eenieder de beste wensen en een gelukkig 2021. 
 
 

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: 
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Projecten 2020 
 

Project matrassen en medicijnen voor de kliniek 
Eind 2019 en begin 2020 heeft Abakoula een bezoek gebracht aan het dorp.  
Vlak voor het vertrek van Abakoula Argalaless naar Niger kregen wij het verzoek van de Chief en de medische 
staf van de kliniek of wij konden helpen met het vernieuwen van de matrassen. 
Deze waren versleten en het waren niet hygiënisch meer om patiënten hier op te verzorgen. 
Ook of er dan nog andere medische hulpmiddelen aangeschaft konden worden. Na de malaria uitbraak in 
2019 was de hele voorraad opgegaan aan de bestrijding hiervan. 
De begroting van deze hulpmiddelen: 

20 matrassen a 49.000 cfa per stuk € 1493,97 

20 lakens a 16.000 cfa per stuk € 487,83 

8 infuushouders a 12.050 cfa per stuk € 146,96 

4 infuuscontainers a 30.000 cfa per stuk € 182,94 

Benzine ambulance vervoer bovenstaande 60.000 cfa € 91,60 

Totaal € 2.403,16 

 
In onze bestuursvergadering van december 2019 hebben wij het besluit 
genomen, dat Abakoula tijdens zijn reis naar Niger de inkopen gaat doen 
samen met mensen uit het dorp. 
De inkopen worden deel op de grote markt in Tahoua gedaan en in de 
apotheek. 
 
In onze fotogalerij staan foto’s en een kort filmpje over de aankoop en het 
vervoer naar het dorp, klik hier. 
 

 

Project ter bestrijding van Covid-19 
Wereldwijd is het coronavirus actief. Mensen worden ernstig ziek en sterven aan deze pandemie. 
Helaas blijft geen enkel land op de wereld gespaard. 
Ook in Niger heeft het virus al verschillende slachtoffers geëist. 
Van onze vrienden die in Niamey en Zinder wonen krijgen we zeer verontrustende berichten.  
Ook Abakoula belt dagelijks met zijn familie in Inadougoum. 
Hij heeft ook nu veel contact met Bobo, burgemeester van de deelgemeente Tahoua , vertegenwoordigers van 
Idela en de minister. 
Vanuit het ministerie in Niger kregen alle Nigerezen in het land en overal op de wereld deze oproep gestuurd: 
‘Excellence bonsoir, 
Je souhaite qu’ il vous plaise d’envisager de manière concertée des actions d’aide initiées par les ressortissants 
de l’Azawagh au profit des populations des neufs communes nord Tahoua.  Toutes les aides seront les biens 
venues. Les produits pharmaceutiques, les produits d’entretiens les vivres des maisons  pour abriter ceux 
pucelles devant être en observation. Une action pourrait être initiée en rapport avec la puissance publique par 
les ressortissants pour accéder aux vivres à un prix préférentiel ou subventionné de l’ovin au riz de probe et 
autres produits  comme l’huile et les produits d’entretiens.’ 
 
Er was een tekort aan alles: geen zeep, niet voldoende schoon water, geen medicatie, geen desinfecterende 
middelen, geen mondkapjes en handschoenen voor het medische personeel. 
Via onze nieuwsbrief, website en andere sociale media hebben wij het benodigde geld voor dit project bij 
elkaar gekregen. 
Na een goede uitleg aan de bewoners, werden alle spullen gelijkelijk verdeeld over de 13 dorpen. 
De spullen werden neergezet bij alle ontmoetingsplekken in de dorpen. 

Oude & nieuwe situatie 
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In onze fotogalerij, kun je enkele foto’s bekijken, klik hier 
Op YouTube hebben we een korte video gezet, die gedeeltelijk werd uitgezonden op de televisie, klik hier. 

 
 

Project Voedselvoorziening met Wilde Ganzen 
De gevolgen en impact van de Covid-19 pandemie overal ter wereld is enorm. In 
ontwikkelingslanden is de catastrofe enorm. De gevolgen komen extra hard aan in 
onze 13 dorpen. Naast het tekort aan testen en andere medische hulp, dreigde er nu 
ook nog een schaarste aan voldoende levensmiddelen. 

Wilde Ganzen is in 2019 daarom het Coronafonds in het leven geroepen om de mensen en de projecten te 
ondersteunen. 
Samen met onze partner ONG Idela hebben wij een plan ingediend bij het Coronafonds van Wilde Ganzen. 
De overheid / ONG Idela hebben ongeveer 5% van de totale kosten op zich genomen. De andere gelden zijn 
door verschillende vermogensfondsen bijgedragen. 
Projectplan (Frans), klik hier 
Budgetbegroting (Frans), klik hier 
Statuten ONG Idela, klik hier 
 
Na de uitbraak van Covid-19 zijn ook in Niger heel wat mensen ziek geworden en dood gegaan. Gelukkig 
konden wij met hulp van iedereen een eerste hulplijn opzetten. Maar dat bleek lang niet voldoende. Er dreigde 
een groot tekort aan de eerste levensbehoefte en prijzen rezen de pan uit. 
De Chiefs van de dorpen deden een oproep aan ons. Samen met onze partner ONG Idela stelden wij een zeer 
ambitieus plan op. 
Wij klopten aan bij Wilde Ganzen en zij omarmden ons en opdat moment voelden wij ons gesteund en 
geborgen. Er moest nog veel meer geld bij. Dan ga je bellen, mailen, schrijven. Heel wat particulieren donaties 
volgden. Van verschillende grote vermogensfondsen kregen wij geweldige donaties. Een aantal wilde heel 
graag anoniem blijven. En daar zijn wij heel erg dankbaar voor. 
Bekijken wij de foto’s die wij uit Inadougoum krijgen, dan krijgen een brok in onze keel. Zoveel mooie 
ontroerende momenten. Horen wij onze vrienden en familie praten krijgen wij tranen in onze ogen. 
Want samen hebben wij dit gedaan. 
 
ONG Idela heeft het project uitgevoerd en de hulpgoederen op 3 verschillende momenten naar de dorpen 
gebracht. 
 
Niets is minder waar. 
Na de uitbraak van Covid-19 zijn ook in Niger heel wat mensen ziek geworden en dood gegaan. Gelukkig 
konden wij met hulp van iedereen een eerste hulplijn opzetten. Maar dat bleek lang niet voldoende. Er dreigde 
een groot tekort aan de eerste levensbehoefte en prijzen rezen de pan uit. 
De Chiefs van de dorpen deden een oproep aan ons. Samen met onze partner ONG Idela stelden wij toen een 
zeer ambitieus plan op. 
Wij klopten aan bij Wilde Ganzen en zij omarmden ons en opdat moment voelden wij ons gesteund en 
geborgen. Er moest nog veel meer geld bij. Dan ga je bellen, mailen, schrijven. Heel wat particulieren donaties 
volgden. Van verschillende grote vermogensfondsen kregen wij geweldige donaties. Een aantal willen heel 
graag anoniem blijven. Wij zijn heel erg dankbaar voor hun steun. 
Bekijken wij de foto’s die wij uit Inadougoum krijgen, dan krijgen een brok in onze keel. Zoveel mooie 
ontroerende momenten. Horen wij onze vrienden en familie praten krijgen wij tranen in onze ogen. 
Want samen hebben wij dit gedaan. 
Foto’s en video’s kun je bekijken op onze site, klik hier voor foto’s of klik hier voor enkele video's 
 
Het evaluatierapport van ONG Idela (Franstalig), klik hier 
Projectboekhouding (Franstalig), klik hier  
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Foto impressie: Project Voedselvoorziening met Wilde Ganzen 

 

 

 

 
 

  



 

7 

Vluchtelingenhulp, via ODT 
In 2020 werd Niger opgeschrikt door verschillende aanvallen door terroristen. Bij 
die aanvallen waren veel slachtoffers te betreuren. Vooral militairen waren het 
doelwit. Bij een van de laatste aanvallen vielen ook heel wat burgerslachtoffers in 
een dorp aan de grenstreek met Mali. 
Vanuit uit Europa werd een beroep gedaan om vooral kinderen te helpen. Via 
Organisation de la Diaspora Touarègue en Europe Odte-Tanat kregen Nigerese 
organisatie het verzoek om geld te doneren. Als Stichting vonden wij het belangrijk 
om een bijdrage te leveren aan die oproep. 

Begin november werden schoolbenodigdheden aan de Takriza-school overhandigd. 
Deze kinderen, hebben ondanks het grote leed wat hun is aangedaan, weer een lichtpuntje voor hun toekomst. 
Merci – Tanumert 
Voor meer informatie over ODTE kijk even op hun Facebookpagina. 

 
 

De graanbank was door de crisis helemaal leeg en de dorpen hadden geen geld om het veel te dure graan 
en gierst aan te schaffen. Door donaties van particulieren in Nederland, België en Duitsland hebben wij weer 
een voorraad kunnen aanleggen. 

 
Meer foto's in onze fotogalerij, klik hier 
 

Project medicijnen ter bestrijding van malaria 
Na de hevige regenval brak er voor de tweede keer binnen een jaar tijd een nieuwe epidemie uit. In veel 
dorpen in Niger hadden de ziekenhuizen en klinieken te maken met een uitbraak van malaria. 
Ook Inadougoum en de dorpen rondom werden zwaar getroffen. Door een tekort aan infusen, naalden, 
malariatabletten werd het nog erger. De mensen waren zo ziek dat de kliniek het niet meer aankon en de 
mensen zelfs buiten de kliniek verzorgd werden. 
Moussa, de neef van Abakoula en arts in opleiding, keerde terug naar het dorp en heeft zijn hulp aangeboden. 
Via de app kregen wij een emotionele oproep van hem. In het dorp was een groot tekort aan medicamenten of 
wij hem konden helpen. 
Gelukkig hadden wij nog iets op onze bankrekening staan. Even via de WhatsApp overleg gevoerd en toen  
€ 1600,00 overgemaakt om de voorraden aan te vullen. 
De medicamenten waren een mum van tijd in het dorp, met dank aan de burgemeester van Kao. En Moussa 
kon beginnen met het toedienen medicijnen tegen malaria en het aanleggen van infusen. Tevens gaf hij, in het 
bijzijn van de Chief van het dorp voorlichting over de regels die de mensen moeten hanteren om Covid-19 te 
voorkomen. 
Dit berichtje kregen wij vanuit Inadougoum: 
“Réception  au CSI d' Inadougoum ce jour 8/10/2020 des produits  et consommables offerts par un généreux 
donateur en la personne de: Fondation Aman-Iman fondée par notre fils Abakoula Argalaless résidant en 
Hollande. “ 
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Foto's en filmpjes van Moussa, klik hier en deze pagina 
In onze nieuwsbrief nummer 8 hebben speciaal aandacht besteed aan Moussa, klik hiervoor de nieuwsbrief. 
 
In de laatste vergadering van 2020 heeft het bestuur besloten om in 2021 de apotheek van de kliniek middels 
een projectplan te gaan versterken. De eerste contacten met ONG Idela en Bobo Diallo zijn hiervoor al gelegd. 
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Onze projecten: 
 
Naast de grote projecten die wij de laatste dertien 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 
 Moringabomen 
 Project medicatie malaria 
 T-shirts van Manus van Alles en Aman-Iman voor de voetbalclub 

  
De afgelopen 13 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  
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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. 
Op 12 oktober 2018 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. 
 
 

Moringabomen  
voedselbron & medicijnbron 
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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 2020 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. 
 
Het jaar 2020 was een succesjaar en rampjaar. 

Graanbank in 2020 
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Na het groot onderhoud aan de waterinstallatie en het aansluiten van 
een 14e dorp aan de waterleiding heerste er feeststemming in de 
dorpen en bij ons. 
Alles was goed verlopen en Faraco was zeer tevreden met de 
resultaten. 
Ondanks de gedeeltelijke lockdown en slechte bereikbaarheid van het 
dorp waren er 2 ingenieurs naar het dorp gekomen om alles te 
bekijken en op te meten. Zij waren zeer tevreden over de vorderingen 

en de resultaten. 
 
In de maanden daarna is een enorme hoeveelheid regen gevallen in de gehele streek. De rivierbeddingen 
stonden vol met water en hele wegen waren weggeslagen. 
Ook de moestuinen kwamen onder water te staan. 

 
 
De heuvel waar de grote watertank op verankerd was, kon de hoeveelheid water niet meer verwerken. De 
betonplaat begon te bewegen. Op een gegeven moment donderde de watertank compleet van de heuvel af. 
De schade aan de waterleiding en de tank waren enorm. 

 
 
De regen had ook iets positiefs. De kinderen waren super blij met hun “privé zwembad” en de moestuinen en 
extra waterputten kregen zoveel water dat de planten en bomen letterlijk met hun voeten in het water 
stonden en het stukje woestijn nog groener werd. 

 
Kinderen hadden plezier voor 10 en de moestuinen staan er blakend van gezondheid bij. 
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Onze donateurs van de afgelopen 13 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 ingang van de moestuinen. 

 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie bij de 

president van Niger. 

 
Kinderen in Coronatijd 
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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 2019 
• Financiën  
• Donateurs 
• Inkomsten & rente 
• Projecten van Aman-Iman 
• Overleg met Martine Stoppelburg van BIS in Tilburg 
• Website  
• Nieuwsbrieven 
• Beleidsplan 
• Social media – Facebook en Twitter. 
• Reis naar Niger in 2019 & 2020 
• Covid-19 
• Samenwerking met Wilde Ganzen 
• Malaria uitbraak 
• Terroristische aanslagen in Niger 
• Kennismaking met Baud Schoenmaeckers 
• Nigerese Community Nederland  
• Mémoire historique d'un peuple oublié de la nation Imajighan au Niger de 

1916 à 2019 
 
Naast de officiële vergaderingen zijn er nog een aantal Zoom bijeenkomsten met BIS 
geweest. Alle overige bijeenkomsten zijn afgezegd i.v.m. de Covid-19 pandemie. 
 
 
 

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

  

 
Moussa, onze arts in 

opleiding 

 
Mensen schrijven zich voor de voedselhulp 
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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  
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Activiteitenoverzicht van de Stichting Aman-Iman in 2020. 
 
19 december 1919 t/m 10 januari 2020 
Abakoula in Niger 

 
 
Verder geen activiteiten, festivals of markten door alle beperkingen tijdens de Covid-19 pandemie. 
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Financieel jaarverslag 2020. 
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