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Evaluatie waterput internaat Niamey 

De doelstellingen van de oprichting van het internaat 
Als gevolg van culturele beperkingen moet men constateren dat in veel Afrikaanse landen, waaronder Niger, 
nog veel jonge meisje uitgehuwelijkt worden op zeer jonge leeftijd en vaak ook op zeer jonge leeftijd 
besneden worden. Vaak met zeer schadelijke gevolgen voor de meisjes. 
De besnijdenis wordt doorgaans uitgevoerd door een traditionele besnijdster (exciseuse) bij het meisje thuis, 
met of zonder anesthesie, en vaak met niet-gesteriliseerd, soms traditioneel materiaal. In andere gevallen 
wordt de ingreep uitgevoerd door medisch geschoold personeel, vaak met als argument dat het proces dan 
veiliger verloopt, en complicaties vermeden worden. De Wereldgezondheidsorganisatie verwerpt echter die 
verantwoording.(bron: Female genital mutilation – Fact sheet. Wereldgezondheidsorganisatie januari 2018) 
Op dit moment zijn ruim 200 miljoen meisjes en vrouwen wereldwijd slachtoffer van besnijdenis, ook wel 
Female Genitale Mutilation (FGM) genoemd. 44 miljoen van deze slachtoffers zijn nog geen vijftien jaar oud. 
Het besnijden van meisjes en jonge vrouwen is een verminking van het lichaam en een schending van de 
meest fundamentele rechten. Slachtoffers worstelen levenslang met de fysieke en emotionele gevolgen van 
de ingreep. De Verenigde Naties spreken zelfs van marteling. Bron: WHO, 2020; Unicef, 2016 
 
In Niger is de scholing van kinderen en vooral van jonge meisjes een van de prioriteiten van de autoriteiten, 
ten einde om besnijdenissen tegen te gaan. Daarom is het van belang acties in deze richting te ondernemen 
om de regering te steunen bij het opzetten van particuliere schoolcentra of internaten voor jonge meisjes uit 
kwetsbare gezinnen of gezinnen met een laag inkomen. Ook zal de toegang van meisjes tot onderwijs 
bijdragen tot het terugdringen van kind huwelijken en vrouwenbesnijdenis. Hun empowerment door een 
baan en inkomsten te verstevigingen en zo hun onafhankelijkheid te vergroten. 
 
In het kader hiervan zal het internaat meisjes onderwijs te geven om analfabetisme terug te dringen onder 
jonge vrouwen en het aanleren van ambachten zoals naaien, banketbakkerijen, koken met het oog op hun 
emancipatie en de mogelijkheid om op een dag over hun toekomst te beslissen.  
Dit is wat men voor ogen heeft om het land vooruit zal helpen. 
En zoals een gezegde luidt: "water is de bron van het leven". Elke inrichting, structuur of onderneming heeft 
drinkwater nodig in haar lokalen voor de bewoners.  
 
Begunstigden 

Ongeveer 40 jonge vrouwen / meisjes in het internaat in Niamey. 
In de toekomst is het de bedoeling dat er meer meisjes de 
mogelijkheid krijgen om hier tijdelijk onderdak te krijgen met de 
mogelijkheid tot onderwijs. 
 
 
 
 
 

Werkwijze en looptijd 
De watertank is door een lokale aannemer aangelegd en gebouwd. 
De werkzaamheden zijn begin oktober gestart en afgerond op 19 oktober na de laatste betaling vanuit 
Stichting Aman-Iman. 
De opening van het internaat is gepland in november / december 2021. Op onze website zullen tegen die tijd 
nog foto’s plaatsen van het in gebruik nemen van het internaat. 
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Toezicht op de uitvoering en evaluatie van de resultaten 
 
Contract tussen Stichting Aman-Iman en mevrouw Sanda Saadi van de ambassade in Brussel 

 
 
Contract eerste betaling met de aannemer. Getekend door de aannemer, Faycal en als getuige de portier van 
het internaat 
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Begroting & Uitgave 
 
Het totale project was begroot op € 4114,00 (CFA 2.547.272) Door goed in te kopen door de aannemer en 
een goede controle van Faycal is het project € 313,00 lager uitgevallen. 
Een drietal fondsen hebben een donatie gedaan voor dit project. Verder een aantal particulieren donaties en 
een deel uit onze kleine reserve hebben wij het hele project kunnen financieren. 
 
De grootste donatie kwam van de De Johanna Donk–Grote Stichting. De andere 2 fondsen hadden als 
voorwaarden gesteld dat zij niet met naam in het verslag en op onze website genoemd wilde worden. De 
laatste twee kwamen wel uit de regio Maastricht. 

Fondsnaam  Resultaat 

Johanna Donk - Grote Stichting € 1.500,00 

Deze organisatie wil anoniem blijven. Bij onze stichting wel bekend. € 500,00 

Deze organisatie wil anoniem blijven. Bij onze stichting wel bekend. € 500,00 

Particuliere donaties € 500,00 

Totaal € 3.000,00 

 
Het geld is in 3 termijnen aan Faycal overgemaakt. Hij zorgde voor de correcte afhandeling en controle over 
de gelden van het project. 
 

Begroting Omschrijving Prijs CFA Euro 

1. Aanleg waterinstallatie   

1.2 Boring 415.000 633,05 

1.3 Aanleg pijpen 28.5000 434,75 

1.4 Installatie van de watertank 37.6000 573,55 

Subtotaal  107.6000 1.641,35 

2. Installatie watertank   

2.1 1 Watertank 401.500 612,28 

2.2 Materiaal watertank 99.500 151,74 

Subtotaal  501.000 764,02 

3. Zonnepanelen   

3.1 1x Opslag elektriciteit 137.090 209,06 

3.2 4 Zonnepanelen van 250 26.7980 408,66 

3.3 4 Bescherming zonnepanelen 49.995 76,25 

Subtotaal  455.065 693,97 

4. Sanitair   

4.1 Kranen, pompen en kabels 63.875 97,40 

Subtotaal  63.875 97,40 

5. Kosten toezichthouder 300.000 457,35 

5.1 Overheadkosten 200.000 305,38 

5.2 Onvoorzien 50.000 76,25 

Subtotaal  400.000 838,98 

BTW 5%  51.332 78,28 

Totale kosten  2.547.272 4.114,00 

 
Uitbetaling  Aannemer Faycal Onkosten bank Totale uitgaven 

27 september € 1.800,00 € 1.596,00 € 204,00 € 30,00  

10 oktober € 800,00 € 800,00  € 35,50  

19 oktober € 1.100,00 € 796,00 € 304,00 € 35,50  

 € 3.700,00 € 3.192,00 € 508,00 € 101,00 € 3.801,00 
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Evaluatie 
 
Kort verslag van de aannemer dhr. Oumarou Maiga. Wij kiezen ervoor om de Franse documenten niet te 
laten vertalen. De kosten van een enkele vertaling zijn vaak een te grote postkost voor een kleine organisatie 
als de onze. 
De strekking van het commentaar van dhr. Oumarou Maiga moge duidelijk zijn. Hij heeft de werkzaamheden 
afgerond op 17 oktober en zal samen met Faycal de watertank controleren. 
Tijdens het hele bouwproces hebben wij steeds weer foto’s en filmpjes van de vorderingen gekregen. 
Deze hebben wij gepubliceerd op onze website. Door op deze link te klikken kun je de foto’s en video 
bekijken, klik hier 

 

  

http://aman-iman.jalbum.net/Foto%27s%202021/Watertank%20internaat%20Namey/index.html
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Evaluatie rapport van mevrouw Sanda Saadi  
 

 
 
Zij bedankt ons voor de prettige samenwerking en de financiering van het project. Het hele proces verliep 
naar zeer tevredenheid, met een snelle afhandeling van het financiële gedeelte. Zij hoopt in de toekomst nog 
met ons samen te kunnen werken. 
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Na de ontmoeting van onze voorzitter Abakoula Argalaless met de nieuwe 
president van Niger, dhr. Mohamed Bazoum, in de ambassade van Niger te 
Brussel op 19 mei 2021, kreeg de stichting een verzoek van een van de leden 
van de ambassade, mevrouw Saadi Sanda. 
Onze voorzitter Abakoula Argalaless heeft verschillende keren via de App, mail 
of telefonisch contact gehad met haar over het project. 
Wij hadden enkele belangrijke voorwaarden: 

 Eerst moest een contract opgesteld worden tussen beide partijen. 

 Faycal Ilissana Ilhouda zou namens de stichting het project begeleiden en de 
financiering zou ook via hem verlopen. 

 Een lokale aannemer zou het project moeten uitvoeren. Deze zou een 
begroting opstellen. 

 De betalingen zouden in 2 keer uitbetaald worden. 
 
De voorwaarden waren geen bezwaar voor mevrouw Saadi Sanda. Begin juli 
ontvingen wij het officiële verzoek, inclusief de begroting, om de watertank te 
financieren en eind juli zijn wij begonnen met het aanschrijven van fondsen om 
het project door te laten gaan. 
 

De start van de bouw van de watertank was begin oktober 2021 en 17 oktober zijn de werkzaamheden naar 
ieders tevredenheid afgerond. 
In een bestuursvergadering hebben wij besloten om de uitbetaling in 3 keer uit te voeren. De aannemer had 
hier via Faycal gevraagd voor een extra tussentijdse uitbetaling. Hij moest materialen kopen om verder te 

kunnen bouwen. Wij hebben dit gehonoreerd, ook omdat wij zagen dat het werk snel 
vorderde en wij geen problemen zagen dat de aannemer zijn werk niet zou afmaken. 
 
Dit project lag niet direct in de regio Inadougoum, waar eigenlijk al onze activiteiten 
plaatsvinden. De doelstelling om schoon en veilig drinkwater voor een kwetsbare groep 
meisjes / jonge vrouwen te realiseren past wil helemaal binnen onze visie.  
De samenwerking met mevrouw Saadi Sanda is heel goed verlopen. Wij zullen dit 
kalenderjaar nog een keer persoonlijk met haar afspreken op de ambassade in Brussel. 
Verder zijn wij heel tevreden en vooral trots op Faycal, die het project uitstekend heeft 
gemanaged. Hij was de juiste persoon op de juiste plek. 

 
Maastricht, 25 oktober 2021 
Tanumert 


