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1. DOELSTELLING

Stichting Kind In Benin ondersteunt lokale projecten in Benin.
We stellen daarbij de voorwaarde dat de projecten door de plaatselijke bevolking opgezet zijn
en uitgevoerd worden, vanuit hun eigen initiatief en behoefte.
ONZE ONDERSTEUNING IS


tijdelijk



gericht op het bereiken van zelfredzaamheid



een aanvulling op de eigen middelen

In 2017 hebben we 3 projecten ondersteund

Naaiatelier in Savalou
Weeshuis in Dogbo
Voodooproject
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2. TERUGBLIK OP 2017

Hoe het begon met Niek en Herma
“Voorlopig geen Afrika meer” zeiden we vol overtuiging nadat we in 2013 terugkwamen van
onze reis door Togo en Benin. Inmiddels zijn we er weer vier keer geweest.
Het blijft een haat-liefde verhouding. Ergernissen wisselen zich af met verwondering, het vragen
om “un petit cadeau” valt in het niet bij de enorme gastvrijheid en het zoveelste bord spaghetti
is vergeten na een heerlijk koude Beninoise. Maar elke keer weer overwint de liefde, dankzij
vele bijzondere en waardevolle ontmoetingen.
En soms kom je dan mensen tegen bij wie je langer blijft hangen omdat ze zich inzetten voor
hun dorpsgenoten, omdat ze een tomeloze energie hebben en hun idealisme niet laten vallen
ondanks alle hindernissen en tegenslagen.

De eerste op ons pad was Gratien Gbaguidi die iets wil doen voor de vele jongeren zonder werk
of opleiding. Hij wil ze de kans bieden om een opleiding te volgen en ze bij diplomering een
startpakket te geven zodat ze hun eigen atelier kunnen beginnen. Helaas ontbrak hiervoor vaak
het geld. We hebben toen besloten om onder vrienden geld in te zamelen waardoor in Augustus
2016

drieëntwintig

kleermakers bij diplomering een naaimachine konden ontvangen.

Tegelijkertijd hebben we duidelijk gemaakt dat dit een eenmalige gift was en dat we iets
moesten verzinnen zodat de leerlingen zelf voor hun naaimachine werken en sparen. Zo is het
idee geboren om tasjes en slingers te maken van restjes stof. Vaste klanten zijn het
Tropenmuseum in Amsterdam, het Afrikamuseum in Berg en Dal, het Museum Volkenkunde in
Leiden en het Wereldmuseum in Rotterdam. Daarnaast is er ook nog de rechtstreekse verkoop
aan particulieren. Dankzij dit project kunnen we structureel 30 jongeren in Savalou voorzien van
een startpakket bij diplomering. Een naaimachine voor de kleermakers, een spiegel of
haardroger voor de kapsters of een gereedschapskist voor de monteurs.
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Gratien (links) met een leerling die haar opleiding heeft afgerond. Ze is de trots van de hele familie. De
naaimachine biedt haar de kans om economisch zelfstandig te worden.

Gilbert te midden van zijn kinderen
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De tweede bijzondere Beniner was Gilbert Djofin. Per toeval belandden we op internet bij een
artikel over het project “Zéro enfant dans les couvents, tous les enfants à l’école”.
Het ging over kinderen die in voodooconventen verbleven en die door Gilbert bevrijd werden, in
samenwerking met de traditionele chefs. Dat leek ons wel interessant en omdat we toch in
Benin waren mailden we hem om te vragen of we een afspraak konden maken. Die ontvangst
was ongelooflijk indrukwekkend en interessant.
Gilbert bleek zich ook te ontfermen over de weeskinderen die dankzij zijn bemiddeling het
voodooconvent veilig konden verlaten en die geen plek hadden om naar huis terug te keren.
Speciaal voor deze kinderen had hij een weeshuis opgericht waar hij met hulp van een paar
vrouwen de kinderen een veilige toekomst wil bieden. Ze knopen de eindjes aan elkaar met zijn
salaris van €400, maar hebben structureel schulden of tekorten.
We hebben toen besloten om in Nederland donateurs te werven die voor €5 per maand het
weeshuis willen ondersteunen. Dankzij deze giften kunnen we het weeshuis nu met €200 per
maand ondersteunen.
Vanwege onze inzamelingsacties werd het wenselijk en noodzakelijk om een stichting op te
richten, zodat het geen particuliere actie meer zou zijn en alles formeel vastgelegd zou worden.
Zo hebben we in Juli 2017 stichting Kind in Benin opgericht.
In December 2017 zijn we erkend als Algemeen Nut Beogende Doelstelling.
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En die voodoo?
Het leven in het zuiden van Benin wordt voor veel mensen beheerst door het geloof in goden en
geesten. Je voorouders vereer je en geef je te eten als dank voor hun steun en toeverlaat. En als
je problemen of vragen hebt, over je werk of je liefdesleven, je geldproblemen of je ziektes, dan
vraag je een consult aan bij de bokonon. Deze wijze man kan gezien worden als de Afrikaanse
variant van psychiater, dokter, maatschappelijk werker of therapeut. Via een ingewikkeld
geometrisch stelsel kan hij communiceren met de goden en vertellen waar je probleem
vandaan komt, hoe je moet leven om er van af te komen of welke offers je moet geven voor de
steun van de goden.
Inmiddels zijn we er drie keer geweest en elke keer weer verbaasd omdat we wéér nieuwe
dingen gezien en gehoord hebben over de voodoocultuur. Wat ons het meest verrast is hun
openheid en wens om ons te laten begrijpen wat hun geloof voor hen betekent en dat dit iets
anders is dan het duistere, negatieve beeld dat vaak in het Westen heerst.

Waarom Hennie en Frank erbij kwamen
Wij zijn al in de jaren negentig met Herma en Niek mee geweest naar Afrika. Zij waren daar kind
in huis en wij houden wel van een avontuur, maar dan liefst onder begeleiding. Ons viel op dat
zij zich met het grootste gemak bewogen onder de mensen, naadloos zich voegden naar de
heersende cultuur en gewoon meededen met de leefgewoontes van de gewone mensen. Zij
bleken oprecht geïnteresseerd en dat werd bijzonder gewaardeerd. Wij liftten daar gewoon op
mee.
Toen zij ons vroegen voor het bestuur van Kind in Benin twijfelden wij daarom geen moment. De
activiteiten zijn kleinschalig van opzet, bieden jonge mensen de kans om zinvol bezig te zijn en
een toekomst te creëren. Het voodoo-project is een voorbeeld van oprechte interesse in geloof
dat al eeuwen stand houdt door middel van overlevering en waar je niet aan voorbij kan als je
ook op andere niveaus wil helpen dan alleen praktisch.
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We zijn tevreden over 2017 !



In korte tijd hebben we de stichting opgericht en zijn door de belastingdienst erkend als
Algemeen Nut beogende Instelling. Deze erkenning is een belangrijk keurmerk voor Goede
Doelen Stichtingen en een voorwaarde bij het indienen van fondsaanvragen.



Dankzij particuliere donaties kunnen we het weeshuis maandelijks ondersteunen met €200



Onze bemiddeling bij de verkoop van tasjes en feestslingers geeft jaarlijks dertig jongeren in
Benin uitzicht op een zelfstandig bestaan.
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3. FINANCIEEL VERSLAG

BATEN 2017

LASTEN 2017

Donaties voor
weeshuis

€ 1613,83 Giften ONGPADEEB / Dogbo

€ 1220,00

Donaties voor
naaiatelier

€ 1456,50 Giften ONG-AJP /
Savalou

€ 1406,50

Kosten
betaalrekening
Totaal

€ 3070,33

€0,82

Totaal

€ 2627,32

Saldo 31-12-2017

€ 443,01

10

4. PLANNEN VOOR 2018

Project naaiatelier
De verkoop van tasjes en slingers loopt goed en zorgt voor voldoende inkomsten om jaarlijks alle
te diplomeren leerlingen te voorzien van een starterspakket. We gaan daarom niet actief op
zoek naar nieuwe klanten.
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Project weeshuis
In 2018 ondersteunen we het weeshuis met €200 per maand.
Tijdens ons laatste bezoek in Januari 2018 hebben we het fenomeen “kasboek” geïntroduceerd.
Gilbert stuurt ons nu elke maand een overzicht met inkomsten en uitgaven, zodat hij ook
verantwoording kan afleggen bij de donateurs.
Verder is het watertekort een groot probleem. Daarom willen we fondsen werven om € 5600 bij
elkaar te krijgen voor de bouw van een waterput.
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Voodooproject
In Januari zijn we in Benin en samen met Gilbert begonnen met research voor een documentaire
over voodoo en dit zal in 2018 voortgezet worden. Tegelijkertijd zijn we gaan filmen en
langzamerhand ontvouwt zich het scenario. Gezien het complexe karakter zal het een langdurig
project worden!

Deze meisjes verblijven nog in een voodooconvent. Ze zijn al wel genezen, maar wachten op de
bevrijdingsceremonie, zodat ze beschermd tegen nieuw onheil weer bij hun familie kunnen
wonen en naar school kunnen gaan.
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En wat er verder nog op ons pad komt….
Behalve ondersteuning van deze vaste projecten,

willen we soms ook wat initiatieven

ondersteunen die geen geld vragen, maar waarbij onze bemiddeling met een Nederlandse
organisatie volstaat om het lokale initiatief verder te helpen.
Voor 2018 zijn dat de volgende initiatieven

Zelfdocumentatie fa orakel
“In Afrika is een grijsaard die sterft een bibliotheek die afbrandt”
zo schreef de Malinese schrijver Amadou Hampâté Bâ in 1960.
Dat is zeker van toepassing op de kennis over van de oude bokonons. De FA, het
geometrisch systeem van tekens met alle bijbehorende verhalen, spreekwoorden en
liederen is opgeslagen in hun hoofd en wordt mondeling doorgegeven aan hun zonen.
De zonen van L, een oude vooraanstaande bokonon in Savalou, willen de wijsheid van
hun vader documenteren en hebben ons gevraagd of we kunnen helpen bij de aanschaf
van de benodigde apparatuur. Inmiddels hebben we de Sinchi-Tribe bereid gevonden
om hen te voorzien van opnameapparatuur en een laptop (https://sinchitribe.com/projects/benin/)

Léon Gbaguidi, bokonon
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Ondersteuning imker collectief in Savalou
Dit collectief is in 2009 opgericht en inmiddels zijn er 132 imkers aangesloten, waaronder 21
vrouwen
Doel van de organisatie is het beschermen van het milieu, het planten en onderhouden van
honingrijke bomen, het houden van bijen en de productie van honing.
Op de korte termijn willen ze


verder gaan met het opleiden van imkers, vooral onder de ongeschoolde jonge mensen
in en rond Savalou en deze voorzien van startmateriaal.



de constructie van een verwerkingsruimte die voldoet aan internationale
standaardeisen.



het opzetten van een kastenmakerij.

We zijn in gesprek met BeeSupport om te kijken welke ondersteuning zij kunnen bieden.
www.beesupport.nl
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