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1. DOELSTELLING 

 

Stichting Kind In Benin ondersteunt lokale projecten in Benin.  

We stellen daarbij de voorwaarde dat de projecten op eigen initiatief zijn opgezet door de 

plaatselijke bevolking en door henzelf worden uitgevoerd. 

ONZE ONDERSTEUNING IS  

 tijdelijk 

 gericht op het bereiken van zelfredzaamheid 

 een aanvulling op de eigen middelen  

IN 2018 HEBBEN DE VOLGENDE PROJECTEN ONDERSTEUND 

 Naaiatelier in Savalou 

 Weeshuis in Dogbo 

 Documentaire “Leven met de voodoo” 

DANK AAN ALLE PARTNERS! 

Deze ondersteuning is alleen mogelijk dank zij iedereen die op de een of andere manier een 

bijdrage heeft geleverd.  Namens de kinderen in Benin heel veel dank hiervoor aan alle 

donateurs en fondsen. Ook dank aan degenen die de website vertaald hebben en die zich 

inzetten als verkopers voor de tasjes en slingers! 

Voor de realisering van de waterput danken we 

 kringloopwinkel Winkel van Sinkel in Venray 

 Emmaus Bilthoven 

 Stichting KOOK in Alkmaar 

De Johanna Donk-Grote Stichting 

 Stichting van Helden Tucker 

 Solidariteitsfonds van de Keizersgrachtkerk in Amsterdam 
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2. TERUGBLIK OP 2018 

 

HET NAAIATELIER 

De verkoop van de tasjes en slingers die in het naaiatelier in Benin gemaakt worden is een groot 

succes.  Met de opbrengst  hebben we het afgelopen jaar het volgende kunnen verwezenlijken : 

 startpakket voor dertig gediplomeerde leerlingen zodat ze hun eigen atelier kunnen 

beginnen. 

 Wekelijkse alfabetiseringslessen 

 dagelijkse warme middagmaaltijd voor de leerlingen 

 

Dankzij de verkoop van tasjes en slingers kunnen ze  nu hun eigen aam schrijven. 

 

Ze zijn ontzettend trots op hun werk, zeker nadat ze hoorden dat het hier in grote musea ligt!  
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HET WEESHUIS wordt FAMILIEHUIS 

 Het weeshuis wordt gerund door Gilbert en Antoinette.  Sinds kort vormen ze een stel. 

Antoinette is een enorme steun en klankbord voor Gilbert. Beiden wonen ook bij de 

kinderen.  Omdat de negatieve klank van “weeshuis” geen recht doet aan de enorme 

inzet en motivatie van Gilbert , Antoinette en de andere vrijwilligers, hebben we 

besloten om voortaan te spreken over “familiehuis”. 

 Dankzij de structurele donaties van de vrienden van het familiehuis hebben we 

maandelijks €200 bijgedragen aan het levensonderhoud van de kinderen. 

 Dankzij diverse fondsen en particuliere giften hebben we voldoende geld ontvangen 

voor de bouw van een waterput en watertoren.  De put is met de hand gegraven en 72 

meter diep.  De werkzaamheden aan de watertoren zijn bijna afgerond.  Deze 

watervoorziening betekent een besparing op de maandelijkse uitgaven. Het 

belangrijkste is echter dat er nu ook water is voor het onderhouden van de moestuin in 

de droge periodes.  

 Gilbert heeft zijn huis verkocht omdat hij toch al structureel bij de kinderen woonde. 

Met de opbrengst heeft hij zijn schulden bij de marktvrouwen kunnen afbetalen. 

 

Momenteel verblijven er ongeveer dertig kinderen in het familiehuis. Gilbert blijft op zoek gaan naar familieleden die 
de kinderen goed kunnen opvangen. Zo kan het huis zijn kleinschalige karakter behouden.   
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De waterput betekent enorm veel voor het familiehuis.  
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DE DOCUMENTAIRE 

Het familiehuis van kinderadvocaat Gilbert Djofin maakt deel uit  van het project   

‘’Zéro enfant dans les couvents, tous les enfants à l’école’’. 

De kinderen hebben allemaal in een voodooconvent gezeten. We hebben gemerkt dat het 

vrijwel onmogelijk is om in taal uit te leggen, laat staan  te begrijpen waarom die kinderen daar 

naar toe gaan, zelfs met onze achtergrondkennis van de Beninse cultuur en het voodoogeloof. 

Daarom hebben we besloten om het dagelijkse leven van de bevolking in beeld te brengen zodat 

ze zelf kunnen laten zien hoezeer hun leven wordt bepaald door het geloof in de voodoo’s 

(voodoo betekent “geesten” in de plaatselijk taal). 

In 2018 hebben we 2 draaiperiodes in Benin gehad. Een derde draaiperiode is gepland in 

augustus 2019.  In de documentaire volgen we het dagelijkse leven in Couffo, een district in het 

zuiden van Benin. We hebben daarbij gekozen voor vier vrouwelijke hoofdpersonen die vier 

verschillende generaties vertegenwoordigen. 
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TASI is de oudste inwoner van Kenouhoue, het dorp waar ook het familiehuis ligt. Ze is de 
priesteres die de contacten met de voorvaderen onderhoudt. Ze ontroert in de zorg voor de 
tweeling van haar overleden dochter, die haar overal, maar dan ook overal volgt. Ze is  iemand 
van wie je wel moet gaan houden. 
 
 

 

DANMOTIN is meesteres en genezeres. Ze ontfermt zich over de kinderen die in 
voodooconventen verblijven.  Ze leert de kinderen de voodoodansen en de voodootaal en 
brengt hun de kennis over geneeskrachtige planten. Ze is ook verantwoordelijk voor de 
bevrijdingsceremonies van de kinderen. 
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EMILIENNE is een jonge vrouw die getrouwd is met een zoon van de hoogste voodoo chef in het 
district. Als dochter van een moslim was ze een nieuwkomer in de voodoogemeenschap. Hoewel 
onzeker over haar rol blijft ze vooral zichzelf. Na de bevalling van haar eerste kind lijkt ze haar 
draai wat meer gevonden te hebben in de familie.  

 

 

BADEKPE EN SOGBOCHIKPE zijn twee pubers die ruim een jaar in het voodooconvent hebben 
gezeten nadat ze geroepen waren door Heviosso, god van het onweer.  Inmiddels hebben ze alle 
ceremonies ondergaan, wonen ze weer thuis en leren voor kapster en naaister. 
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3. FINANCIEEL VERSLAG 2018 

 

BATEN LASTEN 

saldo 2017  €             443  project documentaire   €          1.272  

donaties familiehuis  €          3.759  project familiehuis  €          2.655  

fondsen waterput  €       13.295  project familiehuis waterput  €       13.295  
verkoop producten 
naaiatelier  €       11.633  project naaiatelier   €       10.287  

donaties stichting KIB  €          4.877  kosten stichting  €             651  

TOTAAL     €        34.007 TOTAAL      €       28.160 

SALDO 2018      €          5847 

 
  

  
    

familiehuis 47% 
  

naaiatelier 30% 
  

documentaire 4% 
  

stichtingskosten 2% 
  

saldo 2018 17% 
   

Uit het financieel verslag blijkt dat we een overhead van slechts 2 % hebben.  

De donaties voor het familiehuis gaan volledig naar de lokale stichting en komen  dus ook 
helemaal ten goede aan de kinderen. Van de verkoop van tasjes en slingers reserveren we een 
deel  voor de stichting en de overige projecten. 
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4. PLANNEN VOOR 2019 

 

PROJECT NAAIATELIER 

 We gaan op zoek naar nieuwe afnemers voor de tasjes en slingers, zodat we behalve de 

startpakketten ook nog andere initiatieven kunnen ondersteunen. 

 In 2019 zullen de examens voor de eerste keer landelijk afgenomen worden door de 

overheid. De overheid heeft ook bepaald dat leerlingen minimaal 14 jaar moeten zijn 

voordat ze met een opleiding beginnen. Helaas betekent deze leeftijdgrens niet dat de 

jongere kinderen nu naar de basisschool gaan.  We zijn benieuwd welke effecten dit 

heeft op de huidige vakopleidingen.  

 In 2019 willen we in kaart gaan brengen hoe het met de werkzaamheden van de 

gediplomeerde leerlingen gaat en welke problemen ze ondervinden bij het runnen van 

hun eigen bedrijfje.  

PROJECT FAMILIEHUIS 
 Nu de watervoorziening geregeld is ligt de prioriteit bij de aanleg en onderhoud van de 

moestuin. Hiervoor heeft Gilbert voor de eerste 3 maanden een boer ingehuurd. 

 Dank zij de structurele giften kunnen we de maandelijkse bijdrage van  €200 

voortzetten.  Doordat we ook eenmalige giften ontvangen houden we een reserve. We 

hebben in overleg met Gilbert besloten om dit geld te gebruiken voor bijzondere 

projecten of acute noden.   Zo hebben we het achterstallige schoolgeld van 2018 voor 

alle kinderen kunnen betalen en kan ook de ingehuurde boer zeker zijn van zijn salaris. 

 In het kader van de zelfredzaamheid wil Gilbert heel graag een maismolen.  Dit levert 

een maandelijks besparing op van €12 en genereert €100 tot €150 per maand doordat 

de dorpsbewoners hun mais komen malen.  

Voor de maismolen gaan we fondsen aanschrijven. 
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DOCUMENTAIRE  “LEVEN MET DE VOODOO” 

 We gaan verder met het scenario en de beelden die we tot nu toe hebben verzameld 
 Voor de  montage en bewerking van beeld en geluid ontkomen we er niet aan om 

professionele editors in te schakelen. 
 Voor de financiering daarvan gaan we op zoek naar een producent en fondsen.  

 

SAC SAC 

 

 Onder de naam SacSac verkopen we handgemaakte spullen  zoals brillenkokers, 

stropdassen, kinderkleding hoofddoeken, sieraden speenkoorden of kussenhoesjes.   

Deze worden in Nederland gemaakt van originele Afrikaanse stoffen.  

 De opbrengst van deze SacSac verkoop gaat volledig naar de documentaire “Leven met 

de voodoo” 

 

 
hoofddoeken in diverse prints €10 
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feestslingers €10 per 3 meter    tasjes €5  

  
hard case brillenkokers €10   speenkoorden €5 

 
halskettingen van €10 tot €25 


