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1. VOORWOORD

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 2019 HEBBEN WE ONS OP DE VOLGENDE PROJECTEN GERICHT


Naaiatelier in Savalou



Familiehuis in Dogbo



De documentaire “Leven met de voodoos”

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 iedereen die zich inzet voor de verkoop van onze producten. Tevens dank aan de
volgende fondsen of bedrijven:


kringloopwinkel Winkel van Sinkel in Venray



Emmaus Bilthoven, Haarzuilens en Domstad



Haëlla Stichting



De Johanna Donk-Grote Stichting



Marthe van Rijswijck foundation



Inspirezzo Leiden



Soroptimisten Amstelveen



Pop Vriend Vegetable Seeds B.V.



Artiance, Centrum voor de kunsten in Alkmaar



Nominette Labels
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2. TERUGBLIK OP 2019

HET NAAIATELIER
De verkoop van de tasjes en slingers die in het naaiatelier in Benin gemaakt worden is nog
steeds een groot succes. Dit project is inmiddels geheel zelfvoorzienend. Dank zij de productie
van tasjes en slingers krijgen jaarlijks ongeveer dertig leerlingen een startpakket bij diplomering.
Bovendien krijgen de leerlingen van het naaiatelier elke middag een warme lunch aangeboden.
De collectie is inmiddels uitgebreid met andere producten die we zelf maken onder de naam
SACSAC. De opbrengst van die producten gaat ook naar de stichting, maar wordt aangewend
voor alle projecten.
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FAMILIEHUIS LA SOLIDARITÉ
In Augustus 2019 zijn Herma en Niek naar Benin geweest en hebben gezien welke mooie
vooruitgangen er gerealiseerd zijn.


Gilbert en Antoinette zijn nog steeds de drijvende krachten achter het familiehuis en de
kinderen beschouwen hen ook als hun vader en moeder.



Er worden veel activiteiten ontplooid om zelf ook wat extra’s te verdienen: In de
zomervakantie helpen alle kinderen mee met de oogst en de verwerking daarvan tot
handelswaar, de kleintjes verkopen oliebollen in het dorp en Antoinette verkoopt
Sodabi (de lokale gin) op de markt.



De waterput en maismolen en tuin genereren maandelijks ongeveer €170, afhankelijk
van het seizoen.



Dankzij de maandelijkse donaties van de vrienden van het familiehuis kunnen we nog
steeds elke maand €200 bijdragen aan de kosten van levensonderhoud.



Vorig jaar hebben we de watervoorziening gerealiseerd en dit jaar hebben we een
maïsmolen kunnen aanschaffen. Beiden zijn in Augustus feestelijk in gebruik genomen.



De moestuin is uitgebreid en Victoire is in dienst genomen als boerin. Ze onderhoudt de
moestuin samen met Gilbert en de kinderen. Victoire is een jonge vrouw die aan de
universiteit in Abomey is afgestudeerd in de Landbouw en geen baan op haar niveau kan
vinden. Ze krijgt €30 per maand plus een deel van de oogst.



Artiance heeft een donatie gedaan voor de aanschaf van muziekinstrumenten.. Dit is
een grote hobby van alle kinderen. In het convent hebben ze namelijk heel veel
gezongen en gedanst. Ze kunnen dit nu ook in het familiehuis voortzetten en hun
muzikale talenten verder ontwikkelen.



Serge is een jongen die al vanaf het begin in het familiehuis woont. Hij heeft een
ernstige afwijking aan zijn voet waardoor hij mank loopt en pijn heeft tijdens het lopen.
We hebben besloten de operatie die hem van zijn klachten af kan helpen te betalen.
De kosten zijn €500 inclusief 4 maanden revalidatie.



Het familiehuis had een stuk grond in bruikleen waarop ze maïs verbouwden. De
eigenaar wilde het perceel verkopen en Gilbert heeft nu een eerste aanbetaling gedaan.
De grond levert namelijk veel inkomsten op.
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Sinds onze ondersteuning wordt er nu ongeveer €180 per maand minder aan voeding
uitgegeven en genereren ze €170 aan inkomsten. Dat betekent een maandelijkse
besparing van €350 op het totaalbudget. Het bereiken van ons doel om het familiehuis
zelfvoorzienend te laten zijn is daarmee veel dichterbij gekomen.

MAART 2017

NOVEMBER 2019

Elke maand stuurt Gilbert een overzicht van de inkomsten en uitgaven
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DE DOCUMENTAIRE “LEVEN MET DE VOODOOS”
“Zolang de leeuwen niet hun eigen verhalen vertellen
zullen de jagers altijd de helden blijven”

LEVEN MET DE VOODOOS wordt een driedelige documentaire over het leven in Kenouhoué, een
dorpje in het zuidwesten van Benin waar het familiehuis ligt en waar voodoo nog de
toonaangevende religie is. Met deze documentaire willen we de bewoners een podium bieden
om aan het Westen te laten zien wat voodoo voor hen betekent. We ontmoeten de bewoners,
de voorouders en de voodoos die tezamen een voodoogemeenschap vormen.

Voodoo wordt in het Westen vooral geassocieerd met mysterieuze riten en bloederige offers,
met bezetenheid en geloof in duistere krachten. Voor de bewoners van Kenouhoué is voodoo
behalve het eeuwenoude animistische geloof van hun voorouders, een allesomvattende kijk op
de wereld, geeft het zin en betekenis aan de gebeurtenissen in het leven en vormt het een
richtsnoer voor het doen en laten van alle dag.

Gilbert en de traditionele chefs hebben gevraagd of we kunnen helpen om het negatieve beeld
dat in het Westen over voodoo leeft bij te stellen.
We hebben toegang gekregen tot alle ceremonies, ook op plekken die normaal voor nietgeïnitieerden taboe zijn. Sinds 2016 zijn we vier keer naar Kenouhoué geweest om opnames te
maken. Daarbij waren we vrij om alles te filmen en hebben we de volledige medewerking van de
voltallige bevolking gekregen.

Met deze documentaire schetsen we ook een beeld van de kinderen van het familiehuis,
allemaal bruiden van een voodoo, zodat eenieder een beter beeld heeft van de bijzondere
bewoners van dit familiehuis.

U kunt HIER de trailer bekijken.
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3. FINANCIEEL VERSLAG 2019

BATEN

LASTEN

saldo 2018

€

5.848

familiehuis

€

16.498

40%

donaties

€

17.794

naaiatelier

€

10.926

27%

Verkoop producten

€

17.430

documentaire

€

4.773

12%

kosten stichting

€

401

1%

TOTAAL €

41.072

TOTAAL

€

32.598

SALDO 2018

€

8.524

20%

Met een overhead van 1% kunnen we stellen dat bijna alle donaties volledig ten goede komen
aan onze projecten.
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 2020

PROJECT NAAIATELIER


In 2019 wilden 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. Dit plan is in 2019 helaas niet uitgevoerd en blijft staan voor 2020.
We zijn in gesprek met de UCLL (Hogeschool in Leuven) over de mogelijkheid dit als
onderwerp van een afstudeerscriptie aan te bieden.

PROJECT FAMILIEHUIS


Het afgelopen jaar hebben we een flinke impuls gegeven aan de mogelijkheden om geld
te besparen en te verdienen. Het komende jaar zal moeten uitwijzen welke besparingen
dit oplevert.



Augustus is een lastige maand voor Gilbert, aangezien dan ongeveer €1000 school- en
opleidingskosten betaald moeten worden voor alle kinderen. We gaan op zoek naar
fondsen of bedrijven die de kosten voor onderwijs structureel willen steunen.



Er staat nog één grote wens op het lijstje: aanschaf van zonnepanelen en verlichting. Op
dit moment is er geen verlichting of elektriciteit. We gaan voorlopig niet actief op zoek
naar fondsen omdat we eerst het effect willen zien van onze projecten van 2018 en
2019, de watervoorziening en maïsmolen.

DOCUMENTAIRE “LEVEN MET DE VOODOOS”


De opnamen voor de documentaire zijn afgerond en we zijn bezig met de montage.



De eerste previews zijn bijzonder enthousiast ontvangen.



Uiteindelijk kiezen we voor een film van 90 minuten waarbij we de productie in eigen
hand houden. Zodoende hoeven we geen concessies te doen die mogelijk afbreuk doen
aan onze intentie en afspraken met de bevolking van Kenouhoué.



De komende maanden starten we een crowdfunding actie om de postproductie door
deskundigen te kunnen laten uitvoeren.
Natuurlijk kun je ook nu al een bijdrage leveren op rekening NL48TRIO0388675353 t.n.v.
stichting Kind in Benin o.v.v. DOCU
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5. NAWOORD

We hopen dat u met dit jaarverslag een goed beeld hebt kunnen krijgen van ons werk en de
bereikte resultaten. In korte tijd hebben we een positieve verandering kunnen brengen in het
leven van de kinderen in het familiehuis en van de leerlingen van de kleermakers opleiding in
Savalou.
Namens alle betrokkenen willen we u hartelijk danken voor uw steun en het vertrouwen dat u
daarmee toont in ons werk.
Recentelijk zijn er enkele artikelen gepubliceerd waar u meer kunt lezen over onze
documentaire en de achtergrond van de kinderen in het familiehuis.
 Nieuws site Afrikanieuws
https://afrika-nieuws.nl/bruiden-van-devoodoo/?fbclid=IwAR1Wuzo8Cr8IqvJdAfhbaUbGOqE61J81hZXn7HLHXDVoTEBQbf9YxP0RWQ
 FOCUS magazine Januari 2020
https://www.facebook.com/kindinbenin/photos/a.908488082659856/14736303228122
93/?type=3&theater
We gaan vol energie en goede moed verder en hopen ook in het nieuwe jaar op uw steun te
mogen rekenen.

Het bestuur van de stichting Kind in Benin:
Niek Nicolaes
Herma Darmstadt
Hennie Lenders
Frank van den Eerenbeemt
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