
 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2020 

Beste mensen, 

Vanwege alle beperkingen zijn we niet in Benin geweest en kunnen helaas geen rechtstreeks 
oogverslag uitbrengen van onze projecten. Gelukkig hebben we toch op verschillende punten weer 
vooruitgang kunnen boeken, waarvan we je graag op de hoogte brengen. 
Behalve de maandelijkse bijdragen aan het familiehuis hebben we verschillende geoormerkte 
donaties ontvangen van organisaties en particulieren. De Soroptimisten Amstelveen en een 
particulier hebben de opleiding van de meisjes betaald en Inspirezzo, bureau voor 
onderwijsontwikkeling van onderop, heeft een bijdrage geleverd aan de aanschaf van schoolspullen. 
Het is een mooi idee om als particulier of bedrijf een specifiek doel te ondersteunen zoals onderwijs, 
beroepsopleiding, communicatie, vervoer of medische zorg. Neem vrijblijvend contact met ons op 
als je meer wilt weten over deze mogelijkheden. 
 
Onze website is volledig vernieuwd, verbeterd, gebruiksvriendelijker, verfraaid en beveiligd. In  de 
webwinkel zijn verschillende designproducten te koop, waarbij de opbrengst volledig ten goede 
komt aan onze projecten.  
Favoriet zijn de mondkapjes van kleurrijke Afrikaanse stoffen. Met de code MONDKAPJE7  zijn ze 
met €3 korting te koop voor €7. 
 

 
 
 
Dankzij de structurele donaties kunnen we elke maand €200 bijdragen aan de kosten van 
levensonderhoud van de kinderen in het familiehuis. We zijn op zoek naar meer donateurs, dus als je 
nog mensen in je omgeving warm kunt maken voor deze kleinschalige en directe vorm van 
ontwikkelingshulp dan zijn we blij met elke bijdrage! 
 
We willen iedereen hartelijk danken voor de financiële bijdrage, bemiddeling bij verkoop, bouw van 
de website, advisering bij de documentaire, aandragen van ideeën, kopen van producten of gewoon 
je interesse en support! 
 
Niek Nicolaes 
Herma Darmstadt 
Frank van den Eerenbeemt 
Hennie Lenders 

  



FAMILIEHUIS LA SOLIDARITÉ 

Via email hebben we dagelijks contact met Gilbert over het wel en wee rondom het familiehuis. 
Maandelijks stuurt hij een overzicht van zijn kasboek om ons zicht te geven op de inkomsten en 
uitgaven. Zo zien we dat de maïsmolen bijna €100 per maand genereert aan inkomsten. De waterput 
en moestuin zorgen met name voor een vermindering van de eigen uitgaven. Het laat zien dat ze op 
de goede weg zijn richting zelfvoorziening! 

RECENT GEREALISEERDE PROJECTEN 

ZONNE-ENERGIE 

In het voorjaar zijn er bij het familiehuis zonnepanelen geïnstalleerd, zodat er eindelijk verlichting is. 
Dit was al lange tijd een grote wens van Gilbert, Antoinette en de kinderen vanwege de veiligheid    
’s nachts maar ook om ’s avonds wat te kunnen doen aangezien het om 19 uur donker is. Tevens is 
het nu de enige plek in het dorp waar de bewoners hun telefoon kunnen opladen en dit levert ook 
weer wat bescheiden inkomsten op. 

 
LANDBOUWCURSUS 
Gilbert is er inmiddels van overtuigd dat landbouw een belangrijke factor is op weg naar 
zelfvoorziening. In tijden van corona heeft hij ook de voedselschaarste op de markt gezien en de 
daarmee gepaard gaande prijsstijgingen. Om hen kennis te laten maken met ecologische landbouw 
hebben vier jongeren in de zomervakantie een cursus gevolgd bij Sain Benin, een unieke organisatie 
in Benin die ecologische landbouwopleidingen aanbiedt  www.sain-benin.org. 
 

       
 
ONDERWIJS 
Het begin van het schooljaar is elke keer weer problematisch omdat dit gepaard gaat met veel 
uitgaven in één keer. Dankzij een mooie donatie van Inspirezzo hebben ze veel schoolspullen kunnen 
kopen. 
Badekpé en Sogbochikpé, de meisjes die een hoofdrol spelen in de documentaire, gaan naar het 
tweede leerjaar van hun opleiding tot kapper en kleermaker. Als dank voor hun deelname aan de 
film betaalt de stichting hun opleiding. De betaling van het tweede leerjaar heeft recentelijk 
plaatsgevonden met de nodige zegeningen en in aanwezigheid van de chef van het convent en 
enkele priesteressen. 
 

 

http://www.sain-benin.org/


HET NAAIATELIER 
 

Voor het naaiatelier heeft het Corona grote gevolgen. Door de 
beperkende maatregelen zijn er nauwelijks nog feesten of ceremonies. 
Dat zijn nu juist de gelegenheden waarbij mensen nieuwe kleding laten 
maken. Door het ontbreken van deze inkomsten is de 
maaltijdvoorziening aan de leerlingen (tijdelijk) stopgezet. 
Ook de verkoop van tasjes en slingers stagneert omdat er lange tijd 
geen vliegverkeer mogelijk was tussen Benin en Nederland waardoor er 
geen pakketten verzonden konden worden. We hopen binnenkort weer 
een nieuwe voorraad te ontvangen. Gelukkig heeft Gratiën wel een 
grote order binnengehaald voor het maken van toga’s voor de 
professoren van de universiteit in Parakou. 

   

DE DOCUMENTAIRE  
"LEVEN MET DE VOODOOS" 

 
Het plan was om in augustus naar Benin te gaan en de eerste versie van de documentaire te laten 
zien aan alle mensen die hebben meegewerkt. De coronamaatregelen hebben hier een streep door 
gezet. We gaan dan ook rustig verder met de montage en hopen de film in 2021 uit te brengen. Het 
wordt een poëtisch beeld van de dorpsgemeenschap Kenouhoué, waar de bewoners samen leven 
met hun voorouders en voodoos.  
Ook de vertaling is uiteindelijk een hele klus. De voertaal in de film is Adja en deze taal kent geen 
schrift. We hebben in Nederland niemand gevonden die Adja en de verschillende voodootalen 
spreekt. Na heel veel pogingen hebben we uiteindelijk een goede manier gevonden om met Gilbert 
en Antoinette dagelijks via de mail vertalingen uit te wisselen. Het ontbreken van Nederlandse 
woorden voor begrippen die hier niet bekend zijn, vormt daarbij een extra uitdaging. 
Zodra de montage klaar is beginnen we de crowdfunding actie voor de professionele postproductie 
van de film. 

 
 

 


