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1. VOORWOORD 

 

 

Met dit  jaarverslag willen jullie informeren over de projecten die we dankzij jullie bijdragen 

ondersteunen.  

 

In het najaar 2021 zijn Herma en Niek naar Benin geweest voor de laatste filmopnames en een 

werkbezoek aan de projecten.  Dit jaar hebben we geen grote investeringen in het familiehuis 

gedaan, omdat we eerst willen kijken welke effect  de vorige investeringen hebben en of deze 

inderdaad meer zelfvoorziening brengen. 

 

De crowdfundingcampagne voor de film heeft bij een gevarieerd publiek interesse gewekt voor 

de vodun cultuur. We hebben enthousiaste reacties ontvangen vanuit verschillende hoeken, 

zoals de Surinaamse gemeenschap, musea, intercultureel therapeuten en natuurgenezers.   

 

In December heeft een kleine groep Surinamers onder leiding van Winti priesteres Marian 

Markelo een bezoek gebracht aan Kénouhoué.  Marian Markelo is een van de ambassadeurs van 

onze documentaire vanwege de link tussen de Afrikaanse vodun en de Surinaamse Winti. 

Ook hebben we contact met Dr. Dòwòti Desir, een Haitiaans-Amerikaanse Vodou priesteres die 

in Benin als Queen Mother geïnstalleerd is. Zij is in het bijzonder geïnteresseerd in Gilbert en het 

project om de leefomstandigheden van kinderen in conventen te verbeteren, met behoud van 

en respect voor de vodun cultuur. 

Beide priesteressen hebben elkaar in December in Benin ontmoet en delen hun interesse en 

zoektocht naar hun Afrikaanse roots. 

 

Namens alle betrokkenen willen we iedereen hartelijk danken  voor je steun en het vertrouwen 

dat je daarmee toont in ons werk: 

 

 De donateurs  die een maandelijkse bijdrage leveren  aan de kosten van 

levensonderhoud van de kinderen van het familiehuis 

 Alle museumwinkels en vrienden die helpen bij de verkoop van onze producten 

 De organisaties  die bijgedragen hebben aan het studiefonds voor de kinderen van het 

familiehuis 

 Inspirezzo, bureau voor onderwijsontwikkeling van onderop 

 Soroptimistenclub  Amstelveen 

 

 

Het bestuur 

 

Niek Nicolaes 

Herma Darmstadt 

Hennie Lenders 

Frank van den Eerenbeemt  
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2. TERUGBLIK OP 2021 

 

HET NAAIATELIER 

Tot 2020 kon elk atelier zijn eigen examen afnemen. Dit betekende dat elk atelier zelf kon 

bepalen wanneer, hoe en voor welk bedrag  een leerling examen mocht doen en welke criteria 

gehanteerd werden. Het diploma werd uitgereikt door de burgemeester of een 

gemeenteambtenaar.  

 

Sinds vorig jaar worden de examens door de overheid georganiseerd en afgenomen. 

Deze overheidsinmenging wordt door Gratien om diverse redenen als vooruitgang beschouwd: 

 De minimumleeftijd is 16 jaar, dus een leerling kan niet voor zijn 13e jaar beginnen met 

een vakopleiding 

 Examens worden 2 keer per jaar landelijk georganiseerd  op vastgestelde data. 

 De examencriteria zijn door de overheid vastgesteld. 

 Het Certificat de Qualification aux Métiers (CQM) is nationaal en internationaal erkend. 

 Het examengeld is een vastgesteld bedrag en komt niet ten goede aan de atelierhouder. 

Sinds de overheid de examens afneemt en organiseert is het percentage geslaagden iets 

toegenomen omdat de criteria minder streng zijn. 

 

Ook in 2021 waren er als gevolg van de coronabeperkingen minder ceremonies en feesten en 

dus ook minder opdrachten. Doordat de museumwinkels vaak gesloten waren, bleef ook de 

vraag naar tasjes en slingers achterwege. Al met al een moeilijk jaar voor de ateliers en hun 

leerlingen.  

Toch zijn er ook dit jaar weer 10 leerlingen gediplomeerd en hebben een startpakket ontvangen 

om hun eigen atelier te kunnen beginnen.  De Beninse organisatie ONG-AJP waar we mee 

samenwerken bestaat uit verschillende opleidingen.  De naaiateliers vormen echter de grootste 

opleiding. De leerling kleermakers naaien de tasjes en slingers, maar de opbrengst is ook 

bestemd voor startpakketten van andere vakopleidingen. 

 

 

VAKGEBIED JONGENS MEISJES TOTAAL GEDIPLOMEERD 
JONGENS 

GEDIPLOMEERD 
MEISJES 

KLEERMAKER 21 144 165 1 8 

KAPPER  45 45  1 

MONTEUR 14  14   

ELEKTRICIEN 10  10   

WEVER  10 10   

METSELAAR 4  4   

TIMMERMAN 3  3   

LASSER 3  3   

TOTAAL 55 199 254 1 9 

 

Overzicht van jongeren die in 2021 een vakopleiding volgen in Savalou en omgeving 
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In het naaiatelier van Gratien leren nu 10 jongens en 45 meisjes het vak van kleermaker 

 

SACSAC 

De vlaggetjes en tasjes die in Benin gemaakt worden zijn te koop in diverse museumshops en 

onze webwinkel  www.kindinbenin.com/winkel 

Daar vind je ook unieke cadeau artikelen die we zelf maken en waarvan de opbrengst volledig 

ten goede komt aan de projecten. 

Nieuw in de collectie zijn deze pennenleggers en stropdassen. 

 

  

  

http://www.kindinbenin.com/winkel
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FAMILIEHUIS LA SOLIDARITÉ 

Ook dit jaar hebben we elke maand 200 euro kunnen bijdragen aan de kosten van 

levensonderhoud voor de kinderen.  Ook hebben we alle  schoolkosten voor het komend 

studiejaar kunnen betalen.  Er zijn geen grote investeringen gedaan, omdat we eerst willen zien 

wat de effectiviteit is van de vorige projecten. 

In September zijn we op werkbezoek geweest bij het familiehuis en hebben kunnen zien dat 

onze investeringen een wereld van verschil uitmaken. Er is water en verlichting, de moestuin 

floreert, er loopt kleinvee rond en er is flinke bedrijvigheid op de velden. De kinderen helpen 

mee bij het zaaien en oogsten en ook sommige dorpsbewoners doen er hun voordeel mee 

doordat ze tegen betaling meewerken. 

In het najaar van 2021 zijn er genoeg  bonen en maïs  geoogst voor eigen consumptie en bleef er 

ook nog over voor de verkoop. Een goede stap richting zelfvoorziening! 

De moestuin in 2017 en 2021 

       

Oogst van maïs en productie van palmolie 
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BEVORDERING VAN DE RECHTEN VAN KINDEREN IN CONVENTEN 

Sinds de start van het project in 2015 hebben bijna 2000 kinderen in het arrondissement Couffo 

het convent verlaten. Het project heeft ertoe bijgedragen dat de verblijfsduur in het convent 

verkort is, alhoewel dat regelmatig toch nog wel 2 jaar kan zijn.  Alle jongens en meisjes gaan na 

hun bevrijding naar school of volgen een vakopleiding. 

 

 

Inmiddels heeft Gilbert de focus van het project verlegd naar de verbetering van de 

leefomstandigheden van kinderen in conventen.  Samen  met  de chefs heeft hij een werkgroep 

opgericht om verbeteringen voor te stellen in leefomstandigheden en onderwijs van kinderen 

tijdens hun gedwongen verblijf in een convent. 

  

Nu de verblijfsduur verkort is wordt de focus verlegd naar de leefomstandigheden  

2016 - 2021 
1985 kinderen bevrijd 

meisjes naar basisonderwijs meisjes naar vakopleiding 

jongens naar basisonderwijs jongens naar vakopleiding 
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VERSLAG BEZOEK KENOUHOUE 

WINTI PRIESTERES MARIAN MARKELO 
 

 

Van 30 december tot en met 17 januari brachten wij een bezoek aan Benin. Van te 

voren hebben wij informatie opgehaald bij de Stichting Kind in Benin.  

Doelen waren vakantie vieren , onderzoek, deelname aan het Vodoun festival en een 

bezoek aan het dorp Kénouhoué en specifiek het familiehuis onder directie van 

Gilbert.  Ons bezoek is goed voorbereid door Herma en Niek. De ontvangst van de 

familie van het huis was hartverwarmend met muziek en mooie toespraken. Er is een 

goed beeld geschetst over de organisatie. 

Een belangrijk onderdeel van het bezoek betrof observatie/onderzoek van een 

voorouder ritueel. Er waren veel momenten van herkenning vanuit de Winti 

voorouderrituelen. Wij voelden ons erg welkom en hebben mooie herinneringen en 

kostbare ervaringen en lering meegenomen. 

De band met een van de herkomstlanden van onze voorouders hebben wij op een 

diepe spirituele wijze hersteld . Er is een basis gelegd voor een mooie samenwerking.  

Stichting Kind in Benin hartelijk dank. 

 

 

Marian Markelo aka Nana Efu  okomfo   oprichter stichting NIRASE 

Kenneth Vers Babel   Afrotheoloog   oprichter stichting NIRASE 

Vastie Markelo 

Derrick van der Leuv 

Kodyo Babel 
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DE DOCUMENTAIRE “HET DORP VAN KENOU” 

“Zolang de leeuwen niet hun eigen verhalen vertellen 

zullen de jagers altijd de helden blijven” 

 

Zoals het je wellicht is opgevallen hebben we gekozen voor een andere titel . 

Het dorp van Kenou is een betere benadering van de inhoud van de film.  Het gebruik van het 

woord VOODOO leverde ook kritiek op omdat deze schrijfwijze bestemd is voor de koloniale 

Amerikaanse en Hollywood versie. 

Uiteindelijk kiezen we voor VODUN, de meest oorspronkelijke Beninse schrijfwijze. 

 

 

 

De film is klaar en ook de postproductie is afgerond dankzij de donaties via Cinecrowd. 

We leggen nu de laatste hand aan de ondertiteling. 
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3. FINANCIEEL VERSLAG 2021 

 

BATEN LASTEN 

saldo 2020  €          26.030  familiehuis  €              4914 

 
23 % 

donaties   €             5403 naaiatelier  €              5410 

 
26  % 

verkoop producten  €             8492 documentaire  €           10.185 

 
48 % 

Crowdfunding docu €           17.172 kosten stichting €                 666 

 
3% 

TOTAAL     €         57.097 TOTAAL      €          21.175 

         
 
          100% 

                                                                                SALDO 2021   €            35.922 
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4. PLANNEN VOOR 2022 

 

 

PROJECT NAAIATELIER 

 Dit project loopt goed en eigenlijk hebben we alleen nog een bemiddelende rol tussen 

het naaiatelier en de afzetmarkt. 

 Komend jaar zijn we ook weer te vinden op enkele festivals en markten. 

 Zaterdag 28 mei: Afrikadag Festival in Hilversum 

 Pinkstermaandag 6 juni: Wereldfair bij het Museum Volkenkunde in Leiden 

 Zondag 12 juni: 1 ander festival in Schijndel 

 Zaterdag 18 juni: Keti Koti in het Afrikamuseum in Berg en Dal 

 2/3 juli: Afrikafestival in Hertme 

PROJECT FAMILIEHUIS 

 We blijven het familiehuis ondersteunen met een maandelijkse bijdrage aan het 

levensonderhoud van de kinderen. 
 We willen dit jaar kijken wat de ontwikkelingen en behoeften zijn in de 

landbouwwerkzaamheden.  
 Verschillende jongeren zullen in 2022 hun middelbare school afronden. We willen een 

fonds opzetten voor financiering van hun studie. Hiervoor gaan we op zoek naar 

fondsen en organisaties die een leerling willen ondersteunen. 

 We gaan een bijenschool opzetten. Hierover is meer te lezen in de vorige nieuwsbrief. 

 

DOCUMENTAIRE  “HET DORP VAN KENOU” 

 Na 4 jaar is de film eindelijk klaar. We hopen dat iedereen eind dit jaar op het IDFA kan 

zien wat er nu zó bijzonder en fascinerend aan dit dorp is. 

 


