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1. VOORWOORD 

 

 

Inmiddels zijn we alweer zeven jaar aan het werk voor onze projecten in Benin. Nog steeds met 

veel plezier en succes.  Dit is vooral ook te danken aan de inzet van onze lokale partners en het 

intensieve, persoonlijke contact dat we met hen hebben. 

Dit jaarverslag geeft een beeld van onze werkzaamheden in 2022. 

 

De ondersteuning van deze projecten zou echter onmogelijk zijn zonder bijdragen van 

 De donateurs  die een 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 

 Inspirezzo, bureau voor onderwijsontwikkeling van onderop en de 

Soroptimistclub  Amstelveen voor hun bijdrage aan de opleiding van de kinderen 

 Stichting K.O.O.K. in Alkmaar voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van de landbouw en 

veeteelt bij het familiehuis 

 

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

in ons werk. 

 

 

 

Het bestuur 

 

Niek Nicolaes 

Herma Darmstadt 

Hennie Lenders 

Frank van den Eerenbeemt  
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2. TERUGBLIK OP 2022 

 

HET NAAIATELIER / ONG-AJP 

We hebben het steeds over het naaiatelier, maar eigenlijk moeten we spreken van de ONG-AJP 

Organisation Non Gouvermentale - Association pour une Jeunesse Professionelle . 

Deze stichting biedt driejarige vakopleidingen aan kansarme jongeren en schenkt hen een 

startpakket bij diplomering. Deze startpakketten worden gefinancierd uit de verkoop van 

producten die de leerling-kleermakers maken. 

De gebruikelijke keuze van jongeren blijft vaak beperkt tot kleermaker of kapper.  

Er is weinig animo om een opleiding als metselaar, timmerman, loodgieter of elektricien te 

volgen terwijl er toch ook in Benin veel vraag is naar deze vakmensen.  Ook is  de tussentijdse 

schooluitval bij deze technische opleidingen groter dan bij de kappers en kleermakers.  Volgens 

Gratien komt dat omdat jongeren te lui zijn en hun neus ophalen voor het zwaardere handwerk, 

maar dat lijkt ons wat kort door de bocht. Het zou goed zijn om te onderzoeken welke oorzaken 

gevonden kunnen worden en om de werkomstandigheden bij deze opleidingen onder de loep te 

nemen.  

 

Doordat de afgelopen jaren de inkomsten uit verkoop achterbleven, is het naaiatelier helaas niet 

meer in staat om de leerlingen tussen de middag een lunch aan te bieden.  Dit betekent dat 

sommige jongeren de dag zonder eten doorbrengen omdat ze niets van hun ouders meekrijgen.  

Hoe pijnlijk ook, het zijn problemen die inherent zijn aan de Beninse samenleving van dit 

moment. 

 

Het enige dat wij kunnen doen is zorgen voor een goede verkoop. We zijn dan ook blij dat er 

met het Cobra Museum in Amstelveen weer een verkooppunt bijgekomen is. 
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FAMILIEHUIS LA SOLIDARITÉ 

 

Ook in 2022 waren er weer enkele hoogtepunten. 

 

ONTWIKKELING KLEINSCHALIGE VEETEELT 
 

Mede dankzij een mooie bijdrage van Stichting K.O.O.K heeft het familiehuis de volgende 

projecten kunnen ontwikkelen: 

- De bouw van een stal als nachtverblijf voor de dieren (geiten, schapen, varkens en 

kippen) en om hen te beschermen tegen zon, regen en diefstal. 

- De omheining van een weide met een natuurlijke wildhaag zodat de dieren niet meer 

vrij kunnen rondlopen in de regenperiode, wanneer de gewassen op het veld staan.  

- Plaatsing van 12 bijenkasten en het organiseren van een cursus om de jongeren in het 

familiehuis en  geïnteresseerde boeren in de omgeving te leren hoe ze bijen moeten 

houden. 

 

Het doel van het ontwikkelen van kleinschalige land- en tuinbouw en veeteelt is meerledig. 

 

- Het levert een bijdrage aan de kosten van levensonderhoud.  

- Het wil laten zien dat er toekomst zit in het boeren, zowel aan de kinderen als aan de 

omwonenden. Helaas staat arbeid op het veld in Benin nog steeds in zeer laag aanzien.  

- Het biedt werkgelegenheid. Het familiehuis heeft inmiddels een landbouwer, een herder 

en een molenaar in vaste dienst, aangevuld met loonwerkers in de oogsttijd.    
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STUDIE VAN MIRA EN EDNA 
 

In oktober zijn de twee oudste meisjes begonnen met hun driejarige studie, een droom die 

alleen maar uit kon komen dankzij de donaties van onder meer de Soroptimistclub uit 

Amstelveen. 

 

        
 

Edna studeert Sociaal Werk in de hoofdstad Cotonou en wil Gilbert opvolgen als beheerder van 

het familiehuis.  Mira studeert medicijnen in buurland Niger en wil vroedvrouw worden. 

 

 

 

In 2022 was er helaas ook een tegenvaller: De overheid heeft bevolen dat alle scholen en 

weeshuizen ommuurd dienen te worden ter beveiliging en bescherming van de kinderen. 

Waartegen ze beschermd moeten worden is onduidelijk. Ook over de  bouwvoorschriften van de 

omheining is niets bekend. Het enige dat duidelijk is dat de overheid geen cent bijdraagt. Gilbert 

is behoorlijk bang geworden, hij is in dienst van diezelfde overheid, en wil alles doen om te 

voorkomen dat het familiehuis gesloten moet worden. Onze stichting heeft besloten om 

voorlopig geen bijdrage te leveren aan deze van overheidswege opgelegde verplichting. In onze 

visie moet het familiehuis een plek blijven voor iedereen. Daar passen geen muren bij. Een 

Benins/Amerikaanse/Haitiaanse Queen mother die wij hebben geïntroduceerd in het familiehuis 

heeft inmiddels via crowdfunding in de Verenigde Staten €1500 opgehaald.  Gilbert heeft daar 

bovenop 1500 euro geleend om de muur toch te realiseren. We wachten af hoe dit gaat aflopen.  
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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” 

 

 

 

We zijn heel blij en trots dat de film geselecteerd is voor verschillende festivals in 2023.  

De première is in ieder op 29 april 2023 bij het Afrika filmfestival in Leuven. 

Zodra de overige programma’s gepubliceerd mogen worden zullen we jullie daarover 

informeren. 

 

Het is fijn dat de bewoners in Kenouhoué nu een platform krijgen om ons hun wereld te laten 

zien. Daarnaast is het voor ons natuurlijk geweldig dat jarenlange arbeid beloond wordt! 

We danken nogmaals alle mensen die via de crowdfunding mee hebben geholpen de film te 

realiseren.  
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3. FINANCIEEL VERSLAG 2022 

 

BATEN LASTEN 

saldo 2020  €   35.922 familiehuis  €    14.418         

 
44 % 

donaties   €   12.820 naaiatelier  €     6.912 

 
21 % 

verkoop producten  €     7.251 documentaire  €    10.951 

 
            33 % 

  
kosten stichting €           682 

 
    2 % 

TOTAAL     €  55.992 TOTAAL      €    32.963 

         
 
          100% 

                                                                                SALDO 2022  
  

          €   23.029   
 

 
 

 

We willen graag benadrukken dat alle donaties volledig ten goede komen aan het familiehuis en 

het naaiatelier.  

De documentaire werd gefinancierd uit de opbrengst van de crowdfunding, aangevuld met een 

deel van de verkoop van onze zelfgemaakte artikelen. 
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4. PLANNEN VOOR 2023 

 

 

PROJECT NAAIATELIER 

 Bij dit project hebben we alleen nog een bemiddelende rol tussen het naaiatelier en de 

afzetmarkt. 

 In 2023 zullen weer ruim veertig jongeren een startpakket ontvangen. 

 Komend jaar zijn we ook weer te vinden op de volgende markten 

 Zaterdag 27 mei: Afrikadag Festival in Hilversum 

 Pinkstermaandag 29 mei: Willibrordus Landgoedfair in Heiloo 

 Weekend 10/11 juni: 1 ander festival in Schijndel 

 Zaterdag 17 juni: Keti Koti in het Afrikamuseum in Berg en Dal 

 Weekend 1/2 juli: Afrikafestival in Hertme 

PROJECT FAMILIEHUIS 

 We blijven het familiehuis ondersteunen met een maandelijkse bijdrage aan het 

levensonderhoud van de kinderen. 
 We gaan geen nieuwe projecten ondersteunen. Dit jaar moet het effect van de diverse 

projecten zichtbaar worden in het maandelijkse financieel verslag van het familiehuis. 

Op basis daarvan kunnen we eind volgend jaar verdere toekomstplannen maken. 

 We willen de focus verleggen naar de toekomst van de kinderen door het opzetten van 

een studiefonds. 

 

DOCUMENTAIRE  “HET DORP VAN KENOU” 

 De film gaat op 29 april in première tijdens het Afrika Filmfestival in Leuven / België 

 Verschillende andere festivals hebben de film geselecteerd, maar helaas mogen we daar 

nog niets over publiceren. 

 Na de festivals willen we zelf screenings organiseren zodat iedereen de gelegenheid 

krijgt om zich te laten onderdompelen in het wonderlijke en gewone dorp van Kenou. 

 


