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Terugblik op de geschiedenis van Stichting BeninAmi vanaf november 2019
Dit eerste jaarverslag is het eerste moment om echt terug te kijken op een leerzaam jaar.
Vol enthousiasme zijn we begonnen aan fondsenwerving voor deze school in Berecingou.
Vanwege coronapandemie verliep fondsenwerving, die tijd en geduld vraagt, langzamer dan gehoopt.
Gelukkig wordt gaande weg onze inzet en inspanning beloond. Lees en kijk, wat al is bereikt.
Het doel van BeninAmi is het (basis)onderwijs in het arme noorden van Benin in West-Afrika te
verbeteren. BeninAmi steunt lokale initiatieven met kennis en geld zonder politiek of religieus oogmerk.
Dit project komt van bestuurslid Augustin N’Dah en studievrienden, die in Berecingou zijn opgegroeid.
Door gebrekkige scholing in de (overheid)school hadden ze grote moeite te slagen voor eindexamen.
De groep studievrienden behaalden hun beroepsopleiding door als groep samen te studeren.
Ze hielpen elkaar en ook hun broers, zussen en dorpsgenoten.
Zo ontstond hun droom, basisschool ‘Solidarité, die ook talenten van kinderen ontwikkelt. Met als doel
dat kinderen een bestaan kunnen opbouwen en in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.
Het project bestaat uit vijf delen: de bouw van basisschool met 6 klaslokalen; installatie van een
graanmolen; het slaan van een waterput; activiteiten rond school en voorlichting over hygiëne, milieu
en opvoeding ontwikkelen.
De schoolbouw zorgt ook voor de ontwikkeling van het dorp. Met dorpsoudsten is afgesproken, dat
bewoners meehelpen de school te bouwen.
Centraal in dit project staat, dat de mensen dáár heel direct en bij veel aspecten zijn betrokken. Daarin
zijn overeenkomsten te zien met microfinanciering, waaraan ik óók jaren enthousiast heb meegewerkt!

Johan Stuij
voorzitter Stichting BeninAmi
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Dromen van een beter bestaan in eigen leefomgeving
Een uitgebreide beschrijving van het project staat in het projectplan. Een korte samenvatting is
hieronder te lezen.
Augustin N’Dah, bestuurslid van Stichting BeninAmi, komt uit Benin en vertrok om als pastor te gaan
werken in Ghana. Hij werkt nu in Nederland (Amsterdam-Zuidoost). Hij bleef betrokken bij de plannen
van een groep studievrienden. Zij dromen ervan een basisschool te bouwen en ervoor te zorgen, dat
kinderen een bestaan op kunnen bouwen in hun eigen leefomgeving.
Lokale betrokkenheid en inzet
Begin 2019 is ONG-EBEI (‘Organisation Non-Gouvernementale Éduquer pour le Bien-Être Intégral’)
ontstaan en eind 2019 Stichting BeninAmi.
BeninAmi helpt ONG-EBEI financieel en met kennis bij bouw en opstart van de particuliere basisschool.
In het dorp Berecingou in Noord Benin heeft ONG-EBEI een stuk grond gekocht met eigen spaargeld.
BeninAmi zoekt nu naar financiële middelen, zodat ONG-EBEI samen met lokale ondernemers en
dorpsbewoners er een school op kan bouwen.

Speerpunten van dit project:

Goed onderwijs verbetert de toekomst van kinderen en hun omgeving
Onderwijs op deze bijzondere school is een opleiding voor kinderen om daarna zelfstandig en
ondernemend te kunnen werken. Het heeft ook positieve gevolgen voor bewoners in de regio.

Samen helpen door samen te werken en te zoeken naar inkomsten
Naast fondsen uit Nederland ontwikkelt ONG-EBEI ideeën voor verschillende lokale
inkomstenbronnen, zoals de opbrengst uit een aan te schaffen graanmolen.

‘Empowerment’ door het installeren van de graanmolen
Het installeren van een graanmolen zorgt voor extra inkomsten van de school én bevordert
‘empowerment’ van vrouwen.

Schoon drinkwater
Schoon drinkwater is een basis levensbehoefte, waaraan een waterput bijdraagt. Met de
financiële steun van een fonds is eind 2021 gestart met de bouw van een waterput.

Voorlichting over hygiëne, milieu en opvoeding
Veel kinderen in het dorp en de boerderijtjes daarbuiten gaan nog niet naar school. Voor
meisjes wordt onderwijs soms als onnodig beschouwd. Om het belang te ondersteunen wil
ONG EBEI komen met voorlichtingscampagnes over onderwijs, opvoeding, hygiëne en milieu.
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Bestuurlijke en formele zaken van Stichting BeninAmi
Eind december 2021 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Voorzitter: Johan Stuij
Secretaris: Lee Hoorweg
Penningmeester: Max Verbeek
Bestuurslid communicatie:
Yvonne Teitsma
Bestuurslid verbinding met Benin:
Augustin N'Dah.

In maart 2021 trad toenmalig secretaris, Evelien Wingelaar wegens drukke werkzaamheden op haar
verzoek terug. Op 22 april 2021 volgde Lee Hoorweg haar op. Evelien Wingelaar, die onderwijzeres is
op een internationale school, blijft als adviseur voor onderwijszaken verbonden met de stichting.
In 2021 vergaderde het bestuur zeven keer. Soms virtueel vanwege de coronamaatregelen.
Eind 2021 zijn twee bestuursleden, Max Verbeek en Yvonne Teitsma, herbenoemd voor een tweede,
vierjarige bestuurstermijn.
Om elkaar beter te leren kennen en na te denken over verschillende onderwerpen, los van de
bestuurlijke zaken, was er in oktober 2021 een aparte bijeenkomst. Met Augustin N’Dah spraken we
onder andere over culturele verschillen en de problematiek in Benin.
Drie bestuursleden bezochten begin oktober 2021 de ‘Partin - Wilde Ganzen dag’ voor het leggen en
onderhouden van contacten, het uitwisselen van kennis en ervaring en fondsenwerving.
Het is belangrijk om een goed netwerk op te bouwen. We kunnen veel leren van organisaties, die al
werken of gewerkt hebben in Benin. Daarom is contact gezocht met Nederlandse organisaties, die
contacten hebben in Benin, zoals Plan Nederland, Woord en Daad en Wilde Ganzen.
Overige formele zaken
Sinds 2019 communiceert het stichtingsbestuur intensief met de lokale partner in Benin, ONG-EBEI.
BeninAmi én ONG-EBEI hebben elk hun eigen statuten en huishoudelijk reglement.
Voor samenwerking bij de bouw en opstart van de school is een (concept)steunovereenkomst
opgesteld.
Daarmee is de samenwerking en duidelijkheid over en weer goed geregeld. De overeenkomst wordt
getekend, als de schoolbouw kan beginnen. De steunovereenkomst voor de bouw van de waterput is al
ondertekend.
Voor veel meer informatie verwijzen we graag naar onze website www.beninami.nl.
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Nieuws uit Benin
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Per e-mail is regelmatig contact over de schoolbouw. Per Skype of telefoon is er af en toe
contact met de voorzitter van ONG-EBEI.
ONG-EBEI heeft een tijdelijk contract met de financieel manager voor toezicht op de
bouwplaats en met een onafhankelijk bouwadviseur voor (controle op) de bouw. De contracten
gaan in, zodra ook daadwerkelijk met de schoolbouw wordt begonnen.
De bouwadviseur heeft uitvoerig de schoolbouw voor zes klassen met magazijn en daaraan
verbonden kosten beschreven. De bouw kost naar schatting van ONG-EBEI 9 maanden en heeft
de steun van de dorpsoudsten.
ONG-EBEI stelde op basis van de prijsopgave van deze bouwadviseur een voorlopige begroting
op, waarin de licht gestegen bouwmateriaalkosten zijn verwerkt.
Verder stelde ONG-EBEI een conceptovereenkomst op voor een aan te trekken architect.
Het bestuur van BeninAmi besteedde veel
aandacht aan de haalbaarheid en het realiteitsgehalte van genoemde bouwplannen. Dit is
uitvoerig met de voorzitter van ONG-EBEI
besproken.
Bestuurslid Augustin N'Dah bezocht op eigen
kosten Benin in de zomer van 2021. Hij had
overleg met bestuursleden van ONG-EBEI. Hij
bezocht ook de bouwplaats in Berecingou en
besprak de bouwplannen met de toekomstige
projectmanager.

Waterput
Eind 2021 is begonnen met de bouw
van een waterput.

Fondsenwerving
Begin 2021 is gestart met de fondsenwerving bij vermogensfondsen, particulieren, diaconieën en
kerken. Eind 2021 is van 3 kerken en 18 donateurs een donatie ontvangen. Van de fondsen hebben 7
een bedrag gedoneerd of toegezegd. In december waren er nog 6 fondsaanvragen in behandeling.
Eind 2021 was het toegezegde c.q. ontvangen bedrag bijna € 48.000. en was nog op aanvragen van
totaal € 107.500 nog geen reactie ontvangen.
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Financiële verantwoording
De financiële verantwoording over 2021 is te vinden in het financieel jaarverslag 2021. In 2021 stemde
het bestuur in met de begroting van totaal € 221.250 voor de schoolbouw 2021-2024, inclusief de
waterput en de graanmolen.
De Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is sinds 1 juli 2021 van toepassing op stichtingen.
Door deze wet kunnen bestuurders hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor ernstig verwijtbaar
handelen. Daarom is er voor de bestuursleden een aansprakelijkheidsverzekering met € 250.000
dekking afgesloten.

Korte vooruitblik op 2022
De fondsenwerving wordt met grote inzet en groot enthousiasme voortgezet. Behalve het vergroten
van het aantal donateurs en de aanvragen bij vermogensfondsen willen we ook kerken en particulieren
meer bij fondsenwerving betrekken en kijken of ‘crowdfunding’ een mogelijkheid biedt.
Zodra nog € 40.000 is ontvangen, kan de schoolbouw op de begane grond met 3 klaslokalen beginnen.
Gezien de nog te werven gelden begint de bouw waarschijnlijk niet voor het éérste kwartaal 2023.
Eind 2021 is met de bouw van de waterput begonnen. Deze wordt naar verwachting in het tweede
kwartaal van 2022 in gebruik genomen.
De communicatie willen we verder intensiveren door verhalen uit Benin op onze website,
www.beninami.nl, te plaatsen, nieuwsbrieven te maken en onze vriendenkring te vergroten.
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