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Geef de kinderen, waar ook ter wereld, de kans op een goede toekomst!  
 
‘Kinderen hebben de toekomst’ is een veelzeggende 
uitspraak. Daarvoor hebben ze wel een goede basis nodig. 
Dat valt in Benin in West-Afrika niet mee. Het onderwijs laat 
er te wensen over. Regelmatig staken leraren omdat de 
overheid hun salaris niet betaalt. Bovendien is meer dan 70 
leerlingen per klaslokaal geen uitzondering.  
 
In Berecingou, een plaatsje in de regio Atacora in het noorden van Benin, wil een groep studievrienden 
daar verandering in brengen. Zij hebben inmiddels een organisatie (NGO-EBEI) opgericht en hebben 
Stichting BeninAmi gevraagd hen te helpen bij het financieren van de bouw van een basisschool.  
 

Deze basisschool met de naam 
‘Solidarité’ wordt geen school 
waar alleen het reguliere 
onderwijs wordt gegeven maar 
een school waar ook talenten 

worden ontwikkeld en creativiteit gestimuleerd, zodat kinderen later in hun eigen onderhoud kunnen 
voorzien. De school helpt niet alleen de kinderen aan een betere toekomst maar ook hun ouders en 
andere dorpsbewoners. Zo zijn er plannen voor de bouw van een graanmolen, waardoor vrouwen geen 
uren hoeven lopen om hun graan te malen. Op die manier wordt niet alleen vrouwenempowerment 
bevorderd, maar worden er ook inkomsten gegenereerd voor de bouw en verdere exploitatie van de 
school. 
 
Augustin N’Dah is een van de 
studievrienden. Hij werkt 
momenteel als pastor in Amsterdam. 
Hij ondersteunt onder andere 
vluchtelingen zonder papieren en hij 
ziet wat illegale immigratie doet. Het 
motiveert hem het plan om een 
school te bouwen in zijn 
geboortestreek van harte te steunen 
om zo een bijdrage te leveren aan 
een goede zelfstandige toekomst 
van de kinderen in hun eigen regio. 
Als bestuurslid van Stichting 
BeninAmi is hij de schakel tussen 
Nederland en Benin. 
 
 
 

Door de bouw van de school helpen we niet alleen de 

kinderen maar ook hun ouders en de andere 

dorpsbewoners aan een betere toekomst. 

Kinderen hebben de toekomst! 

Daarvoor hebben ze wel een 

goede basis nodig. 
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De voorbereidingen voor de bouw van de 
school zijn inmiddels gestart. Onze lokale 
partner heeft een architect en een 
projectleider gevonden die onder andere 
ervaring hebben met het bouwen van een 
soortgelijk schoolgebouw en een ziekenhuis 
in de regio. De grond was al met hun samen 
gespaarde geld gekocht.  
 
‘Laat de kinderen tot mij komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie 
is zoals zij’, maar zoals gezegd, dan moeten we die kinderen wel goed voorbereiden op de toekomst. 
Daarom wil stichting BeninAmi het bouwen van de school en de eerste 3 jaar exploitatie ondersteunen 
met kennis en financiële middelen. De stichting bezit de ANBI-status.  
 
We hebben de Diaconie van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert bereid gevonden om 
de komende drie jaar stichting BeninAmi en daarmee het scholenproject te ondersteunen met de 
opbrengst van enkele collectes. Het zou geweldig zijn wanneer u hun voorbeeld wilt volgen! 
 
Op aanvraag sturen wij u het projectplan waarin u uitgebreid over het ontstaan en de voortgang van 
onze plannen kunt lezen. Ook op onze website vindt u meer informatie. Een folder is in de maak, wij 
kunnen toelichtend materiaal voor u verzorgen en houden u regelmatig op de hoogte over de 
voortgang. En uiteraard zijn wij bereid alles mondeling toe te lichten. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur van de stichting BeninAmi, 
 
 
 
 
Yvonne Teitsma, bestuurslid 
info@beninami.nl 
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Goed onderwijs verbetert 

de toekomst van kinderen. 

Helpt u mee? 

 

Eén van de bestuursleden van stichting 

BeninAmi ondersteunt in zijn dagelijks werk 

onder andere vluchtelingen zonder papieren in 

Amsterdam Zuidoost. Hij ziet wat illegale 

immigratie doet. 


