Nieuwsbrief 2, december 2021

Geef de kinderen, waar ook ter wereld, de kans op een goede toekomst!
Het is al weer even geleden dat wij u informeerden over het bestaan van onze stichting BeninAmi.
Om uw geheugen op de frissen: ‘In
Berecingou, een plaatsje in de regio
Atacora in het noorden van Benin, wil
een lokale organisatie een school
bouwen gericht op het reguliere
onderwijs én het ontwikkelen van
talenten en praktische vaardigheden
van kinderen om hen
toekomstperspectief te bieden in hun
eigen leefomgeving.
In Benin is een organisatie (ONG-EBEI)
opgericht om de bouw en exploitatie
van de school te begeleiden.
In Nederland is een stichting met ANBI-status opgericht, stichting BeninAmi genaamd. Deze stichting
helpt bij het financieren van de bouw en opstartfase van de basisschool in Benin.
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, omdat zij meer tijd krijgen voor hun andere
werkzaamheden, maar worden er ook inkomsten bijeengebracht voor de bouw en verdere exploitatie
van de school. Inmiddels is voor de graanmolen € 5.000,- beschikbaar. Als we de resterende € 3.000,gefinancierd krijgen wordt met de bouw gestart zodra het schoolgebouw nagenoeg klaar is.

Door de bouw van de school helpen we niet alleen
de kinderen maar ook hun ouders en de andere
dorpsbewoners aan een betere toekomst.

Laatste nieuws: bezoek ter plaatse en start bouw waterput
BeninAmi’s bestuurslid pastor Augustin N’Dah, die geboren is in Noord-Benin en die momenteel woont
en werkt in Amsterdam-Zuidoost, is deze zomer naar Benin afgereisd onder andere om de bouwlocatie
te bekijken en de bestuursleden van onze partnerorganisatie ter plaatse, ONG-EBEI, te spreken. De
meeste bestuursleden kent hij goed.

Augustin ondersteunt in Amsterdam-Zuidoost onder andere vluchtelingen zonder papieren. Hij ziet wat
illegale immigratie doet. Hij staat volledig achter het plan van ONG-EBEI om een school te bouwen in
zijn geboortestreek en wil zo zorgen voor een goede zelfstandige toekomst van de kinderen in hun
eigen regio. Dat voorkomt dat zij de regio verlaten om hun ‘geluk’ te beproeven in de grote stad
Cotonou of de heilloze weg richting West-Europa op te gaan.
Terwijl wij in Nederland druk bezig
zijn met het zoeken naar financiering
voor de bouw van de school, wordt in
Berecingou al hard gewerkt aan het
slaan van een waterput. Voor ons en
vooral ook voor de dorpsbewoners
een spannend begin van de
werkzaamheden!

Mocht u financiële ruimte hebben om
ons project te steunen, dan bevelen
we dat van harte bij u aan. Op onze
website vindt u meer informatie of
vraag een folder bij ons aan. En
schroom niet om ons naar meer
informatie te vragen, zoals ons projectplan of het verzorgen van een presentatie of mondelinge
toelichting.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de stichting BeninAmi,

Goed onderwijs verbetert
de toekomst van kinderen.
Helpt u mee?

Yvonne Teitsma, bestuurslid
info@beninami.nl
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