
  

  
 

 

 

Nieuwsbrief 3, juni 2022 
 
 

Goed onderwijs verbetert de toekomst van kinderen  
 
Het zoeken naar financiering voor de bouw van een bijzondere school in Benin, West-Afrika, is nog 
steeds in volle gang. Stichting BeninAmi zoekt in Nederland verschillende partijen die de schoolbouw 
willen ondersteunen. Het gaat om een school in Berecingou, een plaatsje in de regio Atacora in het 
noorden van Benin. Deze school richt zich op het reguliere onderwijs én de ontwikkeling van talenten 
en praktische vaardigheden van kinderen. Dat biedt hun toekomstperspectief in hun eigen 
leefomgeving. Zo kunnen leerlingen na hun schooltijd een bedrijfje starten en de kost verdienen. Rond 
de school is grond beschikbaar om aan startende bedrijfjes te verhuren. Het is de bedoeling dat die 
startende ondernemers 
ervaringen uitwisselen en zo 
nodig ondersteuning krijgen van 
de school. De door de lokale 
bestuurders gekozen naam voor 
de school is ‘Solidarité’. 
 
 
 

 
 

De school biedt de kinderen een betere toekomst én 
hun ouders en andere dorpsbewoners. Een graanmolen 
komt in de buurt van de school. Vrouwen hoeven 
daardoor geen uren meer te lopen om hun graan te 
malen. Daarmee wordt vrouwenempowerment 
bevorderd, omdat zij meer tijd krijgen voor hun andere 
werkzaamheden. Van de genoemde graanmolen komen 
extra inkomsten beschikbaar voor de bouw en verdere 
exploitatie van de school. De graanmolen en de 
plaatsing ervan kost € 8.000,-. Inmiddels is hier € 5.000,- 
voor beschikbaar.  
 
BeninAmi’s bestuurslid pastor Augustin N’Dah was 
vorige zomer in Benin. Hij is geboren in Noord-Benin en 
woont en werkt momenteel in Amsterdam-Zuidoost. Hij 
maakte onder andere deze foto’s. 
 
Het meisje op foto 1 runt haar eigen winkeltje. Ze 
verkoopt drankjes en allerlei andere spulletjes. Zie ik 
daar nu winterhandschoenen liggen?  
 
Met de opbrengst van de winkel hoopt ze haar 
schoolgeld te kunnen betalen. Dit is heel gebruikelijk in Benin: kinderen verkopen drankjes of  
 

Het schoolsysteem in Benin 

Door de bouw van de school leren kinderen niet 

alleen lezen, schrijven en rekenen maar worden ook 

hun talenten en praktische vaardigheden ontwikkeld. 



  

 
schoolspullen om naar school te kunnen. Net zoals 
de meiden bij een kraampje even verderop in de 
hoofdstad van de regio Natitingou (foto 2).  
Kinderen van 6 tot 11 jaar hebben een leerplicht. 
Het onderwijs is voor hen gratis toegankelijk. Wel 
wordt er van ouders een bijdrage aan schoolkosten 
verwacht. Voor veel gezinnen is het moeilijk om 
deze kosten van lesboeken, schooluniformen en 
dergelijke te betalen.  
 
Overheidsscholen doen wat ze kunnen. Maar het 
aantal kinderen in een klas is minimaal 75. Dat 
maakt les geven niet makkelijk. Bovendien is de 
inzet van de leraren laag, omdat ze vanwege lage 
salarissen ook allerlei andere baantjes nodig hebben 
om voldoende inkomsten te krijgen.  
 
Kwalitatief goed onderwijs kost geld. Het helpt om 
betere voorzieningen te hebben zoals computers, 
sportfaciliteiten en extra educatieve activiteiten 
voor leerlingen. De school ‘Solidarité’ wordt een 
particuliere school, waarvoor ouders een deel van 
de kosten betalen. De overige inkomsten hoopt de school te halen uit andere inkomsten. Van de 
genoemde graanmolen kunnen straks vrouwen voor een klein bedrag gebruik maken. Verder is verhuur 
van grond rondom de school mogelijk aan startende bedrijfjes. 
 
De school, waar wij financiering voor zoeken, 
is dus niet gratis, maar de kosten worden wel 
zo laag mogelijk gehouden. Vooraf is duidelijk 
wat de kosten zijn. Dat is bij de 
overheidsschool niet altijd het geval. Een klein 
aantal kinderen, van wie de ouders geen 
schoolgeld kunnen betalen, krijgt een beurs.  
 
 

 
De laatste berichten uit Berecingou over de 
waterput zijn hoopgevend. Gebruik daarvan is 
wat vertraagd, omdat grondstoffen en 
materialen daarvoor op dit moment moeilijk te 
krijgen zijn. Inmiddels wordt er weer aan 
gewerkt. We verwachten dat de waterput, of 
beter gezegd watertoren, nog voor de zomer in 
gebruik wordt genomen. 
 
 
 
 
 
 

Het laatste nieuws over de waterput 

Overheidsscholen doen wat ze kunnen. 

Maar het aantal kinderen in een klas 

(minimaal 75) laat in veel gevallen goed 

onderwijs niet toe. 



  

Uiteraard is en blijft een financiële bijdrage aan dit 
project van harte bij u aanbevolen. Er is nog   
€ 30.000,- nodig om met de schoolbouw te kunnen 
starten. Op onze website houden we u op de hoogte 
van het laatste nieuws uit Benin en de opbrengst. 
Wilt u meer informatie over het project ontvangen? 
Wij sturen u graag ons projectplan of onze folder toe 
of geven een mondelinge toelichting.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur van de stichting BeninAmi, 
 
 
Yvonne Teitsma, bestuurslid 
info@beninami.nl 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
In Benin is een organisatie (ONG-EBEI) opgericht door lokale mensen, waarvan sommigen inmiddels 
werkzaam zijn aan universiteiten in Benin. ONG-EBEI is verantwoordelijk voor de bouw en exploitatie 
van de school.  
 
In Nederland is de stichting BeninAmi opgericht, die de ANBI-status heeft. Deze stichting helpt bij het 
financieren van de bouw en opstartfase van de basisschool in Benin.  
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