
Stichting BeninAmi - beninami.nl - info@beninami.nl 

In augustus 2022 reisde ons bestuurslid
Augustin N’Dah* naar Berecingou om daar
het bestuur van onze partnerorganisatie
ONG-EBEI te ontmoeten (Organisation
Non-Gouvernementale Éduquer pour le
Bien-Être Intégral).

Niet alle bestuursleden konden aanwezig
zijn. Wel had iedereen zijn bespreek-
punten doorgegeven. De meesten via
Whatsapp. Ze zijn zeer betrokken. De
afstand en gebrek aan een goede
internetverbinding belemmert hen in hun
persoonlijke inzet. Ze proberen tijdens
feestdagen zoals Kerst of Pasen elkaar
alsnog te ontmoeten. 
Gelukkig konden voorzitter Didier N’Dah*
en penningmeester Monique Téna N’Tcha
deze zomer van Cotonou naar Natitingou
komen om de voortgang van het werk te
bekijken en te overleggen met de
bouwbegeleider Richard Tchetikoua. 

De foto hierboven is gemaakt in
september 2022 op het terrein waar de
school gebouwd gaat worden en waar
de watertoren nu staat. (op foto vlnr:
Augustin, Monique, Richard en Didier). 

De watervoorziening – watertoren - is
bijna klaar zoals de foto hiernaast laat
zien. Meer foto’s staan op onze
website. De laatste fase is om
toestemming te krijgen om het water als
drinkwater te gebruiken. Dit is een
formaliteit in Benin maar wij vinden dat
nog wel een spannende fase. Het
bestuur van ONG-EBEI zoekt nog een
toezichthouder, iemand die de
watervoorziening bewaakt en repareert
als dat nodig is. De reserveonderdelen
van de apparatuur zijn inmiddels
beschikbaar.
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Groeten uit Benin



Ik vind het heel belangrijk dat we meisjes
stimuleren hun talenten en vaardigheden te
ontwikkelen. Ik steun het idee dat elk kind, 
 jongen of meisje, recht heeft op een goede
opleiding en dat dit voor de ontwikkeling van
ons land van groot belang is. Daarom
ondersteun ik het idee om ook bedrijfjes
rondom de school op te zetten. Daardoor
leren de kinderen direct hun talenten te
ontdekken, ontwikkelen en in te zetten.’

"Ik wil advocaat worden en opkomen 
 voor de rechten van vrouwen en
kinderen. Ik weet dat mijn moeder het
niet leuk vindt dat ze geen geld heeft om
te doen wat ze wil. Daar word ik
verdrietig van, maar ik houd hoop. Ik ga
er in ieder geval mijn best voor doen om
advocaat te worden.’ 
We hopen dat hij een inspiratie is voor
nog vele andere kinderen.
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Monique Téna N’Tcha is penningmeester
van onze partnerorganisatie EBEI. Monique
is bio-medisch analytisch ingenieur en
werkt bij het 'Centre Hospitalier
Universitaire de laMère et de l’Enfant
Lagune' in Cotonou. Wij vroegen haar naar
haar motivatie om een school te willen
bouwen in Berecingou, een school die ook
de ondernemingsvaardigheden van de
kinderen stimuleert.
‘Ik ben het enige meisje uit een gezin van
acht kinderen dat mijn universitaire studie
heeft afgemaakt. En dat was niet makkelijk.
Mijn ouders wilden dat ik al heel jong zou
trouwen, maar dat wilde ik absoluut niet.
Waarom kan een vrouw zich niet net zo als
een man ontwikkelen? We zijn toch alle-
maal in staat om te studeren? Een goed
opgeleide vrouw kan op vele manieren
bijdragen aan haar familie en een stem
hebben in haar land. 

Kouagou N'Dah*. Kouagou woont in
Berecingou en gaat naar de
zomerschool die onze
partnerorganisatie EBEI organiseert. 
Wat motiveert hem?
Kouagou is 14 jaar. Twee jaar geleden
moest hij stoppen met school omdat zijn
ouders er geen geld meer voor hadden.
‘Mijn oom uit Nigeria hielp me om weer
naar school te gaan', vertelt Kouagou. 

Even voorstellen

Wat wil je later worden?

Stichting BeninAmi helpt ONG-EBEI
in Benin financieel en met kennis bij
de bouw en de opstart van een
particuliere school. In het dorp
Berecingou heeft ONG-EBEI een stuk
grond gekocht met eigen spaargeld.
Stichting BeninAmi zoekt nu naar
financiële middelen, zodat ONG-EBEI
samen met lokale ondernemers en de
dorpsbewoners er een school op kan
bouwen. Een watervoorziening is
inmiddels bijna klaar. 

Uw steun is van harte welkom. 

Meer informatie vindt u op onze
website of is op te vragen via e-mail. 

*de naam N'Dah is in Benin een veelvoorkomende naam, net als hier de naam Jansen
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