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Bouwen aan de toekomst van Berecingou (Benin) 
 
Dromen van een beter bestaan in eigen leefomgeving 
De droom voor een bijzondere basisschool is van een 
vriendengroep lokale leraren uit Berecingou. Zij willen de 
leerlingen opleiden tot creatieve en zelfstandige mensen, die 
in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Een school 
die de talenten van kinderen ontwikkelt, hen ondernemerszin 
bijbrengt en hen op een nieuwe manier leert denken. Zo 
kunnen de kinderen een bestaan opbouwen in hun eigen 
leefomgeving en niet de heilloze weg gaan naar Cotonou, de 
hoofdstad van Benin, of naar West-Europa. 

Waarom is deze school anders 
Natuurlijk is de school primair bedoeld om kinderen in de leeftijd van 4 tot 15 jaar onderwijs te bieden 
dat speciaal gericht is op het ontwikkelen van hun talenten. Zij krijgen daardoor kansen op een betere 
toekomst in hun eigen leefomgeving.  
Secundair biedt het ouders en de andere dorpsbewoners (extra) werkgelegenheid en verbetert het de 
leefomstandigheden van onder andere vrouwen. 

Lokale betrokkenheid en inzet 
Het project is een initiatief van ONG-EBEI, een lokale instelling die speciaal hiervoor is opgericht door de 
vriendengroep. Zij hebben in 2019 de grond van de dorpsoudsten gekocht met eigen spaargeld. Het 
perceel is groot genoeg om naast de school ook ruimte te bieden aan een aantal opstartende bedrijfjes 
en aan het leren verbouwen van agri-producten. Dit zal extra inkomsten voor de school opleveren.  

Het project wordt gesteund door de lokale bevolking en de dorpsoudsten. De lokale bevolking wordt 
ingeschakeld om bij de bouw en inrichting van de school te helpen tegen een kleine vergoeding. Zo heeft 
het project ook een positieve invloed op de lokale economie.  

Stichting BeninAmi  
Eén van de bestuursleden van Stichting BeninAmi, pater Augustin N’Dah, komt uit de omgeving van 
Berecingou, Benin. Hij werkt nu in Amsterdam-Zuidoost om mensen zonder documenten wegwijs te 
maken in Nederland. Hij is betrokken gebleven bij de plannen van de groep studievrienden.  

Stichting BeninAmi is gevraagd om te helpen met de werving van gelden en met kennis bij de opstart van 
de particuliere basisschool. 

Concreet projectplan 
Het project bestaat uit een aantal onderdelen:  
1. Het slaan van een waterput voor schoon drinkwater (zie onderstaande foto: met pater Augustin, 2 

ONG-EBEI bestuursleden en de projectleider); 
2. De bouw van de begane grond van de school genaamd Solidarité  

met 3 klaslokalen en een kantoortje; 
3. De bouw van de 1e verdieping met 3 klaslokalen en magazijn;  
4. Het inrichten en opstarten van de school; 
5. Het installeren van een graanmolen; 
6. Het stimuleren van bedrijvigheid rondom de school; 
7. Het geven van voorlichting over hygiëne, milieu en opvoeding. 

Fasering bouw 
 Doel Wanneer Begroting 

Aankoop grond gerealiseerd in 2019  

Bouw waterput gerealiseerd in 2022   

Bouw school begane grond 2023 € 62.000 

Bouw graanmolen 2023/ 2024 €   8.000 

Bouw school 1e verdieping 2024 € 55.000 

Inrichting en opstartfase 2024-2027 € 60.000 
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Empowerment van vrouwen door het installeren van de graanmolen 

De aanschaf van een graanmolen zorgt voor extra inkomsten voor de school én bevordert empowerment 

van vrouwen. Zij zullen minder tijd kwijt zijn aan het lopen naar de dichtstbijzijnde molen. Zo kunnen ze 

meer tijd besteden aan andere werkzaamheden.  

Stand fondsen werving 
In maart 2021 ging de eerste aanvraag voor financiële steun de deur uit. Inmiddels hebben 3 kerken en 
20 donateurs bijgedragen. Elf fondsen hebben een bedrag gedoneerd of toegezegd. 
Hieronder de thermometer per half november 2022. Wanneer er nog € 8.000,- wordt toegezegd, kan 
met de bouw van de eerste drie klassen worden gestart. De waterput is inmiddels gereed. 

 

 

 
 
Link naar veel meer informatie en het laatste nieuws 
Het (laatste) nieuws en uitgebreide informatie is te vinden op onze website:  

https://www.beninami.nl/ . Hier staat ook een interview met pater  

Augustin N’Dah die deze zomer een bezoek aan het project in Benin heeft gebracht. 

 

Voor vragen: stuur een mail naar info@beninami.nl  

 

  
 

 
Belangrijkste gegevens: 
Naam Nederlandse organisatie:      Stichting BeninAmi, opgericht in eind 2019; 
Naam locale organisatie in Benin:  ONG-EBEI (‘Organisation Non-Gouvernementale Éduquer pour le   
 Bien-Être Intégral’), opgericht begin 2019 door een groep vrienden rond Berecingou met een droom; 
Doel project: het bouwen en beheren van een bijzondere lagere school in 2 fasen, het bouwen van een waterput en een 
graanmolen in Berecingou, Benin.  
Totale kosten: € 225.000, waarvan ca € 43.000 bijeen wordt gebracht door de lokale partner.   
Start project: de waterput is gereed en wacht op de testresultaten van het water. In de eerste helft van 2023 wordt naar 
verwachting gestart met de bouw van de school.    
Looptijd project: de bouw van de school duurt minimaal 1 jaar, afhankelijk van de beschikbaarheid van materialen en 
financiering. Daarna zal BeninAmi nog 3 jaar financiële ondersteuning verlenen tijdens de opstartfase.  
Religie en politiek: ONG-EBEI en stichting BeninAmi hebben geen religieus of politiek oogmerk. Alle kinderen zullen welkom 
zijn op de school ongeacht hun gender, geloof of ras. Waar mogelijk zal de instroom van meisjes worden bevorderd. Aan een 
beperkt aantal kinderen van minder bedeelde ouders zal een beurs worden verstrekt.  
Bankrekeningnummer: NL29 TRIO 0788 818 260 ten name van  Stichting BeninAmi te Abcoude; 
ANBI status: sinds eind 2019, RSIN/Fiscaal nummer: 860591529; 
Website en informatie: www.beninami.nl email info@beninami.nl . 
 

 

 
Gekleed om naar de kerk te gaan  Een traditioneel huis  

Pater Augustin N'Dah  

Totaal alle 

fondswerving 

Een soortgelijk schoolgebouw 
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