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Tweede jaarverslag van Stichting BeninAmi  

 

Voorwoord 

Als voorzitter kijk ik graag met u terug op het begin, twee jaar geleden: de start van Stichting 
BeninAmi.  

In het eerste kwartaal van 2021 begonnen we met fondsenwerving. In december 2022 konden we 
ONG-EBEI (Organisation Non-Gouvernementale Éduquer pour le Bien-Être Intégral), onze 
partnerorganisatie in Benin, berichten dat de schoolbouw kon worden gestart. Fondsenwerving 
vereist veel geduld en kost tijd. Inmiddels is onze inzet en inspanning nog niet geheel, maar wel 
aanzienlijk beloond.  

Begin 2022 is met de bouw van het afzonderlijk project, de watertoren, begonnen. De reden daarvan 
was, dat toen al het noodzakelijke budget daarvoor was ontvangen.  

Met de schoolbouw kan hopelijk in 2023 in fases worden begonnen. ONG-EBEI heeft begin 2022 
daarom gevraagd. Eind 2022 is het voorwaardelijk besluit genomen om in te stemmen met de bouw 
van de eerste drie klaslokalen. Eerst start de bouw met de begane grond en de bouw van drie 
klaslokalen. Zodra er voldoende budget beschikbaar is, worden de andere drie klaslokalen op de 
eerste verdieping gebouwd. 

Over de plannen zijn wij nog steeds enthousiast! 

Hieronder informeren we u over de activiteiten in 2022. 

 

Johan Stuij,  

Voorzitter Stichting BeninAmi 
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Verslag van het bestuur 
  
In de eerste vergadering op 28 januari 2022 bespraken we het verzoek van het bestuur van ONG-EBEI 

om na te denken over schoolbouw in fases. De bewoners van de wijk Koussobogou in Bérecingou 

werden ongeduldig. Bovendien werden de grondstofprijzen alleen maar hoger. 

Als bestuur van BeninAmi hebben we enige tijd nagedacht om het project in fases op te splitsen. 

Want het bedrag van € 75.000,- voor de bouw van de begane grond van de school hadden we nog 

niet ontvangen. Wel stelden we toen vast dat de verdeling van ontvangen en toegezegde bedragen 

zou moeten zijn: minimaal 66% op de rekening staan en 34% toegezegd. Dit geldt ook per fase van 

het project. 

Op 2 december 2022 konden we ONG-EBEI meedelen dat er nagenoeg voldoende financiering 

mogelijk was om te gaan bouwen. Het gehele bedrag stond op 31 december 2022 op de rekening of 

was toegezegd.  

Dat gaf ons het vertrouwen dat het goedkomt met de verdere fondsenwerving en de bouw van de 

school. 

Fondsenwerving – de stand van zaken 
De fondsenwerving kost meer tijd dan verwacht. Naast financiering door 12 vermogensfondsen 

ontvingen we sinds de start van de fondsenwerving 44 donaties van 33 donateurs en 7 giften van 5 

kerken. Hieronder de thermometer. We hebben inmiddels genoeg geld binnen om te starten met de 

bouw van de eerste drie klaslokalen. De watertoren is inmiddels gebouwd. 

Thermometer inkomsten bouw school incl. waterput en graanmolen (geoormerkt) 

Stand van zaken fondsenwerving pet 31-12-2022 

In 2022 hebben we ons in hoge mate gericht op onze communicatiekanalen. Op onze website 

beninami.nl staan verhalen en beschrijvingen uit Benin ter verduidelijking van de foto’s op de 

website. Onze vriendenkring is uitgebreid, verschillende presentaties zijn gehouden en er twee 

nieuwsbrieven zijn verschenen.  

 

Beninami.nl voor meer informatie en het laatste nieuws 

Het (laatste) nieuws en uitgebreide informatie is te vinden op onze website: beninami.nl. Daarop 

staat ook een interview met ons bestuurslid pater Augustin N’Dah.  

http://www.beninami.nl/
https://www.beninami.nl/
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Overige bestuurlijke zaken 

 

Als bestuur hebben we zeven keer vergaderd.  

Drie bestuursleden bezochten op 3 december 2022 de ‘Partindag’ voor het leggen en onderhouden 

van contacten, het uitwisselen van kennis en ervaring en fondsenwerving. 

Het is belangrijk om een goed netwerk op te bouwen. We kunnen leren van organisaties, die al 

werken of gewerkt hebben in Benin. Daarom is contact gezocht met Nederlandse organisaties, die 

contacten hebben in Benin, zoals Wilde Ganzen.  

Verder zijn de bestuursleden Max Verbeek en Yvonne Teitsma herbenoemd voor een tweede, 

vierjarige bestuurstermijn en blijven zij bestuurslid tot 31 oktober 2025. 

 

 

Zakelijk nieuws uit Benin 
 

Voor het bestuur van ONG-

EBEI  is elkaar fysiek 

ontmoeten een uitdaging. De 

geografische afstand tussen 

Cotonou, waar een aantal 

bestuursleden werken en 

Natitingou en Berecingou ligt 

zo’n 550 km. Ze onderhouden 

contact via whatsapp en e-

mail. Bestuursvoorzitter van 

ONG-EBEI, Didier N’Dah, 

communiceert met Nederland 

via e-mail. 

Deze zomer is ons bestuurslid 

Augustin N’Dah (geen familie 

van Didier N’Dah) op eigen 

kosten naar Benin afgereisd om onder andere te overleggen met bestuursleden van ONG-EBEI. 

ONG-EBEI is blij dat de bouw van de watertoren af is. Nu is voor iedereen zichtbaar dat er ook echt 

iets is gerealiseerd. Daardoor is het vertrouwen in de daadwerkelijke realisatie van de school 

vergroot.  

Verder hoopt het bestuur van ONG-EBEI dat de school zo snel mogelijk gebouwd kan worden. Door 

de hoge inflatie wordt bouwen steeds duurder.  

 

Watertoren 

De watertoren kan in gebruik worden genomen. De tests van de waterkwaliteit waren goed. ONG-

EBEI komt met een promotieplan. In het droogteseizoen, begin 2023, wordt de watertoren in gebruik 

genomen. De watertoren wordt beheerd en bewaakt.  

 



5 
 

Bestuurlijke en formele zaken van Stichting BeninAmi 
 

Eind december 2022 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

 

Voorzitter: Johan Stuij 

Secretaris: Lee Hoorweg 

Penningmeester: Max Verbeek 

Bestuurslid communicatie: Yvonne Teitsma 

Bestuurslid verbinding met Benin: Augustin N'Dah. 

 

Financiële verantwoording 

 

De financiële verantwoording over 2022 is te vinden in het financieel jaarverslag 2022, dat op onze 

website kan worden gedownload, beninami.nl/anbi/. 

 
 

Vooruitblik op 2023  
 

In 2023 wordt de fondsenwerving voortgezet voor de tweede fase van het project. Als in 2023 de 

eerste fase van de schoolbouw wordt gestart, begint de fondsenwerving voor de inrichting van de 

school en het starten van de lessen. 

Ook in 2023 wordt via de website en nieuwsbrieven informatie gedeeld met onze financiële partners: 

vermogensfondsen, kerken en particulieren. Zodra begonnen wordt met de schoolbouw, worden 

vaker nieuwsbrieven verspreiden. 

  

https://www.beninami.nl/anbi/
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Belangrijke gegevens 

 
Naam Nederlandse organisatie: Stichting BeninAmi, opgericht eind 2019; 

Naam lokale organisatie in Benin: ONG-EBEI (‘Organisation Non-Gouvernementale Éduquer pour 

le Bien-Être Intégral’), opgericht begin 2019 door een groep vrienden met een droom; 

Doel project: het bouwen en beheren van een bijzondere lagere school in twee fasen, het bouwen 

van een watertoren en een graanmolen in Berecingou, Benin.  

Totale kosten: € 225.000, waarvan circa € 43.000 bijeen wordt gebracht door de lokale partner.  

Start project: de watertoren is gereed en in de eerste helft van 2023 wordt naar verwachting 

gestart met de bouw van de school.    

Looptijd project: de schoolbouw duurt minimaal 1 jaar, afhankelijk van de beschikbaarheid van 

materialen en financiering. Daarna verleent BeninAmi nog 3 jaar financiële ondersteuning 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 gegeven.  

Bankrekeningnummer: NL29 TRIO 0788 818 260 ten name van Stichting BeninAmi te Abcoude; 

Website beninami.nl en e-mail info@beninami.nl. 

mailto:beninami.nl
mailto:info@beninami.nl

