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Nieuwsbrief december 2014
NIEUWS VANUIT DE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING

In september zijn Wim Beijer en Conny Huijskes op bezoek geweest in
Boukombé en Toukountouna, in het kader van het nieuwe project met de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Er wordt een programma gedraaid
rond capaciteitsversterking van de lokale overheid. Daarin wordt uitgewerkt wat
de rol van de gemeente is in voedselzekerheid en in de lokale economie. Tot nu
toe zijn gemeenten in Benin vooral druk geweest met het oplossen van sociale
problemen, zoals onderwijs, drinkwater, gezondheidszorg, etc.
Met de twee gemeenten is afgesproken, dat zij bij elkaar op bezoek zullen gaan
om van elkaar te leren over hun landbouwsituaties. Elke gemeente heeft haar
eigen sterke punten.
Er is een actieplan opgesteld met taken voor de komende maanden. Inmiddels is
een afgesproken basistraining rond natte landbouw (irrigatie) gerealiseerd.
In februari komt er een vervolg in een voortgangsmissie.
NIEUWS VANUIT DE STICHTING
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Fietsen voor College Le Baobab
In oktober zijn voor de laatste keer 25 fietsen geschonken aan meisjes van het
College Le Baobab in Boukombé.
Vier jaar lang hebben we van een externe donateur, die niet met name genoemd
wil worden, 2500 euro voor dit project gekregen.
Veel meisjes hebben nu een fiets en zijn daardoor in staat op tijd op school te
zijn. Bovendien zijn ze veel eerder weer thuis, zodat er ook tijd overblijft voor
huiswerk.
Het College is erg blij met de resultaten die dit fietsenproject heeft gehad. Zij
denkt nu na over een andere opzet, omdat er inmiddels drie middelbare scholen
in de gemeente zijn, waardoor meisjes niet meer zo ver hoeven te gaan.
De computers
In de vorige nieuwsbrief is gemeld, dat we de school geld voor computers
hebben geschonken. Modern onderwijs kan niet zonder de mogelijkheid gebruik
te maken van internet. Die mogelijkheid hebben de leerlingen nu ook, zodat de
kwaliteit van de lessen omhoog gaat.
Als dank aan de stichting is ons beeld constant
aanwezig.

Natuurlijk levert deze aanschaf weer
nieuwe vragen op. De huidige
stroomvoorziening laat niet toe dat elle
computers tegelijk gebruikt kunnen
worden. Er moet een extra stroomgroep
komen. We gaan over deze vraag nadenken en hebben een begroting gevraagd
van de kosten.
De school zit nog boordevol plannen, die wij niet allemaal kunnen
verwezenlijken. Maar het doet ons deugd, dat de directeur en de leraren zich
goed bewust zijn van wat er nodig is om de kwaliteit van hun onderwijs op peil
te houden/ te verbeteren.
In de toekomst is er behoefte aan sportmateriaal, zodat ook het vak sport beter
uit de verf kan komen.
Iets dat wij niet kennen, maar wat in Bénin heel belangrijk is: als er een muur
om het hele schoolterrein staat mag de school ook examens afnemen. Blijkbaar
is dat een zekerheid om fraude bij de examens tegen te gaan. Nu moeten de
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leerlingen naar de naburige stad om daar hun eindexamen te doen. Met een poort
en een klein stukje muur is men al begonnen en de rest zal zeker een keer
gebouwd worden.
Nieuwe directeur
Met ingang van oktober heeft Le Baobab een nieuwe directeur, Patient
Gnitona.
We hopen met hem net zo’n goed contact te krijgen als met de vorige directeur.
Vrouwengroep Tikonna

Het is jammer, dat het gebruik van zonne-ovens vastloopt op de financiën.
Voorlopig zijn de oventjes te duur in de aanschaf. Toch is onze training niet
voor niets geweest. De vrouwen zijn zich bewust van de noodzaak de houtkap te
verminderen en zien en begrijpen de mogelijkheden van het gebruik van de zon.
Ze verwerken de noot van de karitéboom tot een
crème, karité-boter. Om daar een lonende
handel van te maken wil Tikonna iedere vrouw
een paar bomen geven. Extra bomen zijn
meteen goed oor het milieu.
Met een externe donateur wordt gekeken naar
een mogelijkheid om een droogmachine voor
vruchten, die werkt op zonne-energie, te
bouwen.
Voor de karité-boter hebben de vrouwen een
kwaliteitskeurmerk voor elkaar gekregen.
Ze willen nu graag de crème een lekkere geur geven, bijvoorbeeld lavendel.
Wim had een flesje lavendel meegenomen. Hier
kun je die karité-crème ook kopen met o.a. een
lavendelgeur. Dat spreekt de vrouwen wel aan.
Het vermarkten zal een groter probleem zijn.
Wat zou het mooi zijn, als een Nederlandse
jongere met als hobby natuurlijke huidproducten
dit eens, als een onderdeel van studie, zou
uitzoeken. Voor dit natuurproduct mét certificaat
3

moet in Nederland afzet te vinden zijn. Denk maar aan winkels als Lösch,
Rituals, enzovoort, die doen het goed in Nederland.
Training in ondernemerschap
Het lesplan voor meisjes van de drie Colleges in Boukombé is samen met een
Amerikaanse vrijwilliger, goed ontwikkeld en is afgelopen jaar uitgevoerd.
Tikonna heeft daarvoor van de Stichting een financiële bijdrage gekregen. Door
een staking van leraren in het hele land, kon het programma niet helemaal
uitgevoerd worden. We hebben daarvoor nu een nieuwe aanvraag gekregen.
Zo’n 150 meisjes krijgen in 2015 een training in ondernemerschap. Niet
iedereen heeft de capaciteit om verder te studeren. Ook is er niet voor iedereen,
die van de middelbare school komt, een betaalde baan. De meisjes krijgen nu
kennis over basiseconomie en leren een plan te maken om later hun eigen
handeltje / winkeltje te beginnen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan gezond
en verantwoord koken en aan seksuele voorlichting.
Wat in Boukombé volgens ons ontbreekt, is een goede vakopleiding, zowel voor
jongens als voor meisjes. De aloude huishoudschool en een (landbouw)
technische school zouden daar ideaal zijn.
Mijn laatste nieuwsbrief
Op 12 december heb ik, in de vergadering met de werkgroep, afscheid genomen.
Deze nieuwsbrief is mijn laatste activiteit.
Het draaiende houden van de Stichting is mij opgebroken. Ik beleef er geen
plezier meer aan.
Ik kijk terug op 15 jaar, waarin ik veel tijd en energie in Boukombé heb
gestoken. Het heeft mij vreugde, maar ook verdriet gebracht. Ik heb geprobeerd
er, met mijn mogelijkheden , het beste van te maken.
Als ik zie hoe de vrouwen van bange vogeltjes geworden zijn tot krachtige
vrouwen, die meepraten, nadenken en waardevolle ideeën ontwikkelen en het
geleerde in praktijk brengen; als ik zie hoe het onderwijs gegroeid is met veel
basisscholen en drie scholen voor voortgezet onderwijs; als ik weet, hoe de
lokale radio, van een klein zendertje ontwikkeld is tot een professionele
organisatie, die ingezet wordt om de hele bevolking te bereiken, dan ben ik heel
dankbaar, dat ik daaraan mijn steentje heb mogen bijdragen.
U krijgt in ieder geval ook in de toekomst een nieuwsbrief.
Wim Beijer wordt secretaris en hij gaat de website verzorgen.
Een penningmeester is nog niet gevonden.
Daarom blijf ik nog even de financiën beheren. Dat zal van korte duur zijn.
Het rekeningnummer zal niet veranderen. Misschien wel de vestigingsplaats. U
wordt op de hoogte gehouden.
Misschien wilt uzelf wel meedoen of kent u iemand in uw omgeving, die graag
de vrijgekomen plaats inneemt. De Stichting hoort het graag.
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Een e-mail naar Wim Beijer is voldoende: w.beijer50@gmail.com.
DONATIES.
Ik hoop van harte, dat u uw donaties blijft storten, ook als ik uit beeld ben.
In deze nieuwsbrief hebt u kunnen lezen hoeveel goeds de Stichting ermee kan
doen. Uw bijdrage is erg welkom.
Ik wens u, mede namens de Stichting, heel goede feestdagen en een zeer gezond
en gelukkig 2015.
Ik dank u allen voor het vertrouwen, dat u in mij hebt gesteld.
Ton ter Heerdt-Grimmelikhuizen
0315-617695
heergrim@planet.nl
Rekeningnummer: 1117.39.624 t.v.n.
Stichting Vrienden van Boukombé te Varsseveld
www.vriendenvanboukombe.nl
KvK:09152691 ANBI gecertificeerd.
Karitéboom
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