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1. Voorwoord
De Stichting Vrienden van Boukombé (VvB) is opgericht met als doel: het ondersteunen
van lokale initiatieven in de gemeente Boukombé in Benin, West Afrika. Vanuit de
betrokkenheid van een aantal mensen bij de stedenband gemeente Wisch en de
gemeente Boukombé in 2002, is
onze stichting in 2005 opgericht om
lokale projecten te ondersteunen in
de gemeente Boukombé. En om in
Nederland
steunactiviteiten
te
ontplooien om de stedenband inhoud
en versterking te geven en financiële
middelen
te
verwerven.
Deze
activiteiten worden ontplooid naast
de
door
de
Vereniging
van
Nederlandse
Gemeenten
Internationaal (VNG-I) gesteunde
projecten in Boukombé en na 2013
ook in de gemeente Toucountouna.

Ondertekening van de stedenbandovereenkomst in
Boukombé door de toenmalige prefect in 2002

Wij hebben vanaf 1 januari 2011 de ANBI beschikking toegekend gekregen en voldoen
aan de voorwaarden om deze te behouden. In 2017 is er een controle geweest op onze
financiële presentatie. Na aanpassing daarvan voldoen we weer aan de voorwaarden.
Ons bestuur is stabiel en deskundig en wordt ondersteund door enthousiaste vrijwilligers.
Vanaf medio 2003 zijn de activiteiten in Boukombé gestart en vanaf 2005 zijn we met
fondsenwerving gestart voor de doorstart van het ons eerste project. Vanaf dat moment
werd het economische project niet meer door de VNG-I gesteund.
In dit jaarverslag kunt u lezen hoe Stichting VvB werkt, welke projecten wij hebben
gesteund en welke fondsen wij hebben geworven. De volledige financiële verantwoording
vindt u achteraan in dit jaarverslag.
Wij danken al onze donateurs voor de bijdragen die wij hebben ontvangen.

Bestuur en vrijwilligers Stichting Vrienden van Boukombé
Wouter van der Schaar
Wim Beijer
Maria van Toor
Conny Huijskes
Sandra van der Berg
Brigitte Althoff
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2. Organisatie
Doelstelling
De doelstelling van Stichting VvB is het onderhouden van duurzame contacten tussen de
inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de inwoners van de gemeente
Boukombé in Benin. Het bevorderen van vriendschapsbanden tussen de stichting en de
inwoners van de beide gemeenten. Het verstrekken van informatie en het realiseren van
duurzame projecten in Boukombé.
Werkwijze
De Stichting Vrienden van Boukombé probeert de genoemde doelstellingen te realiseren
door, waar mogelijk, uitwisselingen te realiseren tussen beide gemeenten. Door in
Nederland informatie te verspreiden over Benin en door middelen te verwerven om lokale
duurzame projecten in Boukombé te ondersteunen.
Bestuur en vrijwilligers
Het bestuur van de stichting bestaat uit: Wouter van der Schaar, voorzitter; Wim Beijer,
secretaris; Maria van Toor, penningmeester; Conny Huijskes, Sandra van der Berg en
Brigitte Althoff, leden. Sandra richt zich vooral op de begeleiding van de
vrouwenorganisatie Tikonna in Boukombé.
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3. Activiteiten 2017
Bijeenkomsten bestuur
Het bestuur is in 2016 vijfmaal bij elkaar gekomen om de diverse activiteiten voor te
bereiden en te bespreken (februari, april, september, november en december). Opnieuw
waren er dit jaar nogal wat problemen met het overmaken van geld naar de CEG. Nadat
het geld niet te storten bleek en terugkwam is, na intensief overleg met de CEG en de
lokale bank, de storting uiteindelijk gelukt.
Stedenband gemeente Oude IJsselstreek – Boukombé
Zoals
in
het
vorige
jaarverslag
gemeld,
is
het
samenwerkingsprogramma van de gemeente Oude IJsselstreek met de
VNG-I beëindigd eind 2016. In februari 2017 is de raad geïnformeerd
over deze situatie en over de resultaten van het hele LGCP-programma.
Vervolgens is de afspraak gemaakt dat de gemeente geïnformeerd blijft
via de stichting Vrienden van Boukombé tot er verdere ontwikkelingen
zijn. De wethouder heeft daarbij aangegeven open te staan voor nieuwe
ontwikkelingen via VNG-I.
Reizen
In 2017 zijn twee leden van onze stichting op persoonlijke titel op bezoek geweest in
Benin. Sandra van der Berg heeft in februari/maart naast haar privé activiteiten, een
aantal dagen doorgebracht met Tikonna in Boukombé. Daarbij zijn de lopende projecten
met Tikonna de revue gepasseerd. Ook heeft ze de internationale vrouwendag met hen
gevierd. In Cotonou heeft ze een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van de scouting
in Benin om een projectvoorstel voor seksuele voorlichting met hen te bespreken.
In november bracht Wim Beijer een bezoek aan
Natitingou, Boukombé en Toucountouna om de
verschillende partners te bezoeken en de lopende
projecten te bespreken. Onze voormalige lokale
adviseur Sabirou Seidou heeft allerlei afspraken
gemaakt en hem drie dagen lang op eigen
gelegenheid vergezeld. Een enorme steun om in de
kort beschikbare tijd toch veel te kunnen doen,
waarvoor
grote
hulde.
Eén
van
de
mooie
boodschappen van die reis is het doorgaan van de
ontwikkelingen bij de twee afgesloten LGCPprogramma’s in Boukombé en Toucountouna. In Toucountouna wordt de opgerichte
‘cellule’ ondergebracht in een economische eenheid samen met de markten en een op te
zetten rijstpellerij. In Boukombé erkent de burgemeester de druk op het personeel van
de ‘cellule’ en gaat hij een nieuw personeelslid toevoegen.
Projecten in Benin
Gezondheidsproject Homeopaten zonder Grenzen (HZG)
Dit gezondheidsprogramma dat gestart is in 2005 loopt verder met HZG. Doordat er in
2017 geen verdere informatie meer van hen is gekomen, heeft onze stichting daar geen
bijdrage meer aan geleverd.
Projecten vrouwenorganisatie Tikonna
Ondernemerschaptraining
In 2017 heeft Tikonna voor de derde keer een cursus uitgevoerd voor leerlingen
middelbare scholen, in Boukombé en Korontière in de periode februari - juni. In
hebben dit jaar ruim 100 leerlingen deelgenomen om te leren hoe een business
zetten. De uitdeling van de certificaten is dit jaar niet gedocumenteerd door
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van 2
totaal
op te
Radio

Dinaba. Er blijkt nog steeds interesse van leerlingen te zijn voor deze cursus. Indien er
voldoende financiële middelen zijn, dan kan ook in 2018 mobilisatie plaats vinden en bij
voldoende deelname, opnieuw een cursus gestart worden.
Het bomenplantprogramma voor karitébomen
In 2016 is het bomenplantprogramma na enige aanpassingen van start gegaan.
Driehonderd vrouwen hebben elk 3 verbeterde bomen gekregen om te planten en
hebben geleerd hoe ze deze moeten verzorgen. Door het vele kappen van oude
karitébomen wordt de toekomstige winning van kariténoten bedreigd. In 2017 blijken
veel planten verdwenen te zijn. Aan de vrouwen was gevraagd deze op hun eigen
gronden te planten. Deze bleken echter ver van huis te liggen en door het afbranden
door de mannen van verafgelegen velden en door gebrek aan water, hebben veel planten
het niet overleefd. Hoewel vrouwen door willen gaan met dit project, zijn er veel twijfels
ontstaan over de uitvoerbaarheid. Dit zal in 2018 eerst onderzocht worden.
Seksuele voorlichting
Oorspronkelijk
zou
de
training
over
het
ondernemerschap gekoppeld worden aan seksuele
voorlichting. Dit is niet gelukt in 2016. Inmiddels is
trainingsmateriaal gevonden en heeft in februari
2017 een proeftraining op de CEG Baobab in
Boukombé plaatsgevonden. Sandra van der Berg
was daarbij en zij werkt inmiddels aan een
projectvoorstel met de scouting van Benin en
Tikonna voor het uitrollen van deze succesvolle
methode.
Radio Dinaba
Eind 2016 was inmiddels het grootste deel van de benodigde fondsen voor nieuwe zenden studioapparatuur voor Radio Dinaba, binnen. Begin 2017 is het gelukt de resterende
fondsen te vinden en is de apparatuur aangekocht en verscheept. Inklaring bleek toch
een probleem ondanks vooraf gemaakte afspraken. Met zowel organisatorische als
financiële ondersteuning van de gemeente Boukombé is het uiteindelijk gelukt alle
materialen in Boukombé te krijgen. Vervolgens bleken de montagekosten vele malen
hoger uit te vallen dan indertijd voorzien. Ook dat probleem hebben we in december
kunnen oplossen met steun van de gemeente Oude IJsselstreek, waarmee er groen licht
gegeven kon worden voor de installatie, zodat begin 2018 de nieuwe apparatuur in
gebruik genomen kan worden.
Middelbare school Baobab (CEG Baobab)
De school heeft inmiddels 2200 leerlingen.
In juni 2016 is het verzoek gedaan om een
sponsor te zoeken voor de financiering van
een muur rond de school. Als die er is, dan
kan de school als examenlocatie in
aanmerking komen. Nu worden de examens
in Natitingou gehouden, voor leerlingen
kostbaar in tijd en reiskosten. Sommigen
lopen de 45 kilometer door de bergen of
gaan met de fiets, vanwege het onvermogen
van de ouders om het reis- en verblijfgeld te
betalen. Tevens werd de vraag gesteld om
een bijdrage te zoeken voor de renovatie
van 4 niet-afgebouwde klaslokalen en voor
een aanvullende studie voor de boekhouder van de school. Een voorstel hiervoor hebben
we in 2017 kunnen maken en via verschillende fondsen is er €12.500 bijeengebracht. De
school is inmiddels heel actief aan de slag gegaan met de renovatie van de klassen en
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het verder bouwen van de muur. Zelf hadden ze ook lokaal middelen bij elkaar gebracht
om te kunnen starten met de muur. Als gevolg van deze inspanningen heeft het
Ministerie van Onderwijs toestemming gegeven om de examens in 2018 op de locatie
van Baobab te houden. Voor de staf van de school een enorm succes. De boekhouder
heeft ook met succes zijn eerste studiejaar afgesloten. Per september is hij echter
overgeplaatst naar Toucountouna, waar Wim Beijer hem in november heeft bezocht.
Slow Food
Op verzoek van Slow Food Achterhoek zijn in
2016 de eerste contacten gelegd met enkele
Slow Food vertegenwoordigers in Natitingou.
In 2017 heeft Slow Food Achterhoek €900
bijelkaar gebracht om een nieuwe tuin daar
te steunen. Tijdens de reis in november
hebben Wim Beijer en Sabirou enkele van de
al gerealiseerde tuinen bezocht, evenals de
eigen tuin van Emmanuel, de trekker van
Slow Food in Natittingou. Beiden waren
overdonderd door de hoge kwaliteit van zijn velden en producten. Als gevolg van dat
bezoek is de tuin opgenomen in een seminar in december rond de impact van
klimaatverandering op land- en tuinbouw in Noord-Benin.
Relatie met Belgische gemeenten
In 2017 zijn er regelmatige mailcontacten geweest met de gemeente Merelbeke in Belgie
die een stedenband heeft met Toucountouna. Projectinformatie wordt uitgewisseld om te
voorkomen dat er dubbele activiteiten plaatsvinden en eind december heeft Merelbeke
aangegeven eventueel te willen bijdragen aan het financieren van een steunzender voor
Radio Natitingou in Toucountouna. De gemeente had ook onze stichting gevraagd hier
aan bij te dragen, maar deze vraag is voorlopig aangehouden.
4. Voorlichting
Om voldoende inkomsten te werven voor onze projecten en om draagvlak te creëren in
Nederland, hebben wij voor zover mogelijk, voorlichting gegeven en inzamelingsacties
gehouden. In 2017 betrof het de volgende activiteiten.
Raad en college
In februari heeft Conny Huijskes een uitgebreid college- en raadsvoorstel uitgewerkt over
het afgelopen LGCP project met VNG-I. Afgesproken is dat de gemeente geïnformeerd
blijft via onze stichting over de ontwikkelingen in Boukombé. Eind 2017 heeft de
gemeente alsnog een financiële bijdrage gegeven voor de installatie van de
zendapparatuur van Radio Dinaba.
Nieuwsbrieven
Dit jaar zijn twee nieuwsbrieven verstuurd. In maart en december. De nieuwsbrieven
zijn te vinden op onze website: www.vriendenvanboukombe.nl. De verzendlijst omvat
ongeveer 120 adressen. Onderwerpen waren onder andere: de voortgang van de diverse
projecten, de rapportage aan de gemeenteraad, het nieuwe project voor CEG Baobab, de
samenwerking met de lagere school in Westendorp, donatie sportkleding door Sportclub
Silvolde, de bijdrage van Re-Sell en het nieuwe project van VNG-I in het zuiden van
Benin.
Donateurswerving
Uit de regio is dit jaar een bijdrage gekomen van een sponsorloop door de leerlingen van
de Leemvoortschool uit Westendorp. Naar aanleiding van een gastles door Conny
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Huijskes over water, onder andere in Benin, heeft de school deze sponsorloop
georganiseerd met een opbrengst van €750. Daarnaast zijn er de bijdragen naar
aanleiding van de nieuwsbrieven binnengekomen.
Projectvoorstel voor radio Dinaba
In 2016 is een projectvoorstel gemaakt voor de financiering van zendapparatuur voor
radio Dinaba ter waarde van €17.834. Dit project is aangeboden aan 10 donoren en heeft
tot eind 2016 €15.000 opgebracht. In begin 2017 is het resterende bedrag van €2.834
bijgedragen door de gemeente Oude IJsselstreek. Vervolgens heeft zij eind december
2017 een extra bijdrage gedoneerd van € 1.023 voor de installatie van het
zendmateriaal. Een tussenrapportage is verzonden aan de sponsoren.
Projectvoorstel voor de middelbare school CEG Baobab
In 2017 heeft de stichting een projectvoorstel voor ondersteuning van de middelbare
school Baobab gemaakt en verzonden aan een tiental fondsen. In totaal is daarop een
bedrag van €12.500 gerealiseerd: Stichting Vincentrum een bedrag van €1.000;
Stichting Jong een bedrag van €4.000; Stichting Struan Foundation een bedrag van
€5.000 en Stichting Kringloopwinkel Re-Sell een bedrag van €2.500.
Rommelmarkt ‘Grei in de wei’
Op de jaarlijkse rommelmarkt van buurtschap de Kroezenhoek in mei, zijn dit jaar
spullen verkocht van de familie Beijer. De opbrengst van €90 is naar onze stichting
gegaan.
Informatieavond vrijwilligers
In november heeft de gemeente Oude IJsselstreek een wervingsavond gehouden voor
vrijwilligers in het sociale domein. Onze stichting was daar ook aanwezig met een stand
omdat ook wij nog wel extra handjes zouden kunnen gebruiken. Helaas heeft niemand
zich aangemeld.
Sportclub Silvolde
Sportclub Silvolde heeft een wisseling van hoofdsponsor
gekend en besloot de huidige trainingspakken te doneren
aan het schoolteam van de middelbare school Baobab in
Boukombé. Het betreft ongeveer 2m3, maar verzending
bleek te kostbaar. Tijdens de reis van Wim Beijer is de
eerste
koffer
met
materiaal
meegenomen
en
overgedragen aan de leerlingen van het schoolteam. Bij
volgende
reisgelegenheden
zullen
de
resterende
trainingspakken worden meegenomen.
Social media
In 2017 is zowel de website als Facebook actief ingezet als communicatiekanaal voor
onze activiteiten. Met name Facebook is ingezet voor korte verslagen tijdens de twee
reizen.
Worldschool
In 2016 zijn we in zee gegaan met de stichting
Worldschool.
Deze
stichting
helpt
kleine
ontwikkelingsorganisaties met het formuleren van
projectvragen uit ontwikkelingslanden als thema’s
voor profielwerkstukken voor VWO-leerlingen. VvB
heeft 3 voorstellen geformuleerd: de vermarkting van
karitéboter in Europa, het opzetten van zonneenergieprojecten voor dorpen in Benin en het
opzetten
van
een
discussieplatform
rond
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landbouwontwikkeling. Drie groepen hadden zich voor zonne-energievoorstel
ingeschreven en één voor het karité-voorstel. Twee groepen zijn onderweg afgevallen en
in maart 2017 hebben twee groepen rond zonne-energie voor dorpen hun voorstellen
gepresenteerd aan Wim Beijer tijdens de einddag in Castricum.

5. Plannen 2018
De belangrijkste plannen voor 2018 zijn:
-

De ondersteuning van Tikonna in de formulering van haar strategie door de lokale
consultant Sabirou Seidou.
Het afronden van het projectvoorstel rond seksuele voorlichting en het werven
van fondsen hiervoor.
Voor Radio Dinaba, het afronden van de installatie van alle apparatuur en het
rapporteren aan de sponsoren.
Het afronden van het project met de CEG Baobab en het verzorgen van de
eindrapportage voor de donoren.
Het uitgeven van één of twee nieuwsbrieven.
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