Jaarverslag 2018
Stichting Vrienden van Boukombé

1

Jaarverslag 2018
Stichting Vrienden van Boukombé (VvB)

2

Inhoudsopgave
1. Voorwoord

p4

2. Organisatie
Doelstelling, visie, werkwijze
Bestuur en vrijwilligers

p5
p5

3. Activiteiten 2018

p6

4. Voorlichting

p9

5. Plannen 2019

p10

Colofon
p/a Kroezendijk 4,
7064 KX Silvolde
Tel.: 0315 630666
www.vriendenvanboukombe.nl
w.beijer50@gmail.com
NL36 RABO 0111 7396 24
KvK nr: 65213920
ANBI nr.:8168 72 880

3

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. Ons bestuur is stabiel en deskundig. 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
Wim Beijer
Maria van Toor
Conny Huijskes
Sandra van der Berg
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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 heeft in 2018 enkele wijzigingen ondergaan en bestaat
vanaf dit jaar uit: Sandra van der Berg, voorzitter; Wim Beijer, secretaris; Maria van
Toor, penningmeester; Conny Huijskes, lid. Sandra richt zich vooral op de begeleiding
van de vrouwenorganisatie Tikonna in Boukombé. We hebben dit jaar afscheid genomen
van Wouter en Birgitte. Wij danken hen, maar vooral Wouter voor zijn langjarige inzet,
voor hun steun aan onze stichting.

Bestuur en team van Radio Dinaba met Conny Huijskes en
Wim Beijer, augustus 2018
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3. Activiteiten 2018
Bijeenkomsten bestuur
Het bestuur is in 2018 vijfmaal bij elkaar gekomen om de diverse activiteiten voor te
bereiden en te bespreken (maart, mei, juli, september en november). Opnieuw waren er
dit jaar enkele problemen met het overmaken van geld naar Tikonna. Nadat een naam
aanpassing was doorgegeven, is het geld toch aangekomen.
Frame Voice Report
In maart stuitten we op een aankondiging van de
organisatie Wilde Ganzen over een communicatieproject
voor kleine ontwikkelingsorganisaties rond de sociale
ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in Nederland. We hebben deze
handschoen opgepakt en samen met de stichting Global
Development Africa (GDA) en enkele medestanders zijn we
de ‘Afrikaweek Oude IJsselstreek’, aan het voorbereiden. Het projectvoorstel omvat een
Afrikafestival op een zondag halverwege 2019. Allerlei organisaties uit de gemeente
Oude IJsselstreek die actief zijn in Afrika zullen zich daar presenteren, evenals
organisaties betrokken bij migratie. En veel culturele onderdelen. Een aantal mensen uit
Benin en Burundi zullen ook aanwezig zijn. In de week erna worden themabijeenkomsten
georganiseerd
met
lokale
organisaties,
zoals
de
Plattelandsraad,
rond
klimaatverandering, met ‘Vrouwen van Nu’ rond gendergelijkheid en met vakonderwijs.
Gemeente Oude IJsselstreek en Benin
In 2017 heeft wethouder Kuster aangegeven dat de directe relatie met Benin na het
stoppen van het VNG-I project, via de stichting Vrienden van Boukombé zou lopen.
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn in de VNG-I, dan wilde het college graag
geïnformeerd worden. In juni 2018 kwam daarop het verzoek van de VNG aan de
gemeente om betrokken te worden bij het nieuwe programma DEALS in Benin. Met als
partnerstad Sèmè-Podji in het zuiden van Benin. DEALS is een programma dat zeven
snelgroeiende steden ondersteunt bij de overgang naar inclusieve en duurzame
ontwikkeling. Geïnspireerd door het concept City Deal uit Nederland, stelt dit programma
een innovatieve manier van samenwerking voor tussen lokale overheden, bedrijven,
maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en financieringsinstellingen om de
stedelijke vraagstukken het hoofd te bieden. VNG-I wil in die samenwerking de lokale
overheid beter te laten presteren.
In antwoord op dit verzoek heeft de
gemeente aangegeven niet rechtstreeks
betrokken te willen zijn, maar wel mee te
willen werken aan uitwisselingen en ook
toe te staan dat haar medewerker Conny
Huijskes op eigen gelegenheid deelneemt
aan het programma.
VNG-I heeft daarop Conny Huijskes en
Wim Beijer gevraagd het programma in
Sèmè-Podji te begeleiden. Dit heeft geleid
tot een eerste uitvoeringsmissie in juli en
een bezoek van een delegatie uit SèmèPodji aan de gemeente in september.
Reizen
In juli 2018 zijn twee leden van onze stichting op persoonlijke titel op bezoek geweest in
Benin. Dit in aansluiting op de missie in Sèmè-Podji. Conny Huijskes en Wim Beijer
brachten 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 om dat te faciliteren en ons te
vergezellen. Een enorme steun om in de kort beschikbare tijd toch veel te kunnen doen,
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waarvoor grote hulde. Op de valreep hebben zij de planningofficer Victor Agognon nog
kunnen ontmoeten. Hij is inmiddels gepromoveerd tot Secretaris generaal (SG) van de
gemeente.
Projecten in Benin
Projecten vrouwenorganisatie Tikonna
Visieontwikkeling Tikonna
Na een aantal discussies met de organisatie Tikonna is dit jaar besloten om hen te
steunen in hun organisatieontwikkeling. Enerzijds om hen financieel zelfstandiger te laten
worden, en anderzijds om haar secretariaat te versterken in de uitvoering en
ontwikkeling van activiteiten. De laatste jaren richt Tikonna zich namelijk vooral tot onze
stichting voor middelen en deze eenzijdige afhankelijkheid willen we graag doorbreken.
We hebben Sabirou opdracht gegeven om dit te proces in gang te zetten. Hij maakt eerst
en analyse van de organisatie en haar activiteiten. Vervolgens beoordeelt hij welke
activiteiten van Tikonna het sterkst zijn om zich in de toekomst op te richten. Daarna
volgt een advies wat voor structuur daar bij past en hoe het secretariaat versterkt kan
worden om de gezamenlijk te formuleren doelen, te realiseren. Dit project zou in april
starten, maar door ziekte en afwezigheid van de facilitator van Tikonna (Monique
Gnitona, is een eerste bijeenkomst pas in december gerealiseerd.
Jeu sans Tabou - Seksuele voorlichting
Na een succesvolle proefsessie op de middelbare school
Baobab in maart 2018, heeft onze stichting een
projectvoorstel geformuleerd en middelen binnengehaald
voor een eerste fase van het project Jeu sans Tabou (JsT).
Twee fondsen gaan dit project steunen. De stichting Taka
Tuka Foundation draagt €4.938 bij en de stichting Antoinette
Metternich € 6.372.
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de
organisatie Le Scoutisme Béninois, die al meer ervaring heeft met dit programma. In
oktober 2018 zijn de 20 spellen Jeu sans Tabou geproduceerd en geleverd. In februari
2019 zal de eerste training in Boukombé plaatsvinden voor 20 jongeren. Na de training
gaan zij het spel met leeftijdgenoten spelen en hopen we ongeveer 1800 jongeren met
het spel te bereiken. Tienerzwangerschappen komen in Boukombé nog heel veel voor.
Met dit project hopen we hierin verandering te kunnen brengen.
Radio Dinaba
2018 was alsnog een jaar met problemen voor het project van
Radio Dinaba. Nadat eind 2017 de materialen waren aangekomen,
bleken enkel zaken te ontbreken. Ondanks dat kon het contract met
de specialist getekend worden voor de installatie en kon hij alle nog
benodigde materialen bestellen. De installatie zou voor eind april
afgerond worden. Maar een storm blies de antennemast scheef en
de zenddipolen moesten opnieuw gemonteerd worden. Daarna
kwam er nog een kortsluiting in de meter
overheen en uiteindelijk in november liep
alles op rolletjes en vanaf die tijd
functioneert de zender optimaal. Eind
december
heeft
Radio
Dinaba
haar
eindrapport opgestuurd en is deze vertaald
en doorgestuurd aan de sponsoren.
Tijdens het bezoek in juli bleek al dat Radio
Dinaba zich geweldig ontwikkelt. Een goed bestuur, met een
actieve staf en directeur zorgen voor allerlei nieuwe initiatieven
op dorpsniveau. De rol van Dinaba in het proces van ontwikkeling
van Boukombé wordt daarmee steeds groter. Top.
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Middelbare school Baobab (CEG Baobab)
Zoals vermeld in het jaarverslag van 2017, hebben de
eerste examens in 2018 op het terrein van de
middelbare school, plaatsgevonden. Als gevolg van de
langdurige lerarenstaking, waren de resultaten niet al
te goed, maar des staf was bijzonder trots dat de
examinering prima was verlopen. De helft van het
terrein is nu ommuurd en een mooie poort
geïnstalleerd. Voor onze stichting is daarmee dit
project succesvol afgesloten. De school wil zelf nog
anders sponsoren zoeken om de andere helft van het terrein te ommuren.
Ook de vier klaslokalen zijn in dit jaar helemaal afgerond en in
gebruik genomen. Daarmee heeft de school voldoende leslokalen om
de komende jaren goed onderwijs te
kunnen geven.
Het derde onderdeel van ons project, de
co-financiering van de masters studie van
de
boekhouder
Malik
is
eveneens
succesvol afgerond. Hij heeft zijn bul in
september gekregen.
Tijdens het bezoek van Conny en Wim,
zijn opnieuw twee koffers vol sportkleding
meegenomen naar Benin. Eén koffer voor
Baobab
en
éen
koffer
voor
het
voetbalteam van boekhouder Malik in Toucountouna.
Espace-Vert
De NGO Espace Vert uit Boukombé heeft twee projectvoorstellen ingediend. Eén rond een
tiental drogers op zonne-energie en één voor de begeleiding van boerengroepen.
Vanwege onvoldoende onderbouwing is meer informatie gevraagd, maar hier is nog geen
reactie op gekomen.
Sèmè-Podji
In juli hebben Conny Huijskes en Wim Beijer de eerste workshop in Sèmè-Podji gegeven.
De gemeente had als pilot in het DEALS-project gekozen voor de verwerking van vuilnis
en het hergebruik hiervan. ‘Vuilnis is onze rijkdom’, zo benoemde de burgemeester van
Sèmè-Podji het project. Een actieplan is uitgewerkt voor dit project, waarbij eerst in twee
deelgebieden (één in stedelijk gebied en één in ruraal gebied), een proef voor een
geïntegreerde benadering wordt uitgewerkt.
In september was een delegatie uit Sèmè-Podji,
waaronder de burgemeester op bezoek in Nederland. In
de dagen die zij hier doorbrachten werd aandacht besteed
aan de huisvuilophaal en -verwerking in de Oude
IJsselstreek en aan projectmatig werken in de gemeente
Doetinchem. Deze werkwijze is voorgesteld als uitwerking
van het DEALS-project aan het team in Sèmè-Podji.
Daarmee leert het team hoe zij als onderdeel van de
gemeente ook zelfstandig grotere projecten kan uitvoeren.
Bijvoorbeeld in opdracht van externe donoren, zoals de
Wereldbank, EU of ambassades. De delegatie was zeer tevreden over deze studiereis.
Worldschool
In 2018 heeft het bestuur besloten opnieuw deel te nemen
aan het Worldschool-gebeuren. Ontwikkelingsorganisaties
formuleren daarbij problemen in de landen waar zij werken
en leerlingen van middelbare scholen wordt gevraagd
hiervoor oplossingen te bedenken. Wij hebben twee
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problemen aangeboden: Hoe een efficiënte crowdfundingsactie op te zetten voor een
seksueel voorlichtingsproject en wat moet je doen om karitéboter uit Benin in Nederland
te vermarkten. Een 26-tal leerlingen van verschillende scholen hebben zich hiervoor
opgegeven na een informatiebijeenkomst in Nijenrode.
Relatie met Belgische gemeenten
In 2018 zijn er regelmatige mailcontacten
geweest met de gemeente Merelbeke in
België die een stedenband heeft met
Toucountouna.
Merelbeke
heeft
aangegeven te willen bijdragen aan het financieren van een steunzender voor Radio
Natitingou in Toucountouna. Onze stichting heeft toegezegd €1.000 te kunnen bijdragen
aan dit project, maar de uitvoering is nog niet gerealiseerd. Een verzoek van de
middelbare school uit Toucountouna om bij te dragen aan het realiseren van een
toiletblok voor leraren, is doorgespeeld aan Merelbeke. Zij gaan bekijken of daar
mogelijkheden voor zijn binnen hun netwerk.
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 2018 betrof het de volgende activiteiten.
Nieuwsbrieven
Dit jaar is er één nieuwsbrief verstuurd in september. 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 in
Boukombé, de financiering van het Jeu sans tabouproject, het uitdelen van de sportkleding, het bezoek
van de delegatie van Sèmè-Podji aan onze gemeente en
de aanleg van de nieuwe asfaltweg naar Boukombé.
Pers
In februari heeft de Vizier Oude IJsselstreek een artikel
gepubliceerd over de activiteiten van onze stichting en de gift
van sportkleding aan Boukombé.
In juni verscheen het verslag van het bezoek van de
voorzitter van Slow Food Nederland aan de International
Slow Food Council in Nairobi. Zo’n 50 mensen uit 40 landen,
waaronder Benin, namen hieraan deel: ‘Slow Food bruist in
Afrika’.
Donateurswerving
In 2018 zijn er geen specifieke fondswervingsacties gevoerd. Wel zijn er bijdragen naar
aanleiding van de nieuwsbrieven binnengekomen.
Social media
In 2018 is zowel de website als Facebook actief ingezet als communicatiekanaal voor
onze activiteiten. Met name Facebook is ingezet voor korte verslagen tijdens de reis naar
Benin en voor artikelen en nieuwtjes.
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5. Plannen 2019
De belangrijkste plannen voor 2019 zijn:
-

De ondersteuning van Tikonna in de formulering van haar strategie door de lokale
consultant Sabirou Seidou.
Het uitvoeren van het projectvoorstel rond seksuele voorlichting, Jeu sans tabou.
Het indienen van het project Afrikaweek Oude IJsselstreek en het uitvoeren
daarvan.
Het opzetten van een crowdfundingscampagne voor het ondernemersschapproject
van Tikonna.
Het benaderen van de Weggeefwinkel in Varsseveld voor een klein project.
Het uitgeven van één of twee nieuwsbrieven.
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