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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. 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
Ton ter Heerdt
Karin Wolffenbuttel

4

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 2019 enkele wijzigingen ondergaan en bestaat
vanaf dit jaar uit: Conny Huijskes, voorzitter; Wim Beijer, secretaris; Maria van Toor,
penningmeester; Sandra van der Berg, lid, Ton ter Heerdt lid en Karin Wolffenbuttel
vrijwilliger. Sandra richt zich vooral op de begeleiding van de vrouwenorganisatie Tikonna
in Boukombé.

Emma M’Po uit Boukombé in de stand van de Vrienden
van Boukombé tijdens het Afrikafestival

De klimaatavond tijdens de
Afrikaweek Oude IJsselstreek
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3. Activiteiten 2019
Bijeenkomsten bestuur
Het bestuur is in 2018 viermaal bij elkaar gekomen om de diverse activiteiten voor te
bereiden en te bespreken (januari, mei, juni, oktober).
Frame Voice Report
Samen met de stichting Global Development Africa hebben
we de handschoen in 2018 opgepakt en een werkgroep
geformeerd
en
een
communicatiemedewerker
aangetrokken. Na veel voorbereidingen in 2018 met de
werkgroep hebben we ons projectvoorstel: Afrikaweek Oude
IJsselstreek, eind januari ingediend. Opgebouwd rond de
sociale ontwikkelingsdoelen klimaatverandering, gender en migratie Eind maart kregen
we het groene licht en kon de concrete uitvoering beginnen. Een eigen website is
opgezet: www.afrikaweekoudeijsselstreek.nl en een
facebookpagina ingericht: Afrikaweek Oudeijsselstreek
2019. De Afrikaweek is uitgevoerd van 23 juni tot en
met 28 juni. Ook zijn er enkele activiteiten van andere
organisaties aan gelinkt. Het Filmhuis met een film
over Congo en Managers met een missie met een
conferentie. Aan het eind van de Afrikaweek heeft de
DRU nog een optreden met een Ugandese zanger
toegevoegd.
Een tiental organisaties uit de gemeente Oude
IJsselstreek die actief zijn in Afrika hebben zich daar
gepresenteerd, evenals organisaties betrokken bij
migratie. Een tweetal mensen uit Benin waren ook
aanwezig die week. In de week na het Afrikafestival
zijn orden themabijeenkomsten georganiseerd met
lokale organisaties, zoals de Plattelandsraad, rond
klimaatverandering, met ‘Vrouwen van Nu’ rond
gendergelijkheid en met de vakschool Anton Tijdink in
Terborg. Helaas konden de 2 personen uit Burundi niet
aanwezig zijn, vanwege visumproblemen. Ondanks dat
was de week een enorm succes. Het festival op zondag
trok 700 bezoekers. De themabijeenkomsten waren wat minder bezocht, maar kenden
wel uitstekende discussies.
Veel vrijwilligers hebben bijgedragen aan de realisering van de Afrikaweek. Hartelijk dank
daarvoor.
Inmiddels is de eindafrekening ingediend bij Wilde Ganzen.
Gemeente Oude IJsselstreek en Benin
Afrikaweek
De gemeente is actief betrokken geweest bij
de realisering van de Afrikaweek. De
burgemeester
heeft
het
Afrikafestival
geopend en wethouder van der Wardt heeft
een presentatie over migranten in onze
gemeente gehouden. Ook was er een
interview met een statushouder in één van
de workshops.
Sémé-Podji
Na de start in 2018 is de begeleiding door Conny Huijskes en Wim Beijer verder
opgepakt. In juli heeft Conny een begeleidingsmissie uitgevoerd rond planning en
afvalstoffen. Wim heeft in december een coaching missie uitgevoerd, waarbij een nieuw
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onderdeel aan het project is toegevoegd: de planning om in 2020 afval te gaan
verwerken.
Platform Oude IJsselstreek Wereldstreek
Rond de succesvolle samenwerking met de verschillende ontwikkelingsorganisaties is ook
het idee ontstaan om te kijken of er interesse zou zijn voor een platform van
ontwikkelingsorganisaties, niet alleen met betrekking tot Afrika, maar ook met clubs
actief in andere delen van de wereld in de Oude IJsselstreek. In september is een eerste
platformbijeenkomst georganiseerd en daar bleek interesse te zijn om enkele keren per
jaar een thema-avond te organiseren en langzaam aan een platform te bouwen. Vrienden
van Boukombé speelt hierin (voorlopig) een trekkersrol.
Projecten in Benin
Projecten vrouwenorganisatie Tikonna
Visieontwikkeling Tikonna
De aan Sabirou Seidou in 2018 opgedragen analyse heeft in 2019 tot een gedegen
rapport geleid, waarbij aanbevelingen voor de ondersteuning zijn gemaakt. De
aanwezigheid van Sabirou tijdens de Afrikaweek maakte het mogelijk om het rapport
uitgebreid te bespreken met het bestuur. Als tweede persoon uit Benin was Bernadette
M’Po aanwezig en zij heeft zich gecommitteerd om Sabirou te helpen bij de
ondersteuning van Tikonna. Een actieplan is uitgewerkt met de focus op versterking van
de economische activiteiten van Tikonna. Daarnaast zal Vrienden van Boukombé helpen
bij de ontwikkeling van een nieuwe organisatiestructuur.
Jeu sans Tabou (JsT)- Seksuele voorlichting
Het project Jeu sans Tabou is zeer succesvol afgerond in 2019. Het betrof een
samenwerking tussen de Beninese scouting en Tikonna rond seksuele voorlichting met
als uiteindelijke doel het aantal kindzwangerschappen terug te dringen.. De
projectresultaten zijn als volgt:
- 20 spellen JsT geproduceerd in oktober 2018
- 20 jongeren getraind als spelleider van 24-28 februari 2019 - 293 spelsessies gespeeld
in de gemeente Boukombé onder begeleiding van getrainde spelleiders
- 2847 spelers, 1564 jongens en 1283 meisjes, hebben JsT gespeeld
- 1994 toeschouwers bij de spelsessies JsT
- evaluatiebijeenkomst met de 20 spelleiders van 21-23 juni 2019.
Eind 2019 is het eindrapport beschikbaar gekomen en zijn de donororganisaties
geïnformeerd.

Spelleiderstraining in Boukombé
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Middelbare school Baobab (CEG Baobab)
In 2019 zijn er geen grote ondersteuningsacties geweest voor de middelbare school. In
december heeft Wim tijdens zijn opdracht voor Sémé-Podji de laatste koffer met
voetbalkleren voor de school meegenomen en in Cotonou overgedragen.

Worldschool
In 2019 heeft het bestuur besloten opnieuw deel te nemen
aan het Worldschool-gebeuren. Twee voorstellen zijn
ingediend: Hoe jonge ondernemers te steunen aan de hand
van ervaringen in Nederland en Wat moet je doen om
karitéboter uit Benin in Nederland te vermarkten. Door de
late plaatsing op de site van Worldschool, zijn er geen
aanmeldingen voor deze opdrachten gekomen.

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 2019 betrof het de volgende activiteiten.
Nieuwsbrieven
Dit jaar is er één nieuwsbrief verstuurd in juni. De
nieuwsbrieven
zijn
te
vinden
op
onze
website:
www.vriendenvanboukombe.nl. De verzendlijst omvat ongeveer
120 adressen. De nieuwsbrief was volledig gewijd aan de
Afrikaweek.

Pers
In het kader van de Afrikaweek Oude IJsselstreek is een uitgebreid communicatietraject
opgezet. Dat heeft geresulteerd in de aanwezigheid van posters, banners, borden langs
wegen. En een groot aantal artikelen in de
regionale pers. Zoals:
-Afrikaweek: cultuur en informatie
-Vrouwen van Nu, actief in Afrika
-Wat doet migratie met mensen
-‘Daar waar het goed is, is je thuis’
-Afrikaweek
-DRU haalt Afrika binnen,
-etc.
Donateurswerving
In 2019 zijn er geen specifieke fondswervingsacties gevoerd. Wel zijn er bijdragen naar
aanleiding van de nieuwsbrief binnengekomen.
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Social media
In 2019 is zowel de website als Facebook actief
ingezet
als
communicatiekanaal
voor
onze
activiteiten. Met name Facebook is ingezet voor
korte verslagen tijdens de reizen naar Benin en
voor artikelen en nieuwtjes.
De website Afrikaweek Oude IJsselstreek heeft veel
bezoekers getrokken en de facebookpagina
Afrikaweek Oude IJsselstreek 2019 eveneens. We
noteerden daar meer dan 6000 likes.

5. Plannen 2019
De belangrijkste plannen voor 2020 zijn:
-

De ondersteuning van Tikonna in de formulering van haar strategie door de lokale
consultant Sabirou Seidou.
Het steunen van het college Baobab dat in 2020 50 jaar bestaat.
Het formuleren van een vervolgvoorstel Jeu sans tabou.
Het stimuleren van de ontwikkeling van een platform rond
ontwikkelingsorganisaties en migratie.
Het begeleiden van scholen die één van onze Worldschoolvoorstellen gaan
uitvoeren.
Het uitgeven van één of twee nieuwsbrieven.
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