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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
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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 2019 enkele wijzigingen ondergaan en bestaat sinds
dat 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.

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

Vrouwengroep Boukombé van
Tikonna in coronatijd
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3. Activiteiten 2020
Bijeenkomsten bestuur
Het bestuur is in 2020 driemaal bij elkaar gekomen om de diverse activiteiten voor te
bereiden en te bespreken (januari, maart, juli). Corona heeft de activiteiten dit jaar flink
geraakt.
Frame Voice Report
Hoewel de hoofactiviteit van Frame Voice Report in 2019
heeft plaatsgevonden (de Afrikaweek Oude IJsselstreek)
zijn er in 2020 nog verschillende activiteiten ontplooid. De
website www.afrikaweekoudeijsselstreek.nl is nog steeds
bijgehouden en aangevuld met materiaal over de
verschillende thema’s. De facebookpagina Afrikaweek Oude
IJsselstreek 2019 is regelmatig bijgehouden en genereert
nog steeds een redelijk aantal bezoekers.
Vanuit Wilde Ganzen is een digitale eindpresentatie van de
21 deelnemende projecten georganiseerd waar wij ook ons
project gepresenteerd hebben.
Inmiddels is ook het eindrapport en de financiële afrekening
geaccepteerd door Wilde Ganzen en is de laatste restbijdrage
ontvangen.
Sèmè-Podji
Het opruimen van een
illegale stortplaats in Sèmè
Podji

Het afvalproject in Sèmè-Podji wordt ondersteunt
door VNG-International en mede uitgevoerd door
Conny Huijskes en Wim Beijer. In april zijn hier
gemeenteraadsverkiezingen geweest en is een
nieuwe burgemeester gekozen. Vervolgens is
reizen naar Benin door corona niet mogelijk
geweest en kon er alleen digitaal contact
plaatsvinden. Inmiddels is de lokale werkgroep
(Equipe Focal) weer compleet gemaakt door de
burgemeester en heeft in december een
gezamenlijke training plaatsgevonden.
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 2019 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. In maart april
2020 zou een vervolgbijeenkomst plaatsvinden, maar door alle beperkende maatregelen
rond corona heeft geen bijeenkomst kunnen plaatsvinden.
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Projecten in Benin
Projecten
vrouwenorganisatie
Tikonna
Visieontwikkeling Tikonna
In vervolg op de discussie rond de
ondersteuning van Tikonna door onze
stichting, heeft Sabirou op eigen
kosten
een
tweetal
voorstellen
gemaakt hoe dit vorm zou kunnen
krijgen. Eén rond het kredietfonds en
één rond de structuur van Tikonna.
Midden 2020 heeft onze stichting hier
uitgebreid op gereageerd, gezien ook
de forse financiële consequenties van
beide
voorstellen.
We
zijn
in
afwachting van hun reactie. In een
laatste bericht is alleen aangegeven
dat
Tikonna
streeft
naar
het
uitbreiden van het kapitaal voor het
Bijeenkomst visieontwikkeling vrouwengroep van
kredietprogramma,
zonder
Tikonna met Sabirou
structurele
wijzigingen
aan
het
programma.
Zonder diepgaand overleg over het functioneren en de toekomst van Tikonna is het voor
onze stichting moeilijk in te schatten hoe de werkelijke situatie ter plekke is. Door de
reisbeperkingen is direct contact ook niet mogelijk.
Middelbare school Baobab (CEG Baobab)
In 2020 bestond de school 50 jaar en heeft onze stichting een bijdrage van €300
gestuurd voor de feestelijkheden. Echter, opnieuw vanwege corona was het uiteindelijk
niet mogelijk festiviteiten te organiseren.
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. In 2020
heeft Worldschool bovenstaande voorstellen opnieuw aangeboden en een drietal scholen
zijn aan de slag met het thema karitéboter. De website Afrikaweek Oude IJsselstreek is
opgenomen als bron voor informatie over de voorgestelde thema’s.

4. Voorlichting
Nieuwsbrieven
Door het uitblijven van concrete informatie over onze projecten in Benin is er geen
nieuwsbrief verschenen in 2020. De eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op onze
website: www.vriendenvanboukombe.nl. De verzendlijst omvat ongeveer 120 adressen.
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Donateurswerving
In 2020 zijn er geen specifieke fondswervingsacties gevoerd. Er zijn geen donaties
ontvangen.
Social media
In 2020 is zowel de website als Facebook beperkt ingezet als communicatiekanaal voor
onze activiteiten, mede door het uitblijven van informatie en activiteiten.
De website Afrikaweek Oude IJsselstreek blijft bezoekers trekken en de facebookpagina
Afrikaweek Oude IJsselstreek 2019 eveneens. Beide worden met algemene informatie
bijgehouden.
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