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Bijna honderd nieuwe aanmeldingen voor de naaiopleiding op 

Centre Caleb! En een nieuwe opleidingsmogelijkheid tot automonteur voor de jongens! Ik was 

wel verrast en vervolgens blij. Zoveel jongeren die een kans krijgen hun leven en die van hun 

familie op de rit te krijgen. 

Te bedenken dat Blaise en Jeannette Gaïtou een aantal jaren terug voorzichtig met een aantal 

meiden begonnen zijn met de opleiding. Dat de behoefte naar goede opleidingen, en zeker 

voor meiden en vrouwen, groot is, wisten we al. De armoede is groot in Niger. En de 

mogelijkheid een goede opleiding te volgen heel klein. Veel meisjes krijgen niet eens de kans 

naar de basisschool te gaan. Voor veel jongeren een uitzichtloze situatie. 

En Centre Caleb , maar ook de basisschool AECM, zijn niet onopgemerkt gebleven! Elk jaar 

groeit de basisschool en de hoeveelheid aanmeldingen voor Centre Caleb stijgt met de jaren. 

En de verwachting is dat die ook zullen blijven stijgen. 

Misschien denkt u: ‘een druppel op de gloeiende plaat’. Maar deze druppel wordt wel steeds 

groter. En wie weet wat voor uitwerking dit heeft in de toekomst, welke kettingreactie dit in 

gang gaat zetten… Wie zal het zeggen? 

Gelukkig dat we deze toekomst bij God mogen brengen in ons gebed. Gebed vermag veel. 

Waar mensen tegen muren lopen, kan God deuren openen. 

Dat we in Nederland actief deel mogen uitmaken van dit proces, maakt mij wel dankbaar. En ik 

voel ook verantwoordelijkheid. Laten we met zijn allen de schouders onder de projecten in 

Niger blijven zetten, door gebed én in materiële zin. 

Ik heb u nog lang niet alle projecten genoemd. In dit jaarverslag kunt u uitgebreid lezen over 

de diverse projecten waar Blaise en Jeannette Gaïtou en Stichting Niger Zending bij betrokken 

zijn. Ik wens u veel leesplezier! 

 

Vriendelijke groet, 

Annely Lekatompessy van der Molen 

(voorzitter) 

 

 

VOORWOORD 
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Niger is één van de landen ter wereld waar diepe armoede het meest wijdverbreid is in de 

maatschappij. Stichting Niger Zending is een christelijke (interkerkelijke) organisatie. Zij 

behartigt de belangen van zendingspartners en hun projecten in Niger.  

 

1.1. Visie & Missie 
 We willen mensen in Nederland stimuleren om zich meer verbonden te voelen met Niger 

en in actie te komen voor dit land en haar bevolking in hun strijd tegen armoede vanuit 

een sociaal christelijke context. 

 We willen streven naar een optimale samenwerking tussen Stichting Niger Zending, 

zendingspartners en externe partners. 

 We willen mensen aanmoedigen en enthousiast maken om onze zendingspartners en 

projecten in Niger (financieel) te steunen ten behoeve van ontwikkelingswerk en zending. 

 Onderdeel van deze ondersteuning is om door projecten te voorzien in de fysieke, 

emotionele en geestelijke behoeften van degenen die lijden onder de gevolgen van 

armoede.  

 Uitgangspunt is het voorkomen, opheffen of verminderen van dit lijden, sociaal 

maatschappelijke- en geestelijke nood.  

 Het inzamelen van geld is een belangrijke manier om het werk in Niger te ondersteunen. 

 Het inzamelen van geld willen we doen bij particuliere donateurs, (inter)kerkelijke 

gemeenten, fondsen en bedrijven. 

 Maar we willen ook verdergaande betrokkenheid stimuleren; betrokkenheid in aandacht, 

tijd, energie en gebed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze waarden 
 We doen ons werk voor Stichting Niger Zending vanuit het geloof in en vanuit de 

liefde van Jezus Christus. 

 We willen dit doorgeven in woorden en daden. We laten iedereen vrij in zijn of haar 

keuze. 

 Iedereen is een schepsel van God en uniek. Iedereen is gelijkwaardig (ongeacht 

geboorteplek, geslacht, geloof en geaardheid). Zijn liefde is voor iedereen. 

 We zien Jezus als voorbeeld en willen dienstbaar zijn met onze gaven en talenten. 

We mogen rentmeesters zijn. Wij staan achter mensen die verantwoording durven 

nemen voor elkaar. 

 Wij vertrouwen onze zendingspartners die zich met hart en ziel inzetten voor hun 

volk en land. Wij willen hen niet in de steek laten, maar steunen waar mogelijk. 

 

 

HOOFDSTUK 1  
Over ons: Stichting Niger Zending 



 6 

 
1.2. In Niger… 
Een hoog percentage van de bevolking van Niger heeft weinig of geen onderwijs kunnen 

volgen. Voor veel inwoners betekent dit armoede en nauwelijks kansen in de maatschappij. 

Volgens de VN-index van de menselijke ontwikkeling (2014) is het, één van de minst 

ontwikkelde landen ter wereld.  

 

1.2a Ondersteuning zendingspartners 
Stichting Niger Zending biedt vanuit Nederland hulp en ondersteuning aan onze 

zendingspartners en hun projecten in Niger. De stichting richt zich op (het werk van) Blaise en 

Jeannette Gaïtou. Zij zijn onze zendingspartners. Doordat we Blaise en Jeannette Gaïtou 

ondersteunen kunnen zij de bevolking helpen door hun projecten. 

Blaise is geboren en getogen in Niger, Jeannette komt oorspronkelijk uit Nederland.  

We hebben een hart voor zending en willen hierin graag samenwerken. Daarom noemen we 

onze zendelingen “zendingspartners”. 

 

1.2b De projecten: 
• Centre de formation Caleb (vakopleiding voor kansarme jongeren) 

• Fabricants de Joie (King Kids, christelijk jeugdwerk) 

• Académie Evangélique Cornerstone de Maradi (AECM, basisschool) 

• Collège de Prière (toerusting, bijbels- en theologisch onderwijs) 

• DTS (Discipelschap Training School) (groeien in geloof in woord en daad) 

Al dit werk wordt grotendeels door de plaatselijke bevolking vormgegeven.  
 

Wij geloven dat educatie de sleutel is tot zelfstandigheid en een betere toekomst. Vandaar dat 

educatie als een rode draad loopt door de projecten.  

Dit sluit aan bij een van de millenniumdoelen van de UN: "education for all". 

 

1.3. In Nederland...  
Stichting Niger Zending richt zich op dit moment op (het werk van) Blaise en Jeannette Gaïtou. 

Wij willen mensen aanmoedigen en enthousiast maken om actief te helpen er voor Blaise en 

Jeannette te zijn en door hen heen voor de mensen in Niger. De stichting is hierdoor in de 

praktijk aan het werk in Nederland.  

 

1.3a Bestuursverslag 
Het beleid en de doelstellingen van Stichting Niger Zending zijn verwoord in het beleidsplan. 

Hierin schetsen we het beleid voor de komende jaren. Het beleidsplan is als pdf-document te 

vinden op de website.  

 

Samenstelling van het bestuur:  

Annely Lekatompessy-van der Molen (voorzitter) 

Mirjam Baas-Ridderhof (secretaris) 

Piet Baas (penningmeester) 

 

Marcel Baas (webmaster) 

Ronald Fennema 

Ton Van Iperen 

Jeanne Baas-Amersfoort 

Vacature 
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Het bestuur kwam zes keer bijeen om te vergaderen onder leiding van Annely Lekatompessy-

van der Molen (voorzitter). Hier waren financiële, organisatorische, praktische en strategische 

onderwerpen de belangrijkste agendapunten.  

In de vergadering van 31 maart 2015 heeft de vergadering de jaarrekening van 2014 

goedgekeurd.  

 

Onze droom... 
Blaise en Jeannette hebben een droom: Dat er in 2025 een kwalitatief goede basisschool is en 

het begin van een middelbare school. Verder dromen zij dat de vakopleiding voor kansarme 

jongeren uitgebreid is met andere vakrichtingen. 

Daarom willen we samen met u Blaise en Jeannette helpen om hun droom mogelijk te maken. 

We zijn blij met onze groep bestaande sponsors en willen deze graag behouden. Ons verlangen 

is om (het werk van) Blaise en Jeannette in Niger bij meer mensen bekend te maken, 

waardoor we de inkomsten kunnen vergroten. We willen graag aan de gang met nieuwe 

vormen van fondsenwerving, maar ook meer doen met social media. Hoe krijgen we de 

aandacht, betrokkenheid & verbinding van/met (onbekende) mensen? 

 

Vacature 
We hebben een vacature! 

Ben je op zoek naar leuk en zinvol vrijwilligerswerk, bij een 

kleine organisatie die rechtstreeks contact heeft met haar 

zendingspartners. Samenwerken binnen een leuk team voor 

mensen met mooie projecten, jij speelt als vrijwilliger een 

belangrijke rol bij het realiseren van de doelstellingen.  

Wij zoeken iemand die kan helpen op één van de 

volgende gebieden: administratieve ondersteuning, 

communicatie, marketing en/of fondsenwerving. 

Ook als jouw talenten op een ander gebied liggen en je 

graag wilt samenwerken binnen ons team schroom niet om 

contact met ons op te nemen, we kijken dan wat de 

mogelijkheden zijn. 

Ga jij deze uitdaging met ons aan?  

We kunnen je hulp goed gebruiken!  

Meer informatie over de vacature is te vinden op onze 

website (www.nigerzending.eu - de stichting – vacatures).  

 

1.4. Een blik vooruit...  
Wij blijven biddend om Blaise en Jeannette (en het werk dat in Niger gedaan wordt) heen 

staan. 

 

Speerpunten zijn: 

Vergroten van naamsbekendheid en het creëren van draagvlak (bij particulieren, kerken, waar 

mogelijk scholen enz) en hierdoor meer ondersteuning proberen te krijgen. 

Zoeken naar en samenwerking met partners waar dit kan. (welke fondsen kunnen we 

aanspreken en/of zijn er bedrijven waarmee we kunnen samenwerken?)  

communicatie en informatiemiddelen verbeteren. 

Later kunt u in dit verslag meer lezen wat Stichting Niger Zending het afgelopen jaar deed.  



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Familieberichten 
Het jaar 2015 begon onstuimig toen half januari mensen 

(met name jongeren) werden opgehitst om gebouwen die 

voor christelijke doeleinden gebruikt werden en ook wel 

huizen van christenen aan te vallen en te vernietigen. Dit 

gebeurde als gevolg van het verschijnen van een voor 

moslims provocerende cartoon in een Frans tijdschrift en 

tevens het condoleance bezoek van de Nigerese 

president aan de Franse president na de terreur 

aanslagen op het kantoor van hetzelfde Franse tijdschrift. 

In Maradi bleven de onlusten zeer beperkt, maar elders 

in het land richtten ze veel schade aan en er vielen een aantal doden (niet uitsluitend 

christenen). Op het moment dat dit gebeurde vroeg iedereen zich af hoe de situatie zich verder 

zou ontwikkelen. We zijn dankbaar dat het bij een incident bleef en deze uitbarsting van 

geweld geen vervolg kreeg. 

 

Ook in 2015 zette Blaise zich vooral in voor het Trainings Centrum Caleb, de Fabricants de Joie 

en de Discipelschap Training School. Daarnaast werd hij vaak om raad gevraagd door de 

kerkleiding van de gemeente waar we deel van uitmaken. Jeannette werkte dit jaar 20 uur/

week voor Sowing Seeds of Change in the Sahel bij de SIM, hield zich bezig met 

administratieve zaken rondom de AECM-school, verleende ondersteuning daar waar nodig – 

voornamelijk administratief – voor Training Centrum Caleb, de Fabricants de Joie en de 

Discipelschap Training School. Ook deed zij het grootste deel van de correspondentie met de 

achterban in Nederland. 

 

Caleb en Phoebé bleven ook in 2015 op hun vertrouwde school, de Ecole Mission Catholique 

Centre de Maradi. Caleb sloot in juni met goed gevolg zijn 4de lagere school jaar af en startte 

in oktober in CM1 (de equivalent van groep 7). Phoebé rondde in juni haar kleuterschool 

periode af en startte in oktober in CI (groep 3 in het Nederlandse systeem). We zouden graag 

willen dat Caleb na afronding van zijn lagere school naar Sahel Acedemy in Niamey kan voor 

zijn middelbare school opleiding. Sahel Acedemy is de school van de SIM en biedt kwaliteits 

onderwijs aan. Daarvoor moet hij echter wel behoorlijk goed Engels kennen. Jeannette had de 

bedoeling om daar mee bezig te gaan, maar dat kwam er maar niet van naast alle andere 

activiteiten. Eind 2015 namen we contact op met een Canadees zendingsechtpaar dat ook 

Engelse les geeft aan anderen, tieners en voornamelijk volwassenen. Zij bleken bereid te zijn 

om ook Caleb les te gaan geven, en Phoebé zal dan ook meegaan. Daarnaast zitten ze ook 

allebei op Taekwondo, bij één van de lokale clubs hier. 

 

 

HOOFDSTUK 2  
Onze zendingspartners: 
Familie Gaïtou 
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Dit jaar moesten ook de Nederlandse paspoorten van Caleb en Phoebé vernieuwd worden. We 

besloten dit te combineren met onze vakantie, aangezien de voor ons meest gunstige 

Nederlandse ambassade in Accra, Ghana zit. Nadat Blaise met de groep FJ uit Niger – 

waaronder ook Caleb en Phoebé – had deelgenomen aan het FJ/Kids Games kamp in 

Ouagadougou, gingen we met z’n allen naar Lomé. Daar konden we verblijven in het 

guesthouse van de SIL, een heel aangename plek. En vanuit Lomé is het goed te doen om op 

één dag op en neer te gaan naar Accra. Op de terug weg verbleven we nog een paar dagen bij 

onze vrienden in Kara, in het noorden van Togo. 

 

 

Aan het eind van het jaar mochten we een bezoeker uit Nederland verwelkomen. Marten van 

den Toren – die Jeannette kent sinds 1997 toen hij met zijn ouders naar Bangui in de Centraal 

Afrikaanse Republiek kwam, en die Blaise ook al wel ontmoet had –  Hij kwam voor ruim twee 

weken op bezoek. Als student culturele antropologie was er heel wat te observeren voor hem. 

Hij had ook de mogelijkheid om vanuit zijn studie wat te delen met de studenten van de DTS. 

En verder kon hij zich verbazen over hoe fris het in Niger kan zijn en maakte hij mee hoe er 

dagen achtereen een mist van stof hangt buiten (die binnen zichtbaar wordt op de vloer, de 

meubels, en noem maar op). We vierden uiteraard kerst in de kerk en thuis en er was de oud- 

en nieuw viering ook zowel in de kerk als thuis met (voornamelijk moslim) vrienden en de 

jaarlijkse mechoui (schaap gevuld met couscous en gegaard in een oven). Ook die gelegenheid 

leverde nog een interessante observatie op, namelijk het feit dat bijna alle bezoekers direct na 

het eten verdwenen i.p.v. te blijven voor nog een gezellig samenzijn zoals wij als Nederlanders 

dat vanuit onze cultuur gewend zijn. Het waren twee weken waarin we genoten van elkaars 

gezelschap en het was een waardig afsluiting van wat weer een jaar vol activiteiten was. 
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2.2. Partner project: “Sowing Seeds of Change in the Sahel” 
Aangezien dit project om werk van Jeannette gaat, wat niet onder de projecten van Stichting Niger 

Zending valt, beschrijven we dit project bij de privé activiteiten van familie Gaïtou. Het is natuurlijk wel 

een project waar veel raakvlakken zijn met andere projecten en waar ook gebed voor gevraagd wordt en 

wat Jeannette erg bezig houdt, vandaar dat we het wel een plek geven in dit jaarverslag. Met dit werk 

verdient Jeannette een klein salaris (op locaal niveau). Voor het grootste deel van hun inkomsten is nog 

steeds een support systeem nodig op basis van giften.  

 

‘Sowing Seeds of Change in the Sahel’ (SSCS) is een project met werk op de gebieden van 

landbouw en gezondheidseducatie (in dorpen). Van Serving in Mission. 

In 2015 was Jeannette voor het tweede jaar actief binnen SSCS. Ze kreeg met ingang van het 

landbouwseizoen 2015 de verantwoordelijkheid voor het onderzoeksprogramma rondom de 

management technieken van de in Niger belangrijke landbouwgewassen: gierst, sorghum, 

cowpea (zwartogenboon), en sesam. Daarnaast is ze de eindverantwoordelijke voor een klein 

onderzoeksprogramma betreffende een span van twee trekstieren. 

In de huidige fase van het programma richten we ons nog voornamelijk op onderzoek. 

Gemiddeld genomen verkrijgen boeren in Niger maar magere oogsten. Vaak wordt met een 

beschuldigende vinger gewezen naar de lage regenval. Dat is voor bepaalde gebieden in Niger 

inderdaad wel waar (maar dat zijn in feite gebieden die niet tot nauwelijks geschikt zijn voor 

de teelt van gewassen), maar voor onze regio is dit in de regel niet de beperkende factor. De 

meest beperkende factor is de lage bodemvruchtbaarheid in combinatie met bepaalde 

ongunstige traditionele management praktijken. Door middel van onderzoek – het gericht 

uitproberen van verschillende mogelijkheden gebaseerd op ervaringen elders en verschillende 

adviezen beschikbaar in Niger – werken wij er aan om voor ons gebied hier geschikte 

management praktijken te vinden die een duurzame hogere productiviteit mogelijk maken. Het 

doel is dat mensen op het platteland de mogelijkheid zullen hebben hun levensomstandigheden 

en voedselzekerheid te verbeteren en we hen door ons werk heen een glimp zullen kunnen 

geven van wie God is. 

Gedurende het landbouwseizoen 2015 hebben we afgerond een 35ha ingezaaid op het 

terrein van Maza Tsayé met de 4 verschillende gewassen hierboven genoemd. Daarnaast werd 

het terrein van de AECM-school, een ruime 4ha, ingezaaid. Het management hiervan was net 

als voor de 35ha van SSCS in handen van de SSCS bedrijfs manager. Verder werd er ook ruim 

2,5ha ingezaaid op het platteland. Aan het eind van het seizoen hadden we zodoende 

gegevens beschikbaar van zo’n 41,5ha met 54 verschillende velden en op een heel aantal van 

die velden verschillende behandelingen. Het verwerken en analyseren van al die gegevens valt 

onder de verantwoordelijkheid van Jeannette.  

Tijdens de oogst konden we constateren dat hoewel de totale hoeveelheid regen in 2015 

aan de lage kant was, we mede dankzij de toegepaste management technieken toch een goede 

oogst hadden. 
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HOOFDSTUK 3  
Projecten in Niger 

 
Jongens tegen de meiden ... 
daar doen ook in Niger de kinderen fanatiek aan mee,  
tijdens evangelisatie activiteiten in de wijk Soura net  
buiten Maradi.  
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3.1. Inleiding 
Het is altijd weer interessant om een overzicht te geven van de activiteiten die we ondernomen 

in het voorgaande jaar. De tijd gaat zo snel voorbij dat je er vaak niet eens bij stilstaat hoeveel 

werk er toch weer verzet is. Bij het schrijven van een jaaroverzicht ben je verplicht om terug 

te denken aan al die verschillende activiteiten die ondernomen werden. Dan is het goed om op 

die manier niet alleen te zien hoeveel of hoe weinig er gedaan werd, maar ook om daarbij op 

te merken wat goed ging, wat minder goed ging, waar veranderingen optraden of waar het 

goed is om veranderingen door te voeren en ook waar we te maken kregen met tegenslagen. 

De activiteiten waar we ons in 2015 voor inzetten betroffen:  

Jeugd met een Opdracht 

- Fabricants de Joie 

- Trainings Centrum Caleb 

- Discipelschap Training School 

Collège de Prière 

Académie Evangélique Cornerstone de Maradi  (AECM-basisschool) 

 
3.2. Fabricants de Joie (FJ) 
De Fabricants de Joie (FJ) betreft het werken met kinderen, tieners en jongeren evenals de 

gezinnen waarvan zij deel uit maken. Omdat het moeilijk blijft om gemotiveerde 

leidinggevenden te vinden die ook nog eens voldoende tijd hebben, draaiden er gedurende het 

jaar 2015 alleen activiteiten in Maradi en Niamey. Gedurende de eerste helft van het jaar 

werden in beide plaatsen de wekelijkse of twee wekelijkse bijeenkomsten voor lofprijzing en 

aanbidding, Bijbelonderwijs, gebed, het aanleren van dansen en mimes, en soms ook gewoon 

gezellig een spelletje, gehouden. 

In Niamey was er naast de leidinggevende, Franck Codjia, een groep van 6 personen die 

hem helpen bij het werk. Blaise had in Maradi een groep van 8 jeugdleiders om hem te helpen. 

Het Paaskamp vond plaats van 20 tot 22 maart op de basis van Jeugd met een Opdracht 

in Soura. Er waren in totaal 59 deelnemers hiervan waren 7 uit Niamey en 2 uit Zinder. 

Bijzonder ook was de deelname van 15 tieners van de kinderclub – Quartier Libre – van Maza 

Tsayé. In het kader van de gewelddadige gebeurtenissen tegen christelijke instanties als 

gevolg van de voor moslims beledigende publicatie in een Frans tijdschrift tijdens de maand 

januari was het thema “een getuige ondanks alles”. Het was tegelijkertijd bemoedigend en 

uitdagend voor de deelnemers. 
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Voor het jaarlijkse kamp in de grote vakantie periode namen de FJ uit Niger dit keer deel 

aan een kamp wat was georganiseerd door de FJ in Burkina Faso in samenwerking met Kids 

Games Zwitserland. Dit kamp vond plaats in Ouagadougou van 12 tot 19 juni. Er namen 25 FJ 

vanuit Niger (Niamey, Maradi en Zinder) deel. Degenen die deelnamen genoten van de tijd, 

niet in de laatste plaats omdat zij kinderen, tieners, vanuit Burkina Faso, Togo en Zwitserland 

konden ontmoeten. In totaal waren er ongeveer 500 deelnemers, 100 leidinggevenden en 400 

kinderen, tieners en jongeren. 

Vanaf oktober besloten we zowel in Niamey als Maradi wat verandering aan te brengen in 

het programma. In Niamey gingen zij door met het houden van de tweewekelijkse 

bijeenkomsten waar ongeveer 50 kinderen en tieners samenkomen. De leidinggevenden 

hadden echter ook het verlangen om in een bepaalde wijk van Niamey te beginnen met het 

programma ‘Quartier Libre’, het vrolijke openlucht evangelisatie programma voor kinderen. 

Blaise ging daarvoor in oktober naar Niamey om hen de training te geven voor dat programma. 

Kort daarna startten zij met het programma. 

In Maradi besloot Blaise voorlopig de wekelijkse bijeenkomsten niet weer op te starten. 

De animo ervoor was duidelijk afgenomen en ook de jeugdleiders waren veel minder 

beschikbaar als gevolg van hun werkzaamheden nu school opleidingen zijn afgerond. 

Bovendien had Blaise het op zijn hart, al langere tijd, om binnen het kader van de activiteiten 

van de FJ een lofprijzings en aanbiddings groep te starten. Vanaf oktober begon hij met de 

voorbereidingen daarvoor. Het Paaskamp van de FJ en ook de Tournee tijdens de grote 

vakantie periode zullen zoals gebruikelijk blijven. 

De activiteiten in het kader van ‘Quartier Libre’ vonden ook weer plaats op Maza Tsayé 

voor de kinderen uit het dorp erachter. Vanaf oktober trad er wel een verandering op in de zin 

dat er nu anderen zijn die getraind zijn en het programma kunnen voortzetten. Blaise hoeft 

zich daar dus niet zozeer meer mee bezig te houden. Samen met S. Ali, die ook mee helpt op 

Centre Caleb, hebben ze het idee om het programma op te starten in de wijk waar S. Ali 

woont. We zijn dankbaar dat we nog steeds in alle vrijheid iedere woensdag weer dit 

programma kunnen houden en een positieve input kunnen hebben in het leven van de 

kinderen die aan het programma deelnemen. 
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3.3. Centre de Formation Caleb (CFC) 
Centre de Formation Caleb (CFC) is opgezet als een vakopleiding voor laag- en ongeschoolde 

jongeren. Tot en met het schooljaar 2014-2015 was er alleen een vakopleiding handwerken, 

kleding maken en –ontwerpen voor meisjes en vrouwen inclusief alfabetisering. Vanaf 

schooljaar 2015-2016 begonnen we met een leerjongens systeem. Hierbij gaan zeer beperkt of 

ongeschoolde jongens naar een bedrijf om op een praktische manier een vak te leren. In 

oktober 2015 begonnen 3 jongens op die manier een opleiding voor automonteur. 

In juni 2015 rondde de tweede groep van 25 meisjes en vrouwen hun driejarige opleiding 

af. Om dit te vieren werd een afsluitings ceremonie georganiseerd waarvoor ook de 

autoriteiten van het dorp werden uitgenodigd. Een nationaal televisie station kwam om 

opnamen te maken. En, waarschijnlijk het belangrijkst voor de meisjes en vrouwen, we konden 

aan de 15 beste leerlingen van de groep een naaimachine overhandigen waaraan zij zelf 25% 

van de onkosten hadden verdiend. 

Vanaf augustus-september troffen we voorbereidingen om in oktober te starten met een 

nieuwe groep. De aanmeldingen stroomden binnen en bij 100 aanmeldingen besloten we de 

inschrijving te sluiten. De oorspronkelijke bedoeling was om binnen deze groep een selectie te 

maken van 50 meisjes en vrouwen. De dorpschef vond dit echter geen goed idee en zei te 

beginnen met alle 100. Er zouden volgens hem snel genoeg een heel aantal afvallen die het 

niet meer zouden zien zitten of om andere redenen. In december waren er echter nog steeds 

95 deelneemsters. Het verlangen om te leren is duidelijk aanwezig. 

Het werd voor de geestelijk verzorger van het CFC, S. Ali, door omstandigheden moeilijk 

om ’s ochtends op tijd aanwezig te zijn voor regelmatige dagopeningen. Blaise benaderde 

daarom iemand anders en vanaf oktober verzorgde Mme Eli Garba 3 keer per week de 

dagopening voor de meisjes en vrouwen. De jongens van het leerjongen programma komen 1 

keer per maand op vrijdag bij elkaar op het CFC om onder leiding van Blaise en S. Ali met 

elkaar te praten over aspecten van het dagelijks leven. Blaise en S. Ali staan hen bij met 

raadgevingen en er wordt met hen over het evangelie gesproken. 

 

Eigen inkomsten genereren 

Om niet volledig afhankelijk te zijn van giften ondernemen we actie om ook zelf 

inkomsten te genereren. Tot nu toe blijft dit echter zeer beperkt. Pogingen om inkomsten te 

genereren d.m.v. land- en tuinbouw activiteiten hebben tot nog toe niets opgeleverd. 

Gedurende het regenseizoen 2015 plantten we meer dan 200 jonge boompjes op het terrein. 

We hopen dat een behoorlijk percentage hiervan zal overleven en zal groeien zodat dit op 

termijn een bron van inkomsten zal vormen door het verkopen van snoeihout. Verder 

stimuleren we de meisjes en vrouwen om, zodra ze voldoende kennis hebben, werk aan te 

nemen van derden. Die persoon zorgt voor het materiaal en de betreffende deelneemster 

maakt het dan onder begeleiding tijdens de lesuren. Op deze manier wordt op onkosten voor 

materiaal bespaard. De deelneemsters maken ook specifiek kledingstukken, borduren lakens of 

breien warme babykleertjes voor de koude tijd voor de verkoop. Het vinden van klanten 

hiervoor vanuit Soura blijkt tot nu toe echter niet eenvoudig. 
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 3.4. Discipelschap Training School 
De Discipelschap Training School (DTS) van Jeugd met een Opdracht is een cursus van 6 

maanden. Het is een cursus die zich zowel richt op het vormen van het karakter van de 

deelnemers als de verdieping van hun kennis van het christelijk geloof. De cursus bestaat uit 

twee delen. Eerst 3 maanden theorie, waarna 3 maanden praktijk (outreach) volgen. In 

november 2014 startten we echter een parttime DTS – voor de fulltime DTS waren geen 

kandidaten – en gedurende de maand januari 2015 volgden zij nog het theoretische deel van 

de opleiding. In de maanden februari, maart en april deden de 4 deelnemers het praktische 

deel van hun opleiding in hun eigen gemeenten. De afsluiting van de DTS werd gecombineerd 

met de diplomauitreiking van het CFC. 

Voor de DTS voor de periode november 2015 – april 2016 werd in overleg met anderen 

besloten om toch weer een fulltime DTS te organiseren. Na enige bekendmaking meldden zich 

6 studenten aan, 5 jongens en 1 meisje, allen in de leeftijd van 18 – 20 jaar. Ook waren er 

twee vrijwilligers die eerder hun DTS deden in Maradi die zich aanmeldden als medewerkers 

om de DTS te leiden. 

De financiële kant blijft een grote uitdaging en we waren ook nu weer dankbaar voor de 

financiële ondersteuning van URCO in Nederland en the LINK, een Amerikaanse organisatie 

met een kantoor in Niamey. 

 

3.5. Collège de Prière  
Hoewel het comité hiervoor bestaat zijn er over 2015 geen activiteiten te melden. De 

verschillende betrokkenen kwamen er niet aan toe om naast hun andere activiteiten ook zaken 

te ondernemen in het kader van het Collège de Prière. 

 

3.6. Basisschool: Académie Evangélique Cornerstone de Maradi 
Met ingang van dit schooljaar konden we ons eerste eigen gebouw van drie klaslokalen in 

gebruik nemen. Dit betekende overigens dat we direct onvoldoende klaslokalen hadden, want 

in totaal hadden we dit jaar 4 niveaus. Wel hadden we voldoende fondsen om met de bouw 

van het volgende gebouw van drie klaslokalen te beginnen. Na het binnen halen van de oogst 

(zodat de plek voor het volgende gebouw vrij kwam) begonnen we met het maken van de 

stenen. De bouw, in eerste instantie tot aan de dakrand, is gepland voor 2016. 

Helaas konden we ook in het jaar 2015 nog steeds niet onze eigen papieren rond krijgen. 

Omdat we onder één paraplu zitten met de eerste Cornerstone school in Niamey moet daar 

eerst alles in orde zijn voordat wij onze dossiers kunnen indienen. Al doende bleken bij die 

school eerst nog een aantal dingen geregeld te moeten worden, voordat de inspectie groen 

licht zou kunnen geven voor onze dossiers. Wel konden we in oktober de goedkeuring van onze 

locatie en gebouw met materiaal regelen. Eind 2015 werd er nog gewerkt aan het in orde 

brengen van een aantal details van de Cornerstone school in Niamey. 
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In de loop van 2015 kregen we versterking van een christelijke onderwijzer die les geeft 

en directeur is van een andere christelijke school. Hij kon en had het verlangen om tijd vrij te 

maken om de AECM-school verder te helpen op pedagogisch gebied. Bovendien heeft hij ook 

op administratief gebied veel kennis en kon ons met waardevolle raadgevingen helpen. 

Het schoolprogramma draaide als gebruikelijk met als speciale evenementen de afsluiting 

van het schooljaar en de kerstviering. Ook al zal de school op termijn financieel zelfdragend 

worden, op dit moment zijn we nog gedeeltelijk afhankelijk van giften. We zijn dankbaar voor 

een aantal structurele Canadese sponsoren en ook voor eenmalige giften vanuit Nederland en 

Roemenië. In november-december kwamen twee broers van het Roemeense lid van het 

schoolcomité. Zij brachten een gift mee van hun kerk in Roemenië en kochten daarmee 

materiaal om schoolmeubilair te maken (beide broers bleken twee rechterhanden te hebben 

wat dat betreft).  

 

Eigen inkomsten genereren 

Verder verbouwden we ook in 2015 weer gewassen op het terrein van de school. Dit keer 

was de opbrengst goed en de berekeningen waren eind 2015 nog niet afgerond, maar we zijn 

vrijwel zeker van een goede winst dit jaar. Dit zal verder bijdragen aan de financiën voor 

verdere bouwactiviteiten. 

 

3.7. Medewerkers in Niger 
De onderstaande lijst laat de medewerkers zien die in Niger aan het werk zijn voor de 

verschillende projecten: 

 

vrijwilligers: 

- FJ: 8 jeugdleiders (tot juni) 

- CFC: 1 geestelijk verzorger & chef personeel, 1 evangelist (v) 

- AECM: comité van in totaal 6 personen en 1 consultant 

 

betaalde krachten: 

- CFC: 3 leerkrachten, 1 bewaker; 2 personen ontvangen een vergoeding voor verleende  

Diensten 

- AECM: 4 leerkrachten 
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4.1.Vorming en training 
Je kunt heel veel workshops en trainingen volgen maar heel veel heeft ook te maken met hoe 

je publiek leest en wat hun “gunfactor” is ten opzichte van jouw goede doel. Dus in ons geval... 

Wat gunnen jullie als achterban Blaise en Jeannette en hun projecten. Dit kunnen wij niet 

alleen als bestuur. Hier hebben we jullie als vrienden, lezers enzovoort hart bij nodig. We 

moeten het hebben van mond op mond reclame. En daar kan geen training tegenop. Vertel 

dus vooral aan vrienden en bekenden over (het werk van) Blaise en Jeannette. De vraag blijft 

steeds: Hoe krijgen we de aandacht, betrokkenheid & verbinding van/met onbekende mensen? 

 

Natuurlijk zitten we niet stil en pakken we aan wat we mee kunnen pakken op het gebied van 

training en vorming. Trainingen zijn over het algemeen doordeweeks en is het vaak lastig om 

hiervoor tijd vrij te plannen met regulier werk.  

 

EA EZA/Missie Nederland 
Van het netwerk fondsenwerving  was er een workshop “overtuigend presenteren” waarbij we 

aanwezig waren. Ook waren we bij een workshop van netwerk fondsenwerving: over creatieve 

ideeën om je fondsenwervingsvraag of -boodschap over te brengen. 

Christelijke Ondernemersdagen 

We kregen gratis kaarten aangeboden. Niet precies 

wetende wat we daar konden verwachten, kwamen 

we erachter dat je er vooral veel informatie kan 

opdoen bij diverse workshops die erg goed 

aansloten bij waar we mee bezig zijn. De dag was 

zeker de moeite waard en jammer dat we de 

tweede dag niemand hadden die er naar toe kon 

gaan, want ook daar waren zeker nog interessante 

workshops te volgen. Zoals: Verhalen veranderen, 

Think like a zebra en mini workshops in het social 

media café. 

 

Partin  

Sinds dit jaar zijn we lid van Partin. Dit is een belangenorganisatie voor Particuliere 

Initiatieven. Daardoor waren we ook aanwezig op de Partindag. Hier waren de nodige 

workshops te volgen één daarvan was van YoungAfrica, zij hebben opleidingscentra in zuidelijk 

Afrika, waar we voor Centre Caleb nog het een en ander van kunnen leren en wat in 2015 nog 

vervolg zal krijgen. Het concept is echter niet zomaar over te nemen. Wordt vervolgd komend 

jaar. 

 

Ook attendeerden zij tijdens de Partindag op de GoedeDoelShop.nl deze voegden we toe aan 

de website (ipv sponsorkliks) omdat dit beter bij een goeddoel zoals wij zijn past (sponsorkliks 

is eigenlijk meer gericht op verenigingen). Door aankopen te doen via GoedeDoelShop.nl en 

hierbij Stichting Niger Zending als goeddoel te selecteren krijgen we een gift als u aankopen 

doet bij één van de webshops van reguliere winkels  Zie voor uitleg onze website. 

 

Er komt volgend jaar waarschijnlijk weer een verhalenwedstrijd. Op KleineGoedeDoelen.nl Een 

nieuw verhaal is in de maak.  

HOOFDSTUK 4 
Communicatie en fondsenwerving  SNZ 
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4.2. Ingezette middelen 
We hebben een (gratis) Quickscan aangeboden gekregen door “Oogopslag” voor de website, 
waarmee we de  website op verschillende punten nog een keer kritisch onder de loep namen 
en nog steeds nemen.  
 

Dit jaar actualiseerden we de PowerPoint presentatie zodat verschillende kerkelijke gemeenten 

deze weer gebruikten. Ook gebruikten we nog steeds de oude folders (geactualiseerd met een 

sticker ivm IBAN en de nieuwe website) aangezien er nog geen nieuwe folders waren. We 

maakten wel een opzet in verband met de nieuwe folder.  

 

De quiz voor kinderen is gespeeld met verschillende kinderen. De quiz is uiteraard beschikbaar 

voor wie deze wil gebruiken. Als u wilt dat we langskomen om een presentatie te geven of met 

de informatiestand dan kunt u ons altijd vragen.  

 

We gaven een minipresentatie in baptistengemeente Amersfoort. In BG Rotterdam-Centrum 

werd een zendingsdienst gehouden waarin het werk van Blaise en Jeannette onder de aandacht 

kwam. Baptisten Gemeente 2e Exloërmond vroeg materiaal in verband met een zendingsdienst 

en Annely hielp de Baptisten Gemeente Dordrecht bij de jonge jeugd met een speciale avond 

over Niger als start voor een actie voor de basisschool. 

 

We waren aanwezig op de goede doelenmarkt in 

Almere en op de vrouwendag van De Wegwijzer en op 

diverse andere plekken. 

 

Het kindermateriaal zetten we nog steeds in voor 

zondagsscholen, kinderdiensten en jeugdclubs enz.  

Baptisten Gemeente Apeldoorn vertelde ons dat ook zij 

dit materiaal gingen gebruiken.  

In de Evangelische Gemeente Berea in Apeldoorn deed 

Ton van Iperen samen met zijn vrouw een heel 

kinderprogramma. 

 

We gebruikten Facebook om berichten te delen. Door 

gebrek aan tijd (vrijwilligers) wordt dit nog niet zo veel 

gebruikt en kan dit consequenter ingezet worden als we 

hier de mogelijkheden voor hebben. 

 

We verstuurden zes nieuwsbrieven (in het Nederlands en Engels). We stuurden onze 

nieuwsbrieflezers daarnaast nog een direct mail. Eén van de onderwerpen daarin betrof het 

verlof in Nederland en in die periode geplande gemeentebezoeken van Blaise en Jeannette in 

2016. We startten activiteiten om daarvoor de benodigde financiën bij elkaar te brengen. Eén 

daarvan was een adventskalender met info over de diverse projecten en tevens een manier om 

geld te sparen voor het verlof voor hun verblijf. Met deze acties kregen we genoeg geld en 

toezeggingen binnen zodat zij volgend jaar met verlof kunnen komen.  

 

We hadden de mogelijkheid via onze website om online webaankopen te doen via YouBeDo of 

Sponsorkliks (deze laatste is nu vervangen voor GoedeDoelShop.nl). Je betaalt hetzelfde 

bedrag zoals je normaal je aankopen doet maar er gaat een kleine gift naar onze stichting.   

 

In de BG Amersfoort en Rotterdam Centrum verzamelen we nog steeds lege cartridges en oude 

mobiele telefoons waardoor toch weer steeds even de naam van de stichting onder de 

aandacht komt.  
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4.3. De website (www.nigerzending.eu) 
Begin 2015 hebben we een gratis terugkoppeling mogen ontvangen van “Oogopslag” over 

mogelijke verbeteringen op de website. Een aantal van de voorgenomen aanpassingen zijn in 

2015 verder uitgevoerd en doorgezet. Het onderhouden en aanpassen van een website is een 

dynamisch gebeuren dat ook het komende jaar weer aan de orde zal zijn. 

Voor het verspreiden van actuele informatie blijft Facebook (en Google+ in mindere mate) een 

belangrijk medium. 

Daarmee blijft de website een informatiedrager voor informatie die langere tijd statisch blijft. 

In het afgelopen jaar bleven de 2 toegangen tot de website actief.  

Namelijk www.nigerzending.eu (de hoofdlink) en de oude link www.gaito-fj.net 

 

Het aantal unieke bezoekers op de website in 2015 was 3909. Dit zijn er minder dan in 2014. 

De facebook pagina is en blijft bereikbaar via facebook.gaito-fj.net 

Het aantal likes op facebook staat inmiddels op 135. Eind 2014 was dit 120. 

 

 

Op naar een nieuw jaar met nieuwe 

mogelijkheden  

die ons worden aangereikt door Hem. 

Webmaster, Marcel Baas 

Mailto: nigerzending@gmail.com 

http://www.nigerzending.eu
http://www.gaito-fj.net
file://///Mmbaas-server/MenM/supportteam%20Blaise%20en%20Jeannette/PR%20en%20communicatie%20info/jaarverslagen/2015/facebook.gaito-fj.net
mailto:nigerzending@gmail.com
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4.5. Particulieren 
Er zijn op dit moment 47 particuliere donateurs waarvan 40 stucturele gevers zijn. We  

vinden het fijn als mensen structureel geven. We kunnen het geld dan inzetten op die  

plekken waar het het hardst nodig is. We zijn uiteraard ook blij met incidentele giften. Veel 

van de particuliere achterban bestaat uit familie, vrienden en bekenden van Jeannette en 

Blaise. Een groot deel van de familie wordt ouder, waardoor helaas ook mensen wegvallen. 

Er waren donateurs die vanwege een verjaardag en een 25 jarig huwelijk giften vroegen 

voor Stichting Niger Zending. 

Graag zouden we de groep particuliere donateurs verjongen en uit willen breiden. Dat  

kunnen we niet alleen. Daar hebben we onze bestaande achterban bij nodig. Vooral mond op 

mond reclame werkt goed om nieuwe donateurs te krijgen. Daarom zijn we ook blij dat  

Blaise en Jeannette in 2016 zelf naar Nederland komen om hun werk te promoten.  

 

4.6. fondswerving onder organisaties 
4.6a Zondagsscholen - kinderdiensten 
Er waren in 2015 diverse zondagsscholen, kinderdiensten en jeugdgroepen aan het sparen 

voor Niger. BG Dordrecht had een koekactie hier bakten ze allerlei lekkers, gecombineerd 

met andere koeken die zij verkochten (zie vanuit te praktijk) 

De competitie van goededoelen is ook bij zondagsscholen, kinder– en jeugdgroepen groot. 

Het is belangrijk om ook in de toekomst te blijven investeren in kwaliteit van materiaal wat 

we aanbieden om kans op toekenning te verhogen. 

 

4.6b Basisscholen 
Dit jaar hadden we geen basisscholen die Stichting Niger Zending ondersteunden. 

4.4. Wat ging goed? 
 
 Er zijn diverse kinder- en jeugdgroepen 

van kerken die werkten met het 
kindermateriaal over Niger.  

 De eerste lokalen van de basisschool zijn 
klaar. 

 We kregen een gratis quickscan voor de 
website. En gratis toegang tot de 
christelijke ondernemersdagen. 

 Op de Partindag zijn we geïnspireerd 
door een andere organisatie met 
opleidingscentra in zuidelijk Afrika. 

 Er waren veel aanmeldingen voor de 
nieuwe naaiopleiding van Centre Caleb. 

 Er is begonnen met leerwerkplaatsen 
voor automonteur in samenwerking met 
locale garages in Centre Caleb. 

 Er was een mooie oogst bij AECM, wat de 
kosten gedeeltelijk dekt. 

 Familie Gaïtou komt in 2016 naar 
Nederland, acties gaven hiervoor genoeg 
geld en toezeggingen om de kosten 
hiervan te kunnen dekken. 

Wat ging minder goed? 
 
 We hebben nog steeds een vacature die 

nog niet ingevuld is. Bij het huidige 
bestuur is hierdoor tijd te kort om alles 
te kunnen doen wat we willen om de 
stichting meer naamsbekendheid te 
geven en fondsen te werven. 

 Opbrengst voor lege inktcartridges loopt 
terug en kost in verhouding veel tijd om 
het uit te zoeken. 

 Locaal inkomsten genereren gaat vaak 
nog moeizaam. 

 De officiële papieren voor de basisschool 
zijn nog steeds niet allemaal rond. 

 Het aantal aanmelding bij Centre Caleb is 
zo groot, dat er ruimte te kort is. 

 Het aantal lokalen bij de basisschool is 
nu al te weinig voor het aantal groepen 
wat er les krijgt. 
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4.6c Vanuit de praktijk: Koek voor klaslokalen (jonge jeugd BG Dordrecht):  
Ieder seizoen staat er bij ons op de Jonge Jeugd een goed doel centraal. Afgelopen seizoen 

was dit Stichting Niger Zending. Voor deze stichting hebben wij een sponsoractie gehouden. 

Voordat we met de sponsoractie begonnen, is er eerst iemand van Stichting Niger Zending wat 

komen vertellen over één van hun projecten, namelijk het bouwen van een school in Niger. We 

hoorden dat het in Niger niet zo vanzelfsprekend is om naar school te gaan en dat veel 

kinderen en volwassenen daardoor niet kunnen lezen en schrijven. Ook hoorden we dat het er 

op scholen die er in Niger zijn heel anders aan toe gaat dan op onze scholen. Zo zitten er in 

Niger véél meer kinderen in één klas en hebben ze bijna geen meubels en schoolspullen.  

Na het horen van al deze verhalen wilden we allemaal graag wat doen voor de kinderen in 

Niger. We hoorden dat Stichting Niger Zending van plan is om een school te bouwen en daar 

wilden wij graag aan mee werken m.b.v. een sponsoractie.  

We zijn koekjes gaan verkopen om zo geld in te zamelen voor de bouw van een school in 

Niger. We verkochten echter geen gewone koekjes, maar koekjes die leken op 

bouwmaterialen! Zo konden mensen bij ons balken (lange vingers), dakpannen (spritsen), 

bakstenen (boterkoek), vloertegels (brownies) en sanitair (cupcakes)  

kopen. Om wat reclame voor onze 

sponsoractie te maken, hebben we zelf 

een schoolgebouw van koeken  

gemaakt! Nadat we allemaal fanatiek 

kopers voor onze koekjes gezocht  

hadden, hebben we op één van onze  

Jonge Jeugd avonden de cupcakes  

versierd en zijn alle bestelde koekjes in 

zakjes gedaan. Vanaf toen konden alle 

koekjes aan de kopers worden 

afgeleverd. Op de laatste Jonge Jeugd 

avond van het seizoen is bekend 

gemaakt hoeveel geld er opgehaald voor 

Stichting Niger Zending. Het was een 

leuke sponsoractie waar we het nog 

regelmatig over hebben! 

 

Mirjam v.d. Berg 

(BG Dordrecht) 
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4.6d Kerken 
Het werk in Niger werd door diverse kerkelijke gemeenten financieel ondersteund: BG 

Rotterdam-Centrum, BG Dordrecht, BG Hengelo, BG Winschoten, BG Amersfoort,  

BG 2e Exloërmond & Protestantse gemeente Borne. 

Ook was er in BG Lelystad regelmatig aandacht voor Blaise en Jeannette en hun werk in Niger. 

We hopen dat meer verschillende gemeenten zullen volgen. We willen graag een interkerkelijke 

stichting zijn. We doen het werk tenslotte voor dezelfde Heer.  

 
4.6e Christelijke organisaties  
Er zijn ook andere christelijke organisaties die Stichting Niger Zending financiële ondersteuning 
boden: YWAM Canada, Stichting Noura, JmeO Heerde. 
 
4.6f Fondsen 
In verband met het komende verlof van Blaise en Jeannette hebben we een aanvraag bij Wilde 

Ganzen bewust uitgesteld, om de aandacht eerst op hun verlof te kunnen richten.  

Via stichting Noura kwam er een gift binnen voor de DTS.  

 

4.6g Bedrijven 
We kregen dit jaar een gratis quickscan van onze website via “Oogopslag”. Oogopslag 

Webcommunicatie is een internetbureau voor webdesign in Amersfoort. Zij bouwen websites 

voor mobiel en web, op basis van een online strategie. Ook zorgde dit bedrijf voor gratis 

kaarten voor de christelijke ondernemersdagen. Hier waren interessante workshops maar de 

mogelijkheid om contacten met andere bedrijven te leggen was er niet zo groot. 

 

Sponsoring via webshops 
Tegenwoordig kun je via webwinkels YouBeDo (voor boeken) of bij heel veel bekende 

webwinkels zoals Bol.com, Coolblue, VTwonen, Thuisbezorgd.nl  enz. via GoedeDoelShop 

Stichting Niger Zending met uw normale webaankopen ondersteunen. Je betaalt niets extra’s 

maar zij geven commissie voor de stichting. Uitleg hoe dit in zijn werk gaat staat op onze 

website. In 2015 was in plaats van de GoedeDoelShop dit nog Sponsorkliks, maar aangezien 

Sponsorkliks zich meer richt op verenigingen, hebben we besloten om dit te veranderen in 

GoedeDoelshop.nl het principe blijft hetzelfde, maar via een andere organisatie (die zich meer 

richt op goede doelen).  

De bijdragen via Youbedo en Sponsorkliks waren respectievelijk € 27,54 en € 57,06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recycling 
Ook sparen we nog steeds lege cartridges en oude mobiele telefoons die we via het bedrijf 

inleveren waar we op dat moment de hoogste vergoeding krijgen, helaas lopen deze 

vergoedingen heel erg terug. De verkoop hiervan bracht € 39,80 op. Een heel stuk minder dan 

vorig jaar. 
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5.1. Financieelverslag 2015 
 
 
 Balans 2015    

    

 Debet  Credit 

    

Reserves Algemeen   € 8.882,15 

Reserve voor verlof Europa   € 993,07 

Reserve Centre Caleb € 0,00   

Reserve AECM   € 285,50 

Kas € 165,00   

Rabobank € 4.157,13   

Rabo Spaarrekening € 10.103,00   

Kruisposten kas € 0,00   

Kruisposten overboekingen € 0,00   

Debiteuren € 0,00   

Te ontvangen rente € 45,85   

Te betalen bankkosten   € 10,34 

Resultaat (winst)   € 4.299,92 

    

Totaal € 14.470,98   € 14.470,98 

    

Resultatenrekening 2015  

    

Doorgezonden donaties algemeen € 18.626,00   

Idem Centre Caleb € 5.580,00   

Idem DTS € 2.000,00   

Idem FJ € 353,00   

Promotiemateriaal € 60,95   

Vergaderkosten € 375,06   

Overige bestuurskosten € 43,00   

Branche-organisatiekosten € 60,00   

Postzegels € 17,25   

Bankkosten € 153,86   

Overige algemene kosten € 46,40   

Ontvangen donaties algemeen   € 17.797,05 

Idem Centre Caleb   € 6.435,81 

Idem DTS   € 2.000,00 

Idem AECM   € 2.028,82 

Idem FJ   € 680,70 

Idem reis- en verlofkosten   € 2.627,21 

Rente bate Rabobank   € 45,85 

Resultaat (winst) € 4.299,92   

    

Totaal  € 31.615,44   € 31.615,44 

HOOFDSTUK 5 
Financiën Stichting Niger Zending 
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 5.2. Overzicht bijdragen per type donateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Toelichting bij financieel verslag 2015 
Met dankbaarheid mogen we terugkijken naar een jaar waarin we weer de mogelijkheid kregen 

om het werk in Niger te ondersteunen en doorgang te laten vinden. Het blijft echter een grote 

zorg nieuwe donoren te vinden die zich langdurig willen verbinden aan het werk van onze 

zendingspartners in Niger. 

In 2015 kon ook weer door directe giften van derden voorzien worden in de betaling van 

verzekeringen in Nederland voor een bedrag van € 2.199,30 

 

5.4. Toelichting donaties en andere inkomsten 
Via sponsoren werd gedurende het verslagjaar in totaal een bedrag van € 30.520,04 

ontvangen.  

Verder werd een bedrag van € 1.009,75 uit de balans naar Centre Caleb geboekt en bracht de 

verkoop van gebruikte inkt- en tonercartridges € 39,80 op. 

De bijdragen via Youbedo en Sponsorkliks (aankopen via de website van de stichting) waren 

respectievelijk € 27,54 en € 57,06. 

Van de mogelijkheid om direct via de website te doneren werd in het verslagjaar weer 1 maal 

gebruik gemaakt. 

Het ontvangen bedrag is aanzienlijk lager dan in 2014. De verklaring daarvoor is dat in dat jaar 

door een tweetal scholen via bijzondere acties voor de bouw van de basisschool in Maradi ruim 

€ 6.600 bijeengebracht is. 

Bestemmingsgiften 

Gelet op de opgegeven bestemmingen van diverse giften zal het batige saldo als volgt verdeeld 

worden: 

Reservering verlofkosten € 2.627,21 

Reservering AECM € 2.028,82 

Reservering Centre Caleb € 855,81 

Reservering FJ € 327,70 

Het dan resterende negatieve saldo ad € 1.539,62 wordt ten laste van de Algemene Reserve 

geboekt. 

5.5. Getallen 
      2011 2012 2013  2014  2015  

Aantal donateurs     45 46 54 55  61 

Waarvan particuliere donateurs   37 45 41  47 

Aantal periodieke gevers     35 33  40 

Gemiddelde gift     482 655 383 670  500 

Aantallen giften in euro’s 

0-50 euro     6 3 9 6  8 

51-100 euro      3 4 4 5  7 

101 – 1000 euro    33 34 38 34  34 

> 1.000 euro     3 3 5 10  12 

Bijdragen donateurs  2014 2015 

    

Kerken  6.105 6.821 

Particulieren 12.448 16.906 

Stichtingen / Fondsen  12.221 6.793 

Scholen  6.614 0 

    

  37.388 30.520 

22%

56%

22%

Bijdragen 2015

Kerken

Particulieren

Stichtingen /
Fondsen
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5.6. Verwachtingen 2016 & overzicht 2015 
 

 
N.B. procentuele afwijkingen worden veroorzaakt door afrondingen. 

 Exploitatieoverzicht 2015 & Begroting 2016 

       

       

 Begroting  Werkelijk  Begroting  

 2015 % 2015 % 2016 % 

Baten       

       

Donaties algemeen 17.500 61,8 17.797  56,3 17.500  56,5 

Donaties Centre Caleb 7.500 26,5 6.436  20,4 7.500  24,2 

Donaties DTS 610 2,2 2.000  6,3 2.000  6,5 

Donaties AECM 610 2,2 2.029  6,4 650  2,1 

Donaties FJ 1.000 3,5 681  2,2 1.000  3,2 

Donaties CdP 250 0,9 -  0,0 250  0,8 

Donaties verlofkosten 750 2,6 2.627  8,3 2.000  6,5 

Diverse baten 50 0,2 -  0,0 50  0,2 

Rentebaten 50 0,2 46  0,1 0 0,0 

       

Totaal baten 28.320 100,0 31.616  100,0 30.950  100,0 

       

Bestedingen       

Besteed aan doelstelling       

Doorzendingen Algemeen 18.000 63,6 18.626  58,9 17.500  56,5 

Doorzendingen Centre Caleb 6.379 22,5 5.580  17,6 6.000  19,4 

Doorzendingen DTS 610 2,2 2.000  6,3 2.000  6,5 

Doorzendingen AECM 610 2,2 -  0,0 650  2,1 

Doorzendingen FJ 1.000 3,5 353  1,1 1.000  3,2 

Doorzendingen CdP 503 1,8 -  0,0 250  0,8 

Verlofkosten     3.500  11,3 

 27.102 95,7 26.559  84,0 30.900  99,8 

       

Werving baten       

Kosten fondsenwerving 300 1,1 61  0,2 300  1,0 

       

Kosten Stichting       

Kosten organisatie 500 1,8 696  2,2 600  1,9 

Som van de bestedingen 27.902  98,5 27.316  86,4 31.800  102,7 

       

Resultaat 418 1,5 4.300  13,6 -850  -2,7 
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6.1. Jeugd met een Opdracht (JmeO)   
(”Jeunesse en Mission Entraide et 

Developpement” (JEMED)) 
Jeannette en Blaise werken grotendeels op basis van een 

support systeem. Ze krijgen van ons geen salaris. Zij doen 

een aantal projecten onder de “vlag” van Jeugd met een 

Opdracht; (Centre Caleb, FJ, DTS) 

  

JmeO is een beweging, geen organisatie. Er is geen 

hoofdkantoor en er zijn geen -centrale- middelen, alleen 

als er iemand is die geld -of materiaal- ter beschikking stelt, maar dat is incidenteel. Er is geen 

administratieve instelling. Er wordt op geestelijk gebied aangegeven welke algemene visie en 

missie de beweging nastreeft. Er is een Global Eldership Team (GET) dat twee keer per jaar bij 

elkaar komt om over die concepten na te denken. De normen en waarden waar Jeugd met een 

Opdracht voor staat, staan vast. De visie voor het werk waar je voor staat ontwikkel je in 

principe zelf. Je moet zelf financieel support regelen. 

  

Wat zijn dan de redenen om met JmeO te werken? In Niger is JEMED een erkende NGO (non-

governmental organisation). Via die weg heb je ingang bij officiële instanties. Het heeft geen 

bestuur, maar landelijk of regionaal is er wel contact met elkaar (ook in gebed). Daar leg je 

verantwoording af aan elkaar. Jeff Woodke, Paul Zagre, Joy en Jakob Baik Yong Chol, en Blaise 

Gaïtou vormen samen het leidersteam in Niger. Jeff als nationaal directeur, Jakob als 

coördinator/administrateur voor Niamey, en Blaise als coördinator voor Maradi. 

  

De DTS (Discipelschap Training School) is wereldwijd hetzelfde: een deel theorie en een deel 

praktijk. De specifieke onderwerpen die onderwezen worden kunnen verschillen per school. De 

DTS is een ingang om lid te worden van JmeO. Zonder DTS wordt je geen volwaardig lid van 

JmeO en je kunt geen leidinggevende posities innemen. Je kunt wel medewerker zijn (als je je 

daartoe vrijwillig wilt inzetten en uit je dagelijks leven blijkt dat je oprecht christen bent). 

Daarnaast zijn er betaalde krachten die in dienst genomen worden in het kader van specifieke 

activiteiten (zoals bijv. Centre Caleb). Zij hoeven geen lid te zijn van JmeO en zelfs geen 

christen te zijn.  

 

Als je na je DTS besluit om in Niger bij JmeO te komen werken kun je eerst een tijdje 

meedraaien in de verschillende takken van arbeid die er bestaan. Als je zelf al een duidelijk 

idee hebt, kun je ook direct daarmee beginnen, er van uitgaande dat het een activiteit is die 

past binnen de context van Niger.  

 

6.2. Cornerstone 
De nieuwe basisschool valt onder “de vlag” van Cornerstone. 

De Stichting Cornerstone is opgericht door een groep Christelijke onderwijzers in Niamey die 

zich actief wilden opstellen om iets te doen aan de noodzaak te voorzien in een goede 

kwaliteit onderwijs in Niger. De Stichting is sinds 2008 officieel erkend door de Nigerese 

overheid. 

 

Inmiddels zijn er in de hoofdstad Niamey meerdere scholen van deze stichting. De school in 

Maradi en nog een andere nieuw te starten school zijn de eerste scholen van deze  

stichting buiten de hoofdstad. 

HOOFDSTUK 6 
De verhouding met organisaties in Niger 

http://www.ywam.org/
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De Stichting heeft voor ogen om een bijdrage te leveren om goede scholing te bieden aan de 

kinderen in Niger, een grote uitdaging. Praktisch gezien wil de Stichting dit doen door het 

stichten van scholen en het vormen van onderwijzend personeel. Daarnaast wil de stichting 

bijdragen aan werkvoorziening in het land en aan de strijd tegen het analfabetisme. 

  

 

De uiteindelijke beslissingen betreffende de 

activiteiten van Stichting Cornerstone worden 

genomen door de algemene vergadering van de 

leden. Iedere Christen die zich kan vinden in de 

doelstelling van de Stichting kan lid worden. Voor de 

dagelijkse activiteiten is er een dagelijks bestuur. 

Voor de inkomsten is de stichting afhankelijk van 

bijdragen van de leden, giften. Daarnaast zijn er 

eventueel nog inkomsten uit activiteiten die in 

overeenstemming zijn met de doelen van de 

stichting en de Nigerese wetgeving.  

 

 

6.3. Serving In Mission (SIM) 
Alhoewel we als stichting niet direct samenwerken met Serving In Mission, is Jeannette daar 

zelf wel in dienst voor SSCS en hebben zij het terrein van Centre Caleb in bruikleen van hen. 

SIM is een internationale zendingsorganisatie met meer dan 4000 werkers die dienen in meer 

dan 70 landen. SIM medewerkers dienen God tussen vele diverse groepen mensen op elk 

continent. De groep SIM medewerkers zelf bestaat uit een internationaal gezelschap en bestaat 

uit 70 nationaliteiten. Zij dienen in een breed scala van werkgebieden.  
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AECM   Académie Evangélique Cornerstone de Maradi 
 
ANBI   Algemeen Nut Beogende Instelling 
 
BG   Baptisten Gemeente 
 
CFC   Centre de Formation Caleb 
 
DTS   Discipelschap Training School 
 
EA   Evangelische Alliantie 
 
EZA   Evangelische Zendings Alliantie 
 
FJ   Fabricants de Joie 
 
GET   Global Eldership Team 
 
JEMED  Jeunesse en Mission Entraide et Developpement 
 
JmeO   Jeugd met een Opdracht 
 
NGO   Non-Governmental Organisation 
 
PKN   Protestantse Kerk in Nederland 
 
RSIN   Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer 
 
SIL   Summer Institute of Linguistics  
 
SIM   Serving in Mission 
 
SNZ   Stichting Niger Zending 
 
SSCS   Sowing Seeds of Change in the Sahel 
 
UN   United Nations 
 
YWAM   Youth with a Mission 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gebruikte afkortingen 


