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Voorwoord 
 

 

 
Even stilstaan bij het afgelopen jaar 2013... Nou, stilstaan is er niet bij! In Niger zijn er allerlei 
ontwikkelingen gaande. Niet alleen op politiek vlak. Niger is een aantal keren in het nieuws 

geweest (eind december een grote betoging tegen de regering, een grote groep Nigerezen die 

verdroogd gevonden is in de woestijn, enz.). Dit geeft mijns inziens aan dat de nood in Niger 

hoog is. 
 

Ook bij de projecten waarbij familie Gaïtou betrokken is, is er veel gaande. De nieuwe 

basisschool AECM vraagt de nodige aandacht, Fabricants de Joie en het wel of niet op kamp 
gaan, de Discipelschap Training School (DTS) met de bijbehorende outreach, enzovoorts. 

 

Bovendien zitten we in Nederland ook niet stil. Ten eerste noemen we onszelf niet meer 

“Supportteam Gaïtou”, maar zullen alleen de naam “Stichting Niger Zending” (afgekort SNZ) 
nog als naam gebruiken. 

Informatieverspreiding is voortdurend op de schop. Inmiddels is er de nieuwe website van 

Stichting Niger Zending (www.nigerzending.eu), heeft de nieuwsbrief een nieuwe layout, zijn 
we ons aan het oriënteren op het gebruik van Social Media, enzovoorts. 

Bovendien zijn we hard bezig ons in de fondsenwervingswereld te verdiepen. 

 
Kortom, er valt van alles te lezen in dit jaarverslag. Mag ik u heel veel plezier wensen bij het 

lezen van dit verslag? En ik hoop van harte dat, als u al niet betrokken bent, u zich betrokken 

zult gaan voelen bij onze medemensen in Niger. Ik denk, ik weet, ik bid, ik verwacht dat we 

samen, en met Gods hulp, veel verschil kunnen maken in diverse mensenlevens... 
 

Tenslotte, dit voorwoord werd deze keer niet door Manuel Noordermeer geschreven, maar door 

ondergetekende. Sinds maart 2013 heb ik zijn voorzitterschap overgenomen. Dank aan Manuel 
voor zijn inzet, inspiratie en gedeelde ervaringen! 

En dank aan Gerrit Kanis, die ook inmiddels geen deel meer uitmaakt van het bestuur van de 

stichting, maar van wie we af en toe nog wel wat inzet mogen vragen. Dank voor je inzet en je 
geestelijke support! 

 

 

Met vriendelijke groet, 
Annely Lekatompessy van der Molen 

(voorzitter) 
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Hoofdstuk 1: 

Stichting Niger Zending 
 

1.1. Wat doen wij? 
Blaise en Jeannette wonen en werken in Niger, zij zijn onze zendingspartners. Blaise groeide 

op in Niger, Jeannette in Nederland. Zij zetten zich met hart en ziel in voor Niger en haar 

bevolking. Zij staan dicht bij de mensen en hierdoor weten zij goed wat de behoefte is en wat 

er onder hen leeft. Niger is één van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. Blaise 
en Jeannette leggen zich niet neer bij de armoede die er heerst. Wij geloven dat educatie de 

sleutel is tot zelfstandigheid, een betere toekomst en menswaardig bestaan. Vandaar dat 

educatie als een rode draad loopt door de projecten. Blaise en Jeannette zijn de drijvende 
kracht achter deze projecten. Stichting Niger Zending ondersteunt zendingspartners en hun 

projecten in Niger. 

 

1.2. In Niger… 
1.2a Ondersteuning zendingspartners 
Doordat we Blaise en Jeannette Gaïtou ondersteunen kunnen zij de bevolking helpen door hun 

projecten. 

 

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 (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.  

Stichting Niger Zending faciliteert in Niger maar is daadwerkelijk aan het werk in Nederland.  
De stichting is in 2002 opgericht. Sinds september 2011 is Stichting Niger Zending verder 

gegaan ten behoeve van (het werk van) Blaise en Jeannette Gaïtou. 
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De wereld verandert. Vroeger ging een zendeling van noord naar zuid, tegenwoordig komen er 

veel meer zendelingen uit de zuidelijke landen zelf. Zoals bij ons het geval is uit Niger. We 
hebben een hart voor zending en willen hierin graag samenwerken. Daarom noemen we onze 

zendelingen “zendingspartners”. 

 

 
1.4. Onze droom... 
Blaise en Jeannette hebben een droom: Dat er over 10 jaar 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 willen onze kleine groep bestaande sponsors serieus nemen en graag behouden. Ons 

verlangen is om (het werk van) Blaise en Jeannette in Niger bij een breder publiek bekend te 
maken, waardoor we de inkomsten kunnen vergroten. Zij zijn de drijvende kracht achter de 

projecten en dit werk is hard nodig.  

 

 

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

 

particuliere ondersteuning uitbreiden. 

ondersteuning krijgen van meer kerken en scholen. 
ondersteuning krijgen van fondsen.  

communicatie en informatiemiddelen verbeteren. 

 

 

Helaas legden vorig jaar twee bestuursleden hun functie neer. Onafhankelijk van elkaar en om 

heel persoonlijke redenen (die verder niets met de stichting te maken hadden). Het blijkt heel 

moeilijk om hier vervanging voor te vinden. Hierdoor is er onderbezetting in het bestuur, 
waardoor de verantwoordelijkheid en tijdsinvestering groot is bij de overgebleven 

bestuursleden. Er is veel werk te doen.  Ons oprechte verlangen is dat het bestuur weer 

aangevuld wordt met twee personen! Meer informatie over de vacatures is te vinden op onze 

website (www.nigerzending.eu - de stichting – vacatures). Of u kunt meer informatie krijgen 
bij één van onze bestuursleden. 
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Hoofdstuk 2: 

Onze zendingspartners 

familie Gaïtou 
 
 

Het jaar 2013 is naar ons gevoel een jaar dat 

snel voorbij ging; dat is een indicatie voor de 
wijze waarop de verschillende werkzaamheden 

ons bezig hielden. In dit jaaroverzicht willen we 

kort zowel de goede als soms ook de moeilijke 

dingen de revue laten passeren. 
 

Eén aspect was dit jaar anders dan andere 

jaren, namelijk het feit dat Jeannette dit jaar, 
voor het eerst sinds haar komst naar Niger, geen studie verplichtingen meer had. Ook al deed 

ze de studie met plezier, het leverde ook een voortdurende druk op die er nu niet meer is. We 

zijn met z’n allen blij en dankbaar dat het positieve eindresultaat er is. Nu de studie beëindigd 

is, heeft zij ook de mogelijkheid om meer te investeren in het werk en dat is heel aangenaam. 
Overigens is het zo dat de extra beschikbare tijd weer direct is opgevuld met andere 

activiteiten. Zo dacht ze dat zij na het beëindigen van de studie (gemakkelijk) tijd zou kunnen 

investeren in het leren van Hausa. Dit blijkt echter duidelijk minder gemakkelijk dan zij dacht. 
 

Moeilijk dit jaar was vooral de situatie rondom Blaise’s gezondheid, die vaak te wensen 

over laat. Door verschillende omstandigheden blijft het moeilijk om zijn suikerspiegel goed 
onder controle te houden. Er waren zodoende een aantal momenten, gedurende een zekere 

periode, dat deze te hoog was, wat uiteraard gevolgen heeft voor het hele lichaam. Fysiek 

raakt hij snel vermoeid en dat weegt ook emotioneel vaak zwaar, vooral als je iemand bent die 

zo graag zoveel wil doen. 
 

Een hoogtepunt dit jaar was onze “vakantie” gedurende de maand augustus. Vakantie 

staat tussen aanhalingstekens omdat het vooral betekende dat we weg waren uit Maradi en 
daarmee even weg bij het werk. We moesten gedurende die tijd echter wel een aantal andere 

zaken regelen. Gedeeltelijk betroffen het dingen die met het werk te maken hadden en verder 

moesten zowel de Nigerese paspoorten van de kinderen als het Nederlandse paspoort van 
Jeannette vernieuwd worden. De oorspronkelijke planning was om één week in Niamey door te 

brengen. Dit werden er uiteindelijk twee, omdat het vernieuwen van de Nigerese paspoorten 

van Caleb en Phoebé om vage redenen (lees: corrupte redenen) langer duurde dan het 

behoort. Gelukkig was er een voormalige ‘Fabricants de Joie’ die nu officier is bij de politie 
(paspoort aanvragen worden hier bij een bepaalde afdeling van de politie behandeld), die de 

zaak voor ons in orde heeft gebracht. Eén van de zichtbare vruchten van het werk! We waren 

ook heel dankbaar voor onze vrienden Paul en Debora Zagré die ons gastvrij onderdak boden 
gedurende die twee weken. 

Vervolgens togen we naar Cotonou in Benin. Sinds de sluiting van de Nederlandse 

ambassade in Ouagadougou (Burkina Faso) is daar de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade 
waar Jeannette’s paspoort vernieuwd kon worden (twee dagreizen van Niamey). We hadden 

besloten om er als gezin heen te gaan, om zo even weg te zijn uit het vaak zo moeilijke 

klimaat (in meerdere opzichten) in Niger en om even echt tijd te hebben met elkaar, en dat 

laatste met name voor Blaise. We hadden in Cotonou geen vrienden waar we konden logeren, 
maar gelukkig heeft Blaise wel een vriend die regelmatig naar Cotonou gaat vanwege werk en 

daar dan verblijft in een bepaald hotel. Hij wist voor ons via dat hotel voor een vriendenprijsje 

een gemeubileerd appartement te regelen voor twee weken. Daar waren we bijzonder 
dankbaar voor. Het feit dat het een appartement was hielp ook de onkosten te beperken 

doordat we zelf onze maaltijden konden bereiden. En bij aankomst werden we nog eens extra 

verrast doordat het appartement beduidend luxer was dan we hadden durven hopen; we 

hebben het ervaren als een knipoog van God. 
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De vernieuwing van het paspoort was nog weer een verhaal op zich. Door gebrek aan 

personeel (vakantietijd) op de ambassade in Cotonou was het daar even niet mogelijk om een 
paspoortaanvraag in te dienen…oeps. Er waren twee opties: een week langer in Cotonou 

blijven of naar Accra (in Ghana) gaan naar de Nederlands ambassade daar. We kozen voor het 

tweede, want Accra is niet heel ver weg bij Cotonou vandaan en de wegen zijn goed. Zodoende 

togen we met z’n allen eerst naar Lomé (Togo), op een paar uur rijden van Cotonou, waar we 
konden logeren bij vrienden. Daar vandaan is Jeannette, samen met een andere Nigerese 

vriend die ook in Lomé woont, op een dag heen en weer geweest naar de ambassade in Accra 

om de paspoortaanvraag in te dienen. Gelukkig accepteerde de ambassade dat het nieuwe 
paspoort met een machtiging zou worden afgehaald door iemand anders. Terug in Cotonou 

hadden we vervolgens een week heerlijke rust in een voor onze begrippen heerlijk klimaat, 

voordat we aan de terugreis begonnen. 
 

 

Ook positief is het feit dat de kinderen met 

plezier naar school gaan en (meestal) met plezier 
leren. Begin juni hadden Caleb en Phoebé een 

goede afsluiting van hun schooljaar en we waren 

blij met de resultaten op Caleb’s overgangsrapport. 
Begin oktober is hij in CE1 (vergelijkbaar met 

groep 5) begonnen en Phoebé is naar ‘moyenne 

section’ gegaan, de middelste klas van de 
kleuterschool. Ook op zijn december rapport had 

Caleb weer goede cijfers. Wel blijft extra 

ondersteuning nodig. De klassen zijn groot (in 

Caleb’s klas zitten 65 leerlingen), zodat het moeilijk 
is voor de onderwijzers om kinderen individuele 

aandacht te geven. Daarom hebben we op privé basis een onderwijzer gevraagd om Caleb 

twee keer per week een uur bijles te geven thuis. Daarnaast probeert ook Jeannette her en der 
nog eens iets extra’s te doen, om te proberen de zwakke punten in het onderwijssysteem wat 

op te heffen. 
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Hoofdstuk 3  
Projecten in Niger 

 

Kinderactiviteiten in de wijk “Quartier Libre”  
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3.1. Inleiding 
Dit overzicht beschrijft de activiteiten betreffende de projecten waar wij in Maradi bij betrokken 

waren gedurende het jaar 2013. De projecten waren de Fabricants de Joie, Trainings Centrum 
Caleb, de Discipelschap Training School, Collège de Prière, de school (Académie Evangélique 

Cornerstone de Maradi), en evangelisatie in het dorp Soura. 

De Fabricants de Joie (FJ) betreft werk onder kinderen, tieners en jongeren evenals de 
gezinnen waar zij deel van uitmaken. Dit werk draait niet alleen in Maradi, maar ook in 

Niamey, Dosso, Zinder en Tahoua. In dit overzicht zal vooral aandacht besteed worden aan het 

werk van de FJ in Maradi. 

Centre de Formation Caleb (CFC) is een centrum voor vakopleiding. Op dit moment wordt 
er een groep meisjes en vrouwen opgeleid op het gebied van kleding maken, breien, borduren 

en alfabetisering. De duur van deze opleiding is drie jaar. In de toekomst zijn ook andere 

opleidingen voorzien. Deze groep is de tweede lichting op het CFC. De eerste lichting rondde 
de opleiding in juni 2012 af. 

 

De Discipelschap Training School (DTS) is een training van zes maanden op het gebied 
van discipelschap. Het is een opleiding die zowel de ontwikkeling van het karakter van de 

studenten als hun kennis van het Christelijk geloof beoogt. De training bestaat uit twee delen. 

Er wordt begonnen met drie maanden theorie om daarna drie maanden praktijk te doen. De 
DTS werd georganiseerd van oktober 2012 tot en met maart 2013. 

Het Collège de Prière is een beweging van christenen die verlangen naar opwekking in de 

kerken. Daarvoor komen ze bij elkaar voor gebed en Bijbels onderricht en soms worden er 
conferenties georganiseerd. 

Académie Evangélique Cornerstone de Maradi is een project om uiteindelijk een 

schoolcomplex op te zetten van groep één tot en met middelbare school. In eerste instantie 

echter richten we ons op het opzetten van de basisschool. 
Evangelisatie activiteiten waren al wel eerder ondernomen maar slechts incidenteel. Begin 

2013 kregen deze activiteiten een meer georganiseerd karakter. Activiteiten die ondernomen 

werden in dit kader betroffen een kinderclub, een voetbalclub voor tieners en om de andere 
week het vertonen van een film. 

In wat volgt zullen de activiteiten rondom elk van deze projecten gedurende het jaar 2013 

kort beschreven worden. 

 

3.2. Fabricants de Joie (FJ) 
Maradi : Van januari tot juni kwamen de FJ wekelijks op zondagmiddag bij elkaar. Tijdens de 

bijeenkomsten was er tijd voor lofprijzing en aanbidden, onderricht, gebed, het aanleren van 

dansen en van mimes, en soms werden er spelletjes gedaan. Het aantal deelnemers varieerde 
tussen 30 en 50. Er was een groepje van vijf jongeren dat zich inzette als leidinggevenden 

binnen de groep. Met dit groepje leidinggevenden waren er ook aparte bijeenkomsten om de 

bijeenkomsten van de FJ te organizeren en ook voor training op het gebied van leiding geven. 
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Van 29 tot 31 maart werd het Paaskamp georganiseerd op het terrein in Soura. Gepland 

was om een week lang kamp te houden, maar daar waren helaas niet voldoende fondsen voor. 
Desalniettemin waren we blij dat we dit weekend konden organiseren en de kinderen, tieners 

en jongeren hadden een paar fijne dagen. In totaal waren er 53 deelnemers waarvan een paar 

uit Niamey, Tahoua, en Zinder. De rest van de deelnemers kwam uit Maradi. 

Het thema van het kamp was “het persoonlijk getuigenis”. Dit was zodoende ook het 
onderwerp van het onderricht in de ochtenden. Daarnaast zijn de deelnemers druk geweest 

met het leren van een geheel nieuwe dans en zaterdagavond hebben ze met elkaar een film 

gekeken die met het thema te maken had. Hierna zijn ze met elkaar  in gesprek gegaan over 
de film. 

 

Tijdens de maanden april en mei werd begonnen met de voorbereidingen voor de 
jaarlijkse tournee. Het oorspronkelijke idee was om met een kleinere groep een tournee te 

organiseren naar N’Djamena in Tsjaad en een andere tournee in Niger voor de overige FJ. 

Echter, vanwege de onveiligheid in het noorden van Nigeria hadden we het idee om naar 

Tsjaad te reizen al laten varen. Het alternatieve plan was om een maand lang een tournee te 
organiseren en van Diffa (in het uiterste oosten van Niger) naar Tillabéri (in het uiterste 

westen van Niger) te reizen. Tijdens de maand juni dwongen problemen rond de veiligheid in 

Niger ons echter om, (na gebed en overleg met andere FJ-leiders, bepaalde voorgangers en 
leidinggevenden bij de nationale politie), de tournee voor dit jaar te annuleren om het leven 

van de kinderen niet onnodig in gevaar te brengen. 

 
In plaats van de jaarlijkse tournee was het vervolgens de bedoeling om een 

trainingskamp voor FJ-leiders te organiseren van 13 tot 22 september. Dit kamp heeft 

uiteindelijk ook niet plaatsgevonden vanwege gebrek aan financiering. Na de vakantie periode 

zijn de FJ in oktober weer begonnen met hun wekelijkse bijeenkomsten op zondagmiddag. 
 

Gedurende het eerste semester van 2013 waren er ook de activiteiten rondom het 

programma ‘Quartier Libre’ op Maza Tsayé. Op de woensdagmiddagen kwamen 100 à 130 
kinderen bij elkaar om aan dit kinder-evangelisatie programma deel te nemen. Tijdens het 

tweede semester van 2013 vonden deze activiteiten niet plaats. De reden hiervoor was dat het 

team van FJ-leiders die het werk rondom Quartier Libre uitvoerden uiteen was gevallen 
gedurende de vakantie periode als gevolg van hun verschillende opleidingen. Het nieuwe team 

van FJ-leiders heeft eerst een stukje training nodig voordat ze ook deze activiteit kunnen 

voortzetten. 
 

3.3. Centre de Formation Caleb (CFC) 
Van januari tot juni werden op reguliere wijze de lessen op Centre de Formation Caleb (CFC) 

gegeven (– kleding maken, breien, borduren en alfabetisering – ).  
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Eind mei en begin juni werden de examens afgenomen om het eerste jaar van de huidige 

groep af te ronden. De resultaten van de 36 meisjes en vrouwen die de examens aflegden 
varieerden,  op een paar uitzonderingen na, waren de resultaten gemiddeld genomen 

voldoende (zie de lijst hieronder). Over het algemeen blijkt dat de vrouwen zich beter inzetten 

dan de meisjes. We zoeken nog naar redenen hiervoor zodat we kunnen proberen er iets aan 

te doen. 
 

Gemiddelde resultaten: 
- kleding maken : 33 van 36 hadden minstens voldoende 

- breien  : 33 van 36 hadden minstens voldoende 

- borduren  : 29 van 36 hadden minstens voldoende 

- alfabetisering : 35 van 36 hadden minstens voldoende 
algemeen gemiddelde op een schaal van 20: 15 (vergelijkbaar cijfer 71/2) 

Na de vakantie periode zijn in oktober de dagelijkse lessen weer begonnen met een groep van 

35 deelneemsters. De geestelijk verzorger van het centrum, Pastor Salissou Ali, was ook 

gedurende dit jaar dagelijks aanwezig om de meisjes en vrouwen tot steun te zijn met 

betrekking tot hun persoonlijk en geestelijk leven. 

 

3.4. Discipelschap Training School 
Van 7 januari tot 11 april werd het tweede deel van de Discipelschap Training School (DTS) 

2012-2013 gehouden. Aan het begin van dit tweede deel van de DTS bleek één van de 

Nigeriaanse studentes besloten te hebben de opleiding niet voort te zetten. Gedurende het 
tweede deel van de DTS waren er nu 8 studenten waarvan 3 uit Nigeria en 5 uit Niger. 

Van 7 tot 18 januari werden de laatste twee weken van het theoretische deel behandeld. 

Het praktische deel van de DTS werd gehouden van 19 januari tot 11 april. Voor dit praktische 
deel gingen de studenten met één staflid naar Arlit (in het noorden van Niger) waar ze samen 

werkten met een kerk. In Arlit hebben de studenten zich vooral bezig gehouden met 

evangelisatie activiteiten. Als resultaat van hun inzet waren er 7 personen die het verlangen 
hebben geuit zich te laten dopen en anderen, die de kerk wel kenden maar er niet kwamen, 

zijn begonnen naar de diensten te komen. 

Voor de studenten was het praktische deel van de opleiding een tijd van onverwachte 

belevenissen. Ze getuigden er, onder anderen, van dat ze er versteld van stonden dat ze 
antwoord konden geven op vragen van mensen betreffende het Christelijk geloof en dat 

mensen met respect naar hen luisterden. 

De start van de derde DTS in Maradi was voor oktober gepland. Verschillende 
omstandigheden maakten echter dat de voorbereidingen voor deze DTS vertraagd werden. Om 

die reden, en in overleg met Paul Zagré die verantwoordelijk is voor opleidingen van Jeugd met 

een Opdracht in Niger, werd de start voor de DTS verschoven naar januari 2014. 

Voorbereidingen hiervoor werden voortgezet gedurende de maanden oktober tot december. 
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3.5. Collège de Prière  
Het Collège de Prière is een interkerkelijke beweging. Ook gedurende 2013 maakte Blaise deel 

uit van het bestuur van de lokale afdeling van deze beweging in Maradi. Iedere derde zaterdag 
van de maand werd een bijeenkomst georganiseerd waar voorgangers en geïnteresseerde 

gemeenteleden uit Maradi bij elkaar kwamen voor gebed en onderricht. In oktober werd een 

conferentie (onderricht en gebed) van 3 dagen gehouden. Hier waren in totaal 65 deelnemers 
waarvan 4 uit Zinder. 

 

3.6. Basisschool: Académie Evangélique Cornerstone de Maradi 
Voor het jaar 2013 waren onze verwachtingen betreffende de Académie Evangélique 
Cornerstone de Maradi (AECM) hoog gespannen. We hadden verwacht dat we gedurende dit 

jaar de lang verwachtte officiële papieren voor de school zouden verkrijgen en dat we het 

eerste schoolgebouw met drie klaslokalen zouden kunnen bouwen. Aan het eind van het jaar 

moesten we echter constateren dat we de officiële papieren nog steeds niet hadden en dat de 
situatie daaromtrent onduidelijker leek dan ooit. Tegelijkertijd kregen we ook weer extra hulp 

van een bevriende voorganger die veel ervaring heeft met juridische kwesties. Dit kan ons 

helpen precies te weten te komen wat er nu eigenlijk nodig is om het proces op gang te 
krijgen. 

Het gebouw hebben we helaas ook niet geheel kunnen bouwen. We hadden voldoende 

fondsen om de fundering te leggen en de muren tot aan de dakrand te kunnen optrekken. Het 
is het vermelden waard dat 1/8ste deel hiervan op verschillende manieren met lokale middelen 

is gefinancierd. Voor de financiering van de rest van het gebouw (plafond, dak, afwerking) 

rekenden we op ondersteuning van een bepaalde organisatie. Die organisatie bleek echter 

uiteindelijk niet voldoende middelen te hebben om ook onze aanvraag te kunnen honoreren. 
Om het gebouw af te kunnen maken is nog € 14.600 nodig. Giften hiervoor komen beetje bij 

beetje langs verschillende wegen binnen. 
Teneinde inkomsten te genereren voor de school (voor schoolmateriaal en voor de bouw) 

besloten we om tijdens het landbouwseizoen op het terrein van de school gewassen te 

verbouwen. Eén van de leden van het schoolcomité heeft veel ervaring en kennis op dit gebied 

en was bereid zijn tijd te geven om dit te realiseren. Helaas was het landbouwseizoen 2013 
geen goed seizoen. De regens kwamen laat en gingen niet lang genoeg door om de vertraging 

van het begin van het seizoen goed te maken. Veel boeren hadden slechts magere oogsten. De 

opbrengst van het land van de school was ook niet overweldigend, maar het was in ieder geval 
wel voldoende om kostendekkend te zijn en daar zijn we dankbaar voor. 

Aan het einde van het eerste schooljaar op AECM organiseerden we een feestje om dat 

eerste jaar af te sluiten. De 7 kinderen van de kleuterklas lieten de aanwezigen meegenieten 

van dingen die ze zoal geleerd hadden gedurende het schooljaar (het alfabet opzeggen, tellen 
van 1 t/m 40, de verschillende delen van het menselijk lichaam, enz.). Voor het nieuwe 

schooljaar hadden we een extra leerkracht nodig en we waren dankbaar dat we op tijd een 

geschikte persoon vonden.  
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In oktober konden we zodoende op de reguliere datum met het tweede schooljaar van 

AECM starten. Voor het schooljaar 2013-2014 hebben we in totaal 16 leerlingen verdeeld over 
twee klassen. 

 

3.7. Evangelisatie in Soura 
Vanaf januari 2013 werden verschillende activiteiten in het kader van evangelisatie in het dorp 

Soura ondernomen, naast de activiteiten die al werden ondernomen met de deelneemsters op 
het CFC. Zo werd een kinderclub begonnen, daarnaast, vanaf april, een voetbalclub voor 

tienerjongens en ongeveer tegelijkertijd werd ook begonnen met het om de andere week 

vertonen van films op de vrijdagavond. De kinderen en jongeren namen vol enthousiasme deel 
aan deze activiteiten. Tijdens het vertonen van de films waren er ook volwassenen die kwamen 

om te kijken. 

Toen we na de vakantieperiode begin oktober het werk in het algemeen weer opstartten 

moesten we helaas door gebrek aan personeel deze activiteiten achterwege laten. 
 

3.8. Medewerkers in Niger 
Omtrent de medewerkers in Niger waren er verschillende veranderingen. De opsomming 

hieronder kunt u vergelijken met het jaarverslag van 2012. Verder heeft het echtpaar Ayouba 
en Sirleide Moussa in de loop van 2013 besloten zelfstandig te gaan werken. Voor de bewaking 

en het onderhoud van het terrein in Soura hebben we de 2 personeelsleden die daarvoor in 

dienst waren vervangen door 1 persoon, die zich op het terrein gevestigd heeft met zijn gezin.  
 

Eind december was dit de lijst van medewerkers: 

FJ: 8 vrijwilligers in Niamey; 5 vrijwilligers in Maradi; 2 vrijwilligers in Zinder; 2 vrijwilligers in 
Tahoua 

CFC: 3 betaalde leskrachten; 1 vrijwilliger (geestelijkverzorger) 

Terrein Soura: 1 betaalde kracht (bewaking en onderhoud) 

DTS: 1 vrijwilligster als stafmedewerkster 
AECM: schoolcomité van 6 personen (vrijwilligers); 

2 betaalde leskrachten 

Collège de Prière: bestuur van 5 personen 
(vrijwilligers) 

Thuis: 1 betaalde hulp in de huishouding 

 

3.9. Eigen inkomsten genereren 
Tot nog toe hebben we nog nooit iets vermeld over 

dit onderwerp, maar het is al heel lang ons 

verlangen om niet uitsluitend afhankelijk te zijn van 
ondersteuning en giften vanuit Nederland of elders. 

We willen graag hier ter plekke in Niger ook bronnen 

van inkomsten exploiteren. In het verleden hebben 

we al verschillende mogelijkheden onderzocht of 
uitgeprobeerd, maar tot nog toe is dit zonder succes gebleven. Nu zijn we sinds oktober in 

samenwerking met een vriend van Blaise begonnen met een tuinbouw onderneming op het 

terrein in Soura in de verwachting dat dit ons zal helpen een stukje eigen inkomsten te 
genereren. 

Zoals bij iedere onderneming, en zeker een startende, bleken er iedere keer weer nieuwe 

obstakels te overwinnen. Zo waren er bijvoorbeeld mensen die voor een bepaald bedrag 
beloofd hadden het land voor te bereiden, maar die het werk maar half deden. Ook bleek het 

debiet (de opbrengst) van de aanwezige put niet voldoende, zodat een extra aanpassing 

noodzakelijk was. We geven echter niet op en er gebeuren tegelijkertijd ook wel bemoedigende 

dingen, zoals het contact met een voorganger hier die heel goed bleek te weten hoe land voor 
te bereiden voor tuinbouw met irrigatie evenals de verdere praktische uitvoering. Over het 

verdere verloop kunnen we nu nog niets vermelden aangezien de productieve fase pas in 2014 

zal beginnen. 
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Hoofdstuk 4 

Communicatie en fondsenwerving SNZ 

4.1. Kwaliteitsverbetering 

Op het gebied van communicatie werkten we het afgelopen jaar hard aan kwaliteits-
verbetering. Hoe wil je nieuwe donateurs krijgen als de mensen je niet kennen. Onbekend 

maakt onbemind. Mensen moeten het werk eerst leren kennen. We maakten daarom de nodige 

verbeterslagen op het gebied van communicatie. 
Ingrijpende werkzaamheden waren (in verband met de nieuwe regels voor “ANBI’s”) het op 

papier zetten van het meer jaren beleid en het aanpassen van de website. We waren eerder al 

bezig met het beleid maar door de nieuwe regels moesten we dit in een stroomversnelling 

afronden. Het beleidsplan is te downloaden op onze website. 
We kregen een eigen herkenbaar logo naar een idee van Gerrit Kanis 

ontwierpen Melian en Annely Lekatompessy het uiteindelijke logo. De 

nieuwsbrief onderging een metamorfose dankzij Annely en Jeannette. 
Hiermee kwam de aparte gebedsbrief te vervallen. De gebedspunten komen 

in de nieuwsbrief, deze is korter (1 A4-tje) en komt vaker uit (8x per jaar). 

Op diverse bijeenkomsten waren we met een infostand van de stichting 

aanwezig: koopjesmarkt, garage sale, goede doelen markt, kerkennacht, 
kerst markt. Het boekje met kindermateriaal is gedrukt en we brachten dit 

op diverse plekken onder de aandacht. Verschillende (zondags)scholen 

gebruiken het materiaal om actie te voeren voor Niger. Annely hield een 
kinderpresentatie op twee scholen 

 

4.2.Vorming en training 
Het afgelopen jaar waren we ook druk bezig met het vergaren van kennis op het gebied van 
communicatie en fondsenwerving. In eerste instantie kregen we feedback van een echte 

fondsenwerver: Jacqueline Niezink, zij werkt bij “World Vission”. Zij keek objectief naar onze 

site en ons foldermateriaal en gaf feed-back. Jeanne volgde een workshop “storytelling” bij 
MyWorld/Wilde Ganzen in het kader van “reframing the message”. Annely volgde een 

workshop op het gebied van crowdfunding en Mirjam volgde diverse workshops op het gebied 

van fondsenwerving en communicatie bij Vakopleiding Fondsenwerving. En bij de MyWorld/

Wilde Ganzen op het gebied van nieuwe– en Social Media. Ook ging Mirjam naar een 
conferentie georganiseerd door Kerk in Actie/EO-Metterdaad (“van zielig naar 

zelfredzaamheid”). Geen van deze bijeenkomsten komt voor rekening van de stichting. 

Aangezien we heel kritisch omgaan met kosten die niet direct ten goede komen aan het werk 
in Niger. Al met al veel informatie waar we de komende tijd mee aan de gang kunnen. Zoveel 

dat we er nog niet aan toe kwamen. Grote organisaties hebben hiervoor professionele 

fondsenwervers in dienst. Wij moeten dit tussen de bedrijven door zien te doen.  
Vakopleiding Fondsenwerving vroeg Mirjam een testimonial te schrijven voor hun eigen 

werving. Hierdoor kan Mirjam in 2014 gratis nog een workshop bij hen volgen.  

Dit testimonial willen we u niet onthouden:  

 
“Ik ga op reis en ik neem mee… Waar beginnen we als kleine stichting met een kleine achterban aan een 
nieuwe reis?  Hoe bereiden we ons voor? Wie worden onze medereizigers? Is er een routebeschrijving? 
En wat moeten we meenemen als bagage voor onderweg? 
Afgelopen jaar volgde ik vier workshops bij Vakopleiding Fondsenwerving. Een hoop veelbelovende 
workshops om een keuze uit te maken… Ik ben als secretaris van onze stichting een vrijwilliger en geen 
professionele fondsenwerver. Deze heb ik wel ontmoet tijdens de workshops en daar heb ik een hoop 
van geleerd. Een gemêleerd gezelschap. Een pasklaar antwoord is er niet, daar ben ik ondertussen wel 
achter. Elke organisatie is anders, heeft zijn eigen reizigers en heeft zijn eigen routebeschrijving nodig. 
De reisleiders (cursusleiders) zijn mensen met een hoop praktijkervaring en gaven mij veel inspiratie. Ik 
heb waardevolle informatie gekregen om in de praktijk mee aan de gang te gaan. De workshops waren 
de voorpret van de reis. Ik hoop dat de reis zelf nog vol mooie verrassingen zit. Voorlopig kan ik op pad. 

Ik vergelijk het maar met geocaching, puzzelen met de input die we hebben gekregen om “onze schat” 
te vinden. Ik zie nog steeds workshops die mij nieuwsgierig maken. Wie weet waar mijn volgende reis 
naar toe gaat.” 

 



 16 

 
4.3. De website (www.nigerzending.eu) 
Het besluit om (het werk van) Jeannette en Blaise 

vanuit de stichting te gaan ondersteunen en de 
veranderingen in de regelgeving op het gebied van de 

ANBI leidde ertoe dat de website in het afgelopen jaar 

een behoorlijke metamorfose onderging. 
De totaal andere opzet van de site vergde heel wat 

tijd van Mirjam die alle inhoud bij elkaar zocht en 

bewerkte tot een goed verhaal voor de verschillende 

rubrieken op de site. De webmaster Marcel assisteerde 
bij het aanpassen van de achterliggende code, waar 

dit nodig bleek. 

We voegde verschillende afbeeldingen toe aan het 
geheel om de site beter aan te kleden en aantrekkelijker te maken voor bezoekers. 

In december begonnen we met het aanpassen van de Engelse site naar Nederlandse opzet. 

Hier zijn Marcel en Jeannette actief mee bezig. 
Naast deze activiteiten voor de website werd in 2013 een Google Plus site actief voor Stichting 

Niger Zending. Een Facebook pagina voor de Support Team Gaïtou bestond al in 2012. Om de 

Facebook pagina te laten passen binnen Stichting Niger Zending pasten we de naam van deze 

pagina aan. 
Het logo, ontworpen door Annely en Melian Lekatompessy, verwerkten we in de verschillende 

onderdelen (website, Google en Facebook) om meer eenheid en herkenbaarheid te creëren. 

In verband met de ANBI regelgeving voegden we allerhande gegevens toe aan de website 
zoals het beleidsplan, jaarverslagen en een beknopt overzicht van de financiën. De 

belastingdienst vraagt transparantie van organisaties.  

De nieuwe site heeft in 2013 ook een nieuwe link gekregen www.nigerzending.eu. De oude link 
www.gaito-fj.net bleef in 2013 nog actief en zal dat voorlopig ook blijven. 

Onze facebook pagina kunt u bereiken via het bestaande adres facebook.nigerzending.eu of via 
de website van de stichting. 

Het aantal likes op onze facebook pagina steeg van 34 naar 83 

 
Rest nog de cijfers weer te geven van de website bezoeken: 

Het aantal unieke bezoekers in 2013 was 579. 

 

Ook voor wat betreft de bezoekers overzichten presenteren 

we in dit jaar verslag andere (meer 

zeggende) cijfers dan voorgaande jaren. 
 

Op naar volgend jaar 

De webmaster, Marcel Baas 

mailto: nigerzending@gmail.com 

http://www.nigerzending.eu
http://www.gaito-fj.net
http://facebook.gaito-fj.net
mailto:nigerzending@gmail.com
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4.5. Ingezette middelen 
Om de kerken de mogelijkheid te geven sneller informatie door te geven is er een 
powerpoint presentatie beschikbaar,  

Er zijn folders beschikbaar over het werk, zowel een gebedsfolder (te downloaden) als 

algemene folders (op te vragen of te downloaden). 
U kunt een verzoek indienen om een persoonlijke presentatie te geven of langs te komen 

met een informatiestand. 

In de Baptisten Gemeente Amersfoort en in de Baptisten Gemeente Rotterdam-Centrum 

zamelen ze lege cartridges en mobiele telefoons in, dit levert een kleine bijdrage op. Door 
deze inzameling proberen we de aandacht steeds weer op het werk in Niger te richten. Dit 

leverde in 2013 € 130,80 op. 

Er verscheen 2x een bericht in de baptisten.nu het landelijk blad van de Unie van 
Baptistengemeenten in Nederland (te downloaden op onze site). 

 

4.6. Particulieren 
Er zijn 45 particuliere donateurs die het werk in Niger financieel ondersteunen. Wij zijn heel 
erg blij met deze groep donateurs en willen deze graag behouden. 35 van hen zijn 

periodieke gevers. Wij bevelen deze manier van geven van harte aan. Door niet incidenteel 

maar structureel te steunen kan Stichting Niger Zending investeren in onderdelen met een 

blijvend karakter daar waar het geld het hardst nodig is. Maar uiteraard zijn wij ook heel blij 
met eenmalige giften. Eigenlijk is het in verhouding een kleine groep particuliere donateurs 

gezien de kosten van het werk in Niger. Wij willen initiatieven ondernemen om nieuwe 

particuliere donateurs te werven.  

4.4. Wat ging goed? 

 
 Centre Caleb blijft succesvol 

 Elke zondagmiddag komen 30-50 

kinderen bijeen van Fabrikants de Joie 

(FJ) 

 De bouw voor de basisschool startte 

 Er kwamen veel (100-130) kinderen 

naar evangelisatie activiteiten in de wijk 

 Er is gestart om eigen inkomsten te 

generen 
 

 Op diverse plekken ontving men met 

enthousiasme het kindermateriaal   

 We vernieuwde de website 

 De nieuwsbrief onderging een 

metamorfose 

 We kregen een herkenbaar logo  

 We waren als stichting op diverse 

“markten” en plaatsen aanwezig met 

een informatie stand 

 We leerden veel op het gebied van 

fondsenwerving en communicatie 

 Het aantal particuliere donateurs nam 

iets toe 
 De hoeveelheid aan giften van 

particuliere donateurs nam ook iets toe 

Wat ging minder goed? 

 
 Het paaskamp van de FJ werd korter 

door gebrek aan financiën en de 

zomertournee ging niet door in verband 
met veiligheidsredenen 

 De toestemming voor de basisschool is 

nog steeds niet binnen 

 De motivatie van meisjes is minder 

voor hun opleiding op Centre Caleb dan 

die van vrouwen 

 Het landbouwseizoen was geen goed 

seizoen 
 

 Twee bestuursleden stopten begin dit 

jaar en het blijkt moeilijk deze 

vacatures op te vullen, waardoor het 

bestuur een behoorlijk zware belasting 
ervaart 

 We schreven nog niet de uitgezochte 

fondsen aan 

 We stelden het maken van de nieuwe 

informatiefolder uit 

 Veel goede doelen en instanties doen 

een beroep op de aandacht van 

mensen, waardoor mensen minder snel 
of niet reageren  

 Het totaal aan binnengekomen giften is 

lager dan verleden jaar 
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4.6a Vanuit de praktijk: Kaarten voor de verkoop 
“Een bijna logisch gevolg van het direct betrokken zijn bij Niger, is dat je overal geld gaat zien:) Voor 
mijn hobby maak ik al jaren kaarten en dat gaf op een gegeven moment geen voldoening meer. Want: 
ik stop er veel tijd in en wat doe ik ermee? Zoveel kaarten als ik maak, verstuur ik nooit. 
Mensen vroegen mij toentertijd of ik mijn kaarten verkocht en of ik workshops geef. Dat ben ik 
inmiddels gaan doen. En de opbrengst gaat naar Niger. 

 
De zelfgemaakte kaarten worden inmiddels op diverse plekken verkocht. Verkooppunten zijn 
boekentafels in kerken, een basisschool heeft een kaartenmolen staan, verkoop aan huis aan familie, 
vrienden en kennissen en inmiddels hebben mijn kaarten ook op diverse markten gestaan.  
Tegenwoordig combineer ik mijn kaartverkoop vaak met een informatiestand voor Stichting Niger 
Zending. Enkele voorbeelden: 

 tijdens de kerkennacht in Lelystad heb ik een stand ingericht bij de Baptistengemeente 

 bij een garageverkoop in Leusden stonden ook mijn kaarten te koop 

 op het buurtfeest in onze wijk  heb ik kaarten zitten maken en ondertussen kaarten  

    verkocht 

 een goede-doelen-kerstmarkt in Almere Haven, met ons logo op de poster overal te zien 

 kerstmarkt in het natuurpark van het Flevolandschap: Samen met de Baptistengemeente een 

kraam gevuld: de Baptistengemeente deelde beschuit met blauwe muisjes uit en ik verkocht 
kerstkaarten en andere spulletjes voor Niger. 

 
Bovendien mocht ik enkele workshops 
‘kaarten maken’ geven. Een ochtend 
kaarten maken met ouders van een 
evangelische basisschool en een aantal 
keren kaarten gemaakt met oudere 
mensen van een ouderenproject in 
Lunteren. Daarvoor heb ik geen geld 
gevraagd, maar wel gevraagd of mensen 
een bijdrage willen geven aan Niger. 
 
Al met al heeft dit het afgelopen jaar €332,
-  opgeleverd. Voor een hobby een heel 
redelijk bedrag. 
Bovendien vind ik de financiële opbrengst 
leuk, maar minstens zo belangrijk vind ik 

de verkregen naamsbekendheid. Door de stands weten veel meer mensen van familie Gaïtou en Niger. 
Daarnaast staat achterop al mijn kaarten Centre Caleb genoemd. Die zullen heel Nederland doorgaan. 

Komende tijd wil ik  graag meer op markten gaan staan, wil ik zoeken naar meer verkooppunten, wil ik 
kijken of ik mijn kerstkaarten-verkoop kan uitbreiden, wil ik wel graag workshops geven, maar dan wel 
voor een bepaald bedrag per persoon, sta ik open voor ideeën... 
Dus als u een plek  weet om kaarten te verkopen, als u graag een workshop wilt of als u nog een goed 
idee hebt (misschien kunt u zelf iets doen met uw hobby?!), ik houd me aanbevolen! 
 

Groet, 
Annely Lekatompessy van der Molen 

 

4.7. Fondswerving onder organisaties 
Stichting Niger Zending werkt niet alleen met particulieren maar ook met organisaties. Onder 

organisaties vallen fondsen, kerken, scholen en bedrijven. 
 

Elke organisatie heeft zijn eigen manier om middelen ter beschikking te stellen voor 

ontwikkelingswerk. 

Fondsen hebben vaak een budget dat verdeeld kan worden. 
Kerken willen graag vanuit de Bijbel gerechtigheid laten plaatsvinden. 

Veel scholen willen kinderen leren iets te doen voor arme mensen. Door acties kunnen de 

kinderen hun steentje bijdragen voor de armere mensen in Niger.  
Bedrijven geven vaak in het kader van verantwoord ondernemerschap. 
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4.7a (zondags)Scholen 
Wij vonden het een investering waard om materiaal voor kinderen te 

ontwikkelen. Uiteraard zochten we bij het drukken naar de meest 
gunstige aanbieder en hebben het voor een heel gunstige prijs kunnen 

laten drukken bij drukkerij RAD in Dordrecht.  

In 2013 begonnen we om het kindermateriaal onder de aandacht te 
brengen. Het doel van dit project was om op een leuke en speelse 

manier het leven en werk van Blaise en Jeannette en natuurlijk hun 

kinderen Caleb en Phoebé bekendheid te geven bij kinderen in 

Nederland. Ook is het bedoeld om basis- en zondagsscholen een 
handreiking te geven wanneer ze op zoek zijn naar een project of goed 

doel om voor te sparen. Vier zondagsscholen/kindernevendiensten 

begonnen in 2013 met het materiaal en gebruikte het. In 2014 komen 
hier in ieder geval nog twee gemeenten bij en ook een school die mee 

gaat doen.  
We hopen natuurlijk op verdere uitbreiding van dit stukje werk. Het blijkt in het grote aanbod 
van goede doelen/zendingsprojecten best moeilijk om ingang te vinden. Het lukt vaak het best 

via via.  

We zoeken daarom nog naar enthousiastelingen die dit materiaal in hun naaste omgeving 

(kerk of school) onder de aandacht willen brengen.  
 

4.7b Kerken  
Er is in diverse kerkelijke gemeenten aandacht voor het werk in Niger: BG Rotterdam-

Centrum, BG Dordrecht, BG Hengelo West, BG Lelystad, BG Winschoten, BG Amersfoort. PKN 

De Wingerd, Krimpen aan den IJssel. 
In BG Rotterdam-Centrum geeft men zeer regelmatig aandacht aan (het werk van) Blaise en 

Jeannette. Dit is min of meer hun Nederlandse “thuis”gemeente. Dit is echter een zeer kleine 

gemeente. Deze gemeente organiseerde een grote koopjesmarkt ten behoeven van (het werk 
van) Blaise en Jeannette. 

Wij zijn heel erg blij dat er nu ook een PKN gemeente is die ons werk ondersteunt. De Wingerd 

in Krimpen aan den IJssel hield een taartenactie voor het werk in Niger en spaart met de 

zondagsschool. We hopen dat meer verschillende gemeenten zullen volgen. We willen graag 
een interkerkelijke stichting zijn. We doen het werk tenslotte voor dezelfde Heer. 
 

4.7c Christelijke organisaties 
Er zijn diverse andere christelijke organisaties die Stichting Niger Zending financiële 

ondersteuning boden: YWAM Canada, St.Noura, JmeO Nederland en World Christian Concern 
(USA). 

 

4.7d Fondsen 
In 2013 deden we een sponsorverzoek bij Stichting Alle Beetjes. Zij wezen deze aanvraag 
helaas af, niet omdat ze Centre Caleb geen goed doel vonden, maar omdat ze zoveel 

aanvragen hadden.  

We zochten in 2013 enkele fondsen uit, waarvan we vinden dat ze aansluiten bij de doelstelling 
van de verschillende projecten. Door tussenkomst van de vernieuwde ANBI regelgeving 

hadden we het druk met andere administratieve werkzaamheden die prioriteit hadden. 

Hierdoor schreven we in 2013 deze fondsen nog niet aan. Het ligt in de planning om een deel 

van deze fondsen in 2014 aan te schrijven.  

 

4.7e Bedrijven 
Drukkerij RAD uit Dordrecht drukte het kindermateriaal tegen gereduceerde prijs. 
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4.9. Vooruitblik 2014 
 We gaan enkele fondsen aanschrijven 

 We zoeken naar een manier om onze vaste donateurs uit te breiden. 

 We willen een nieuwe algemene folder maken 
 We willen een rechtstreekse donatie button op de site 

 We zijn bezig met YouBeDo en Sponsorkliks, door online webaankopen te doen kun je dan 

(gratis) een kleine bijdrage aan onze stichting geven 
 

Praktische hulp 
We kregen (begin 2014) een aanbod van school meubilair. We onderzochten de mogelijkheden 

om dit te verschepen. De verscheping ging niet door.  
We hebben hierdoor wel heel veel info die we zullen bewaren op het gebied van verscheping en 

container vervoer. We hopen dit in de toekomst te gebruiken de wens ligt er nog om 

gereedschap, computers en schoolmateriaal naar Niger te verschepen. De financiële 

haalbaarheid is hierbij een belangrijk punt.  

4.8. Getallen 

      2011  2012  2013 

Aantal donateurs     45  46  54 

Waarvan particuliere donateurs    37  45 

Aantal periodieke gevers       35 

Gemiddelde gift     482  655  383 

Aantallen giften in euro’s 

0-50 euro     6  3  9 

51-100 euro      3  4  4 

101 – 1000 euro    33  34  38 

> 1.000 euro     3  3  5 

 

NB Deze getallen zijn afgeleid van alle bijdragen die in 2013 voor het werk in Niger ontvangen zijn. 

(ook die van BG Rotterdam-Centrum). 
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Hoofdstuk 5: 

Financiën 

Stichting Niger Zending 

 
5.1. Financieelverslag 2013 

Balans per 31 december 2013 (alle bedragen in euro's)  

     

  Debet   Credit    

Reserves Algemeen (v.h. fondsen)    6.993,67    

Reserve voor verlof Europa        140,00    

Reserve AECM          77,50    

Reserve FJ          89,84    

Rabobank     3.472,54     

Rabo Spaarrekening     5.781,69     

Te ontvangen rente          70,94     

Te betalen bankkosten          42,07    

Resultaat  __________     1.982,09    

Totaal     9.325,17     9.325,17    

     

     

     

Resultatenrekening per 31 december 2013 (alle bedragen in euro's) 

     

Doorgezonden donaties algemeen     7.792,43     

Idem Centre Caleb     3.449,57     

Idem FJ        221,00     

Drukwerk        306,61     

Bestuurskosten        113,73     

Bankkosten        154,55     

Algemene kosten        231,93     

Ontvangen donaties algemeen   10.470,40    

Idem Centre Caleb     3.449,57    

Idem FJ        221,00    

Verkoop drukwerk          40,00    

Rente Rabobank          70,94    

Resultaat     1.982,09                   _      

     

Totaal   14.251,91   14.251,91    
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5.3. Toelichting bij financieel verslag 2013 
In de jaarverslagen van het Support Team Gaïtou 2011 en 2012 waren financiële overzichten 

te zien. Dit waren overzichten bevattende cijfers van de  Stichting Niger Zending gecombineerd 

met het Fonds Ondersteuning Zendingswerkers van de Baptistengemeente Rotterdam-

Centrum. 
De cijfers over 2013 vertegenwoordigen de administratie van de Stichting Niger Zending. De 

betalingen die nog via de Baptistengemeente Rotterdam-Centrum gedaan zijn laten we hier 

verder buiten beschouwing. Daardoor kan het lijken alsof er in 2013 minder is gedoneerd en 
doorgezonden voor het werk in Niger. 

 

De geldstroom van de sponsoren die in 2012 nog in hoofdzaak via bovengenoemde gemeente 
liep is in de loop van 2013 volledig verplaatst naar onze stichting. Hierdoor is er in het derde 

kwartaal van het afgelopen boekjaar een aanzienlijk hoger bedrag aan door te zenden gelden 

ontvangen en de verwachting is dat deze trend zich ook in het komende jaar zal voortzetten. 

Hier zijn we dan ook heel dankbaar voor. 
Vermeldenswaard is nog dat ook in 2013 door giften van derden voorzien kon worden in de 

betaling van verzekeringen in Nederland voor een bedrag van € 2.488,46. 

 
De boeken werden gecontroleerd zoals de statuten dit voorschrijven. 

 

5.4. Toelichting donaties en andere inkomsten 
Via sponsoren werd in totaal een bedrag van € 14.357,51 ontvangen. 

Daarnaast bracht de verkoop van gebruikte cartridges en gsm's € 130,80 op. 
Van de ontvangen bedragen werden de volgende reserveringen geboekt: 

 

 
 

 

 

 

5.2. Overzicht bijdragen per type donateur 

    

Bijdragen donateurs 2013   

    

Kerken 2.691,35   

Particulieren 8.284,97   

Stichtingen / Fondsen 3.381,19   

Scholen 0,00   

Anders        130,80   

    

    

totaal 14.488,31   

Reservering verlofkosten 140,— 

Reservering AECM 77,50 

Reservering FJ 89,84 

  

  

19%

57%

23%

1%

Bijdragen 2013 SNZ

Kerken

Particulieren

Stichtingen / 
Fondsen

Anders
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5.5. Aanvulling ter verklaring 
Als aanvulling op de cijfers van de Stichting Niger Zending en ter verklaring van verschillen ten 

opzichte van het jaar 2012 moet vermeld worden dat de volgende bijdragen voor het werk in 
Niger, die in 2013 nog via de Baptistengemeente Rotterdam-Centrum binnenkwamen en 

rechtstreeks doorgezonden werden: 

Kerken €3.055,62  

Particulieren 5.138,54 

Stichtingen / Fondsen  1.875,00 

  

Totaal € 10.069,16 

5.6. Totaaloverzicht van inkomsten en bestedingen voor Niger  
(incl. betaalde verzekering door derden en giften via Baptisten Gemeente Rotterdam-Centrum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk dank! 

Alle donateurs ontvingen een overzicht van hun giften.  

 

 2011 2012 2013 

    

Totaal inkomsten: 20.852,- 30.132,-      27.045,93 

(waarvan giften particuliere donateurs  12.540,-      13.423,51) 

    

Doorgezonden Niger: 23.209,- 27.982,-      21.532,16 

verzekeringen in NL:  2.716,- 2.892,-        2.488,46 

 Totaal: 25.925,- 30.874,-      24.020,62 

    

    

23%

55%

21%

0% 1%

totaaloverzicht giften voor Niger 2013

Kerken

Particulieren

Stichtingen / Fondsen

scholen

anders



 24 

 
Hoofdstuk 6: 

De verhouding met organisaties in Niger 

 

6.1. Jeugd met een Opdracht (JmeO)   
(”Jeunesse en Mission Entraide et 
Developpement” (JEMED)) 
Jeannette en Blaise werken op basis van een support 

systeem. Ze krijgen geen salaris. Zij doen dit onder de 

“vlag” van Jeugd met een Opdracht; 
  

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, 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. 

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 en het schoolgeld van de kinderen. Daarnaast zijn er eventueel nog inkomsten uit 

activiteiten die in overeenstemming zijn met de doelen van de stichting en de Nigerese 

wetgeving. 
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Gebruikte afkortingen 
 
 
 

ANBI   Algemeen Nut Beogende Instelling 

 
BG   Baptisten Gemeente 

 

CFC   Centre de Formation Caleb 

 
DTS   Discipelschap Training School 

 

FJ   Fabricants de Joie 
 

GET   Global Eldership Team 

 
JEMED  Jeunesse en Mission Entreaide et Developpement 

 

JmeO   Jeugd met een Opdracht 

 
NGO   non-Governmental organisation 

 

PKN   Protestantse Kerk in Nederland 
 

SNZ   Stichting Niger Zending 

 

STG   Support Team Gaïtou 
 

UN   United Nations 

 
YWAM   Youth with a Mission 
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Bestuursleden Stichting Niger Zending: 

 

 

 
Dagelijks bestuur: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
Annely Lekatompessy-  Piet Baas    Mirjam Baas-Ridderhof 

van der Molen         

Almere    Vlaardingen    Leusden  
Voorzitter    Penningmeester   Secretaris   

           
Aanvullend bestuur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marcel Baas    Jeanne Baas-Amersfoort  Ronald Fennema 

Leusden    Vlaardingen    Rotterdam 

Webmaster     Lid     Lid 

      

      

2 vacatures 
 

 

 

 

 

       


