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VOORWOORD
Wanneer we dit jaarverslag schrijven is 2014 alweer voorbij en
2015 begonnen. En 2015 is begonnen met veel onrust in Niger.
Na de moord op cartoonisten in Parijs gingen relschoppers in
Niger ook de straat op, een statement maken voor de islam. Veel
christenen waren de dupe van deze acties.
Jeannette Gaïtou wees ons via facebook op een passage uit een Franstalige nieuwssite:
Mais pour certains, cette explosion de violence n'est pas seulement due à l'affaire des caricatures de Charlie Hebdo. Il y a un contexte de malaise social au Niger. Pour Ali Idrissa, coordinateur national du Rotab (Réseau des organisations pour la transparence et l'analyse
budgétaire), une organisation de la société civile, les autorités ont leur part de responsabilité.
“Il ne s'agit pas d'une guerre de religion entre chrétiens et musulmans au Niger. Pour moi, il
s'agit plutôt d'une crise sociale au Niger.” (Ali Idrissa, Coordinateur national du Rotab)
Vrij vertaald komt het erop neer dat (volgens meneer Idrissa, coördinator van een netwerk van
financiële organisaties) veel van de recente problemen in Niger niet alleen voortkomen uit
religieuze onenigheid tussen christenen en moslims, maar dat de oorsprong ook vaak te vinden
is in de sociaaleconomische situatie van veel inwoners van Niger.
Kortom, de recente rellen kunnen (ook) gezien worden als een schreeuw om aandacht voor de
armoede en uitzichtloosheid van veel Nigerezen. Natuurlijk zeg ik dat nu heel kort door de
bocht, maar het deed mij wel weer bewust worden waarom wij het werk voor Stichting Niger
Zending doen: proberen zoveel mogelijk mensen te helpen een einde te maken aan hun
uitzichtloze situatie en ze een toekomst te bieden. En gelukkig staan wij daar niet alleen in. We
hebben in 2014 gemerkt dat er gelukkig ook veel mensen in Nederland met ons mee willen
denken, bidden én uitvoeren. U kunt er in dit verslag van alles over lezen.
Inmiddels is het bestuur van Stichting Niger Zending uitgebreid met een nieuw lid, namelijk
Ton van Iperen. Welkom Ton! We zien uit naar een waardevolle en productieve samenwerking.
Wens ik u nog veel leesplezier en spreek ik de wens uit dat u inspiratie vindt in dit jaarverslag,
om op welke manier en welke plaats dan ook uw bijdrage te leveren, naast mensen in nood te
gaan staan en samen op zoek te gaan naar een uitweg.

Wij wensen u Gods zegen.
Annely Lekatompessy van der Molen
(voorzitter)
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HOOFDSTUK 1
Over ons: Stichting Niger Zending
Niger is één van de armste en minst ontwikkelde landen in de wereld. 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.
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1.2. In Niger…
Niger is één van de landen ter wereld waar diepe armoede het meest wijd verbreid is 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 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.
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”.

1.2b 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, maar de stichting is daadwerkelijk
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
(achterin dit jaarverslag staan foto’s van de bestuursleden)
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In de verslagperiode is Ton van Iperen sinds september het bestuur komen versterken.
Er is nog steeds een vacature.
Het bestuur kwam zes keer bijeen om te vergaderen onder voorzitterschap van Annely
Lekatompessy-van der Molen, waarbij uiteenlopende financiële, organisatorische, praktische en
strategische onderwerpen de belangrijkste agendapunten waren.
In de vergadering van 19 mei 2014 heeft de vergadering de jaarrekening van 2013
goedgekeurd. In november is de begroting voor 2015 goedgekeurd. Evenals het nieuwe
beleidsplan voor 2015-2018 “Samen bouwen aan de toekomst”.

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. We willen graag aan de gang met
nieuwe vormen van fondsenwerving, maar ook meer doen met social media.

Vacature
Gelukkig hebben we met Ton van Iperen weer één vacature op kunnen vullen binnen het
bestuur, maar we hebben nog een vacature!
Iedereen kan zich inzetten op een manier die bij zijn of haar talenten past.
Samenwerken binnen een leuk team voor leuke zendingspartners met mooie projecten!!!
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 willen biddend om Blaise en Jeannette (en het werk dat in Niger gedaan wordt) heen staan.
Speerpunten blijven:
Vergroten van naamsbekendheid en het creëren van draagvlak (bij particulieren, kerken,
scholen enz) en hierdoor meer ondersteuning krijgen.
Zoeken naar en samenwerking met partners (fondsen en/of bedrijven) waar dit mogelijk is
communicatie en informatiemiddelen verbeteren.
Verderop in dit verslag kunt u meer lezen wat Stichting Niger Zending het afgelopen jaar heeft
gedaan.
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HOOFDSTUK 2
Onze zendingspartners:
Familie Gaïtou

2.1. Familieberichten
Het is even goed nadenken wat er in 2014 ook al weer allemaal op de agenda stond. Terug
denkend is één ding wel duidelijk, verveeld hebben we ons absoluut niet; de verschillende
activiteiten waar we ons voor inzetten hielden ons goed bezet. In wat volgt in dit verslag
worden de verschillende projecten waarvoor we ons gedurende 2014 weer hebben ingezet
beschreven. Nu is het weliswaar zo dat we allebei volledig achter de verschillende activiteiten
staan, het is echter niet zo dat we ons ook allebei even intensief met al die verschillende zaken
bezighouden.
Blaise zet zich vooral in voor het werk met de Fabricants de Joie en het dagelijkse reilen en
zeilen op het Centre de Formation Caleb. Daarnaast organiseert hij alles wat nodig is om de
Discipelschap Training te laten draaien en onderricht daar ook meestal één of twee
onderwerpen. Ook is hij voorzitter van het bestuur van het Collège de Prière.
De administratieve taken betreffende de Fabricants de Joie, het Centre de Formation Caleb en
de Discipelschap Training komen voor rekening van Jeannette. Ook doet zij het grootste deel
van de correspondentie met de achterban in Nederland. Verder is zij verantwoordelijk voor
vooral de administratieve leiding van de Académie Evangélique Cornerstone de Maradi.
En sinds maart 2014 werkt ze part time (20 uur/week) bij het project Sowing Seeds of Change
in the Sahel. Dat laatste was ook de grootste verandering het afgelopen jaar, maar wat
Jeannette betreft wel een heel goede want ze voelt zich goed op haar plek binnen het project.
(waarover later in dit hoofdstuk meer)
Caleb en Phoebé gingen ook in 2014 weer met plezier naar hun vertrouwde school, de Ecole
Mission Catholique Centre de Maradi. In juni sloot Caleb met goede resultaten zijn 3de lagere
schooljaar af en mocht dus in oktober in de volgende klas, CE2 (de equivalent van groep 6)
beginnen. Tijdens het einde jaarsfeest in juni maakte hij deel uit van een groepje van drie
leerlingen die de presentatie deden van de verschillende onderdelen van het feest. In die
hoedanigheid viel hem de eer te beurt om de bisschop van Maradi te verwelkomen die de
aanwezigen toesprak. Dit was in het kader van de lancering van de viering van het 60-jarig
bestaan van de school.
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Phoebé deed het op haar beurt ook uitstekend op school en begon in oktober aan het 3de en
laatste jaar van de kleuterschool. Tijdens het einde jaarsfeest deed zij mee in een toneelstukje
en iedereen hoorde haar bijdrage luid en duidelijk. Voor de viering van het 60-jarig bestaan
van de school werden verschillende activiteiten georganiseerd in november en december, met
als afsluiting een groot feest voor alle leerlingen, ouders en andere genodigden in december.
Voor die gelegenheid en vanwege haar deelname in een toneelspel werd Phoebé’s haar op de
traditionele Fulani (één van de nomadische bevolkingsgroepen in Niger) wijze ingevlochten.
Gedurende het jaar 2014 hadden we niet echt de mogelijkheid om er als gezin even tussenuit
te gaan. Blaise nam samen met Caleb in augustus deel aan de outreach van de FJ van twee
weken in het noorden van Togo, samen met de FJ uit Kara daar. Met reizen en alles waren ze
in totaal bijna drie weken weg. Ze hadden er een heel goede tijd. Op de heenreis tot aan
Niamey gingen Jeannette en Phoebé ook mee die er even een paar daagjes tussenuit gingen
en logeerden bij onze vrienden Paul en Debora Zagré met hun dochter Joy. Dat waren een paar
gezellige en ontspannende dagen.
Verder vierden we dit jaar het feit dat we 10 jaar getrouwd waren (op 18 december). Het
vieren van huwelijksdagen is over het algemeen niet iets wat hier gedaan wordt, dus een 12,5
jaar huwelijksfeest is ook volkomen onbekend. Daarom kozen we ervoor om bij de mijlpaal van
10 jaar een feestje te bouwen en een groep vrienden uit te nodigen voor een maaltijd. We
lieten de video van ons trouwen zien en de kip die was klaargemaakt in een gat in de grond
(met gloeiende houtskool er onder en erboven, dus als het ware een oven in de grond) werd
erg gewaardeerd.
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2.2. Partner project: “Sowing Seeds of Change in the Sahel”

Aangezien dit project om werk van Jeannette gaat, wat in 2014 (nog) niet onder de projecten van
Stichting Niger Zending valt, beschrijven we dit project bij de privé activiteiten van familie Gaïtou. Of we
dit in de toekomst zullen toevoegen aan de projecten van SNZ wordt in de 2015 verder besproken. Er
zijn (tot op heden) geen fondswervende activiteiten voor dit project nodig. 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.

Eind 2013 werden we door de directeur van dit project benaderd met de vraag of we het in
overweging zouden kunnen nemen dat Jeannette een positie zou gaan bekleden binnen dit
project. ‘Sowing Seeds of Change in the Sahel’ (SSCS) is een project met werk op de gebieden
van landbouw en gezondheidseducatie (in dorpen). Na er enige tijd over te hebben nagedacht,
ervoor te hebben gebeden en na meer informatie te hebben verkregen over het project
besloten we dat het goed leek om daadwerkelijk in gesprek te gaan. In gesprek met elkaar
bleek verder dat de zienswijzen en ideëen van de project leiding en die van Jeannette
betreffende sociaal-economische ontwikkeling sterk overeen kwamen. We besloten de knoop
door te hakken en zo begon Jeannette vanaf 1 maart 2014 op part time basis – zodat ze ook
tijd over zou houden voor de administratieve aangelegenheden van zowel de school als die van
de activiteiten binnen het kader van JmeO – met haar aktiviteiten bij SSCS.
Het werk sluit uitstekend aan op de landbouwkundige opleidingen van Jeannette en ook
de bevindingen en ideëen opgedaan tijdens de doctoraal studie zijn nuttig. De verwachting is
bovendien dat die in een toekomstig stadium van het werk, wanneer we ons meer gaan richten
op voorlichting in dorpen, nog verder gebruikt zullen kunnen worden.
In de huidige fase van het project 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 faktor is de lage bodemvruchtbaarheid in combinatie met bepaalde
ongunstige traditionele management praktijken. Door middel van onderzoek – het gericht
uitproberen van verschillende mogelijkheden – werken wij er aan om voor ons gebied hier
geschikte management praktijken te vinden die een duurzame hogere produktiviteit 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 laten zien van wie God is.
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HOOFDSTUK 3
Projecten in Niger

11

3.1. Inleiding
In dit overzicht willen we een indruk geven van de activiteiten die we hebben ondernomen in
het kader van de verschillende projecten gedurende het jaar 2014. Echter, de projecten waar
we ons hier in Maradi en Niger voor inzetten zijn uiteraard meer dan gewoon een gezellige
bezigheid. De bedoeling is dat, wat we doen een positieve invloed heeft op het leven van de
mensen die bij die activiteiten betrokken zijn. Of het nu gaat om Trainings Centrum Caleb, of
om de Fabricants de Joie, of om één van de andere projecten, het doel is dat mensen ervaren
dat hun deelname aan de activiteiten hen helpt om hun levensomstandigheden (op wat voor
manier dan ook) te verbeteren. Dat is dus ook wat we willen proberen over te brengen door
middel van dit overzicht. Daarbij zullen we zowel de dingen die goed gingen vermelden alsook
wat minder goed ging of waar we te maken kregen met tegenslagen. De projecten waar we
ons in 2014 voor inzetten betroffen:
Jeugd met een Opdracht
- Fabricants de Joie
- Trainings Centrum Caleb
- Discipelschap Training
Collège de Prière
Académie Evangélique Cornerstone de Maradi (de 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. Dit stuk werk draait niet alleen in Maradi, maar ook in
Niamey (waar het in Niger gestart is) en Zinder. Verder zijn de FJ actief geweest in Dosso,
maar bij gebrek aan leidinggevende waren hier gedurende 2014 geen activiteiten. Sinds 2012
is er vanuit Tahoua aangegeven dat de plaatselijke kerken daar ook graag een groep van de FJ
zouden willen beginnen. Er zijn daar echter nog geen jeugdleiders die de training van de FJ
hebben doorlopen. Om die reden was het tot nu toe niet mogelijk daar ook activiteiten te
ontwikkelen.
In Zinder draaiden de activiteiten van de FJ gedurende de eerste helft van het jaar op de
gebruikelijke manier met wekelijkse bijeenkomsten voor Bijbelonderricht. Ook werden ze twee
keer uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan een evangelisatie concert. Na de
vakantieperiode konden de activiteiten helaas niet weer worden opgestart omdat degene die
de leiding had geen gelegenheid meer had om dat stuk werk voort te zetten.
In Niamey gebeurde eigenlijk het omgekeerde. Tot aan de vakantieperiode waren er geen
activiteiten omdat er niemand beschikbaar was die de leiding op zich kon nemen.
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Gedurende de vakantieperiode voelden verschillende zich echter geroepen om de activiteiten
weer op te kunnen starten en in het bijzonder één persoon die aan gaf de algemene leiding op
zich te willen nemen. In oktober werd er zodoende weer begonnen met de activiteiten met
ongeveer 50 deelnemers.
In Maradi waren de FJ het hele jaar door actief. Van januari tot eind maart kwamen de FJ
wekelijks bij elkaar op zondagmiddag voor lofprijzing en aanbidding, Bijbelonderricht, gebed,
het aanleren van dansen en mime stukken en van tijd tot tijd ook voor spelletjes. Over het
algemeen waren er 30 tot 50 deelnemers. Er is een groep van 8 jeugdleiders die Blaise helpen
bij het leiden van de activiteiten. Teneinde hun taak als jeugdleider beter te kunnen uitvoeren,
waren er ook aparte trainingssessies met deze groep; het is namelijk grotendeels een nieuwe
groep jeugdleiders. Om werkelijk een goede training te krijgen werd besloten om vanaf april
tot het einde van het seizoen (begin juni) niet de normale wekelijkse bijeenkomsten te hebben,
maar om die tijd te gebruiken voor de training van het groepje jeugdleiders.
Het paaskamp werd dit jaar gehouden in Dakoro van 26 tot en met 29 maart. Er waren
30 deelnemers: 2 uit Zinder waarvan 1 leidinggevende, 18 uit Maradi, en 10 uit Dakoro. Er
gingen ook 2 vrouwen mee uit Maradi om voor de maaltijden te zorgen. Tijdens het kamp
waren er verder en flink aantal leden van de 4 kerken in Dakoro die deelnamen aan het
onderricht dat gegeven werd rondom het thema “Hoe kun je getuigen van je geloof?”. Om te
laten zien dat getuigen ook op een heel praktische manier kan, werd besloten om het terrein
van het plaatselijke ziekenhuis een grondige – gratis – schoonmaak beurt te geven. De
leidinggevend arts stond er versteld van en was er zeer dankbaar voor. Gelogeerd werd er in
een plaatselijke middelbare school (waarvan de gebouwen overigens gedeeltelijk grasmatten
als muren hadden). Naast het schoonmaakwerk werd er ook een concert georganiseerd op de
laatste avond van het kamp.

Voor de jaarlijkse outreach gedurende de vakantieperiode werd besloten gehoor te geven
aan een uitnodiging van de FJ in Kara (Togo). Deze outreach werd gehouden van 3 tot en met
18 augustus. Alhoewel er meer FJ waren die hadden aangegeven te willen deelnemen ging
Blaise er uiteindelijk met 5 FJ vanuit Maradi heen. Er waren een paar FJ die op het laatste
moment toch niet bleken te kunnen deelnemen vanwege verantwoordelijkheden in de
jeugdgroep van hun kerk. Voor anderen was de financiële drempel te hoog.
Het thema van het kamp was “God en de zending” en de twee weken werden
doorgebracht in twee verschillende plaatsen in het noorden van Togo: Sokodé en Pya. Die
tweede plaats is dichtbij Kara. Er werden heel wat verschillende activiteiten ondernomen.
Uiteraard was er tijd voor Bijbelonderricht, lofprijzing en aanbidding en gebed, maar ook
werden er activiteiten gedaan met kinderen uit een wijk en van een kerk, er werd een
weeshuis bezocht, er was tijd voor (leerzame) spelletjes en er werden dansen
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ingestudeerd die tijdens een concert werden uitgevoerd.

De uitgaven voor de tournee vielen hoger uit dan van te voren begroot omdat op de
heenreis bleek dat het openbare vervoer via de kortere – en dus goedkopere – route lang niet
zeker was. Om dus zeker te zijn van goed vervoer voor de terugreis voor het hele traject
moest besloten worden via Lomé (helemaal in het zuiden van Togo) te reizen.

3.3. Centre de Formation Caleb (CFC)
Centre de Formation Caleb (CFC) is opgezet als een vakopleiding voor laag- en ongeschoolde
jongeren. Het idee is dat er verschillende opleidingen deel zullen gaan uit maken van het CFC,
maar tot nu toe is er alleen een vakopleiding handwerken, kleding maken en -ontwerpen voor
meisjes en vrouwen. Alfabetisering (incl. rekenen) maakt ook deel uit van de opleiding. De
huidige groep is de tweede groep die de drie-jarige opleiding doorloopt. De eerste groep
rondde de opleiding af in juni 2012.
Gedurende het jaar 2014 volgden de deelneemsters van januari tot juni dagelijks
(maandag t/m vrijdag van 8 tot 12 uur) de lessen in naaien en patroontekenen, breien,
borduren en alfabetisering. Eind mei en begin juni werden de examens gehouden en daarmee
werd het tweede cursusjaar afgesloten. De resultaten van de 27 meisjes en vrouwen die de
examens, geheel of gedeeltelijk, aflegden varieerden. Op een paar uitzonderingen na echter,
waren de resultaten gemiddeld genomen bevredigend (zie de lijst hieronder). Er waren vier
deelneemsters die slechts een deel van het examen deden.

Gemiddelde resultaten:
(Voor de 23 deelneemsters die het volledige examen aflegden.)

-

naaien en patroontekenen
breien
borduren
alfabetisering
algemeen gemiddelde op 20

:
:
:
:
:

22 van de 23 hadden minstens
21 van de 23 hadden minstens
22 van de 23 hadden minstens
20 van de 23 hadden minstens
15,2 (overeenkomstig met een

voldoende
voldoende
voldoende
voldoende
7,6)

In oktober kwamen alle deelneemsters die het examen hadden afgelegd weer terug voor het
derde en laatste jaar van de opleiding. Van oktober tot en met december werd er gewerkt aan
het verder consolideren en verdiepen van de kennis van de deelneemsters van de verschillende
onderwerpen.
De geestelijk verzorger van het CFC, Salissou Ali, kwam dit jaar 2 à 3 keer per week om
de deelneemsters geestelijk en moreel tot steun te kunnen zijn.
Een activiteit die we ook in de planning hadden staan was het organiseren van een
herhalingscursus voor de groep deelneemsters die hun opleiding in juni 2012 afrondde. Hier
zijn we echter, voornamelijk vanwege tijdgebrek, niet aan toe gekomen.
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Eigen inkomsten genereren
Om niet volkomen afhankelijk te zijn van giften proberen we ook zelf inkomsten te genereren
voor het CFC of er wordt werk aangenomen van derden waardoor onkosten bespaard worden.
In het laatste geval maken de deelneemsters iets op aanvraag van een familielid of bekende.
Die persoon zorgt voor het materiaal en de betreffende deelneemster maakt het dan onder
begeleiding tijdens de lesuren. Om inkomsten te genereren maken deelneemsters
kledingstukken, borduren lakens of breien warme babykleertjes voor de koude tijd, die
vervolgens worden verkocht. Maar ook door landbouw te bedrijven op het terrein. Afgelopen
jaar is dit geprobeerd met casave en sesam. Dit bleek echter niet rendabel. Daarom zijn er nu
fruitbomen geplant, in de hoop straks fruit te kunnen verkopen. En we willen bomen
aanplanten die snel hout op leveren. Om het hout te kunnen verkopen.

3.4. Discipelschap Training School
De standaard 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. Er wordt begonnen met 3 maanden theorie, waarna 3 maanden praktijk (outreach)
volgen. In Maradi organiseerden we de eerste DTS in mei 2011. We ontdekten echter dat mei
geen goede startperiode was voor een DTS en zodoende werd besloten om de start te
verschuiven naar de maand oktober.
Ook al waren er verscheidene personen die eerder hadden aangegeven dat ze
geïnteresseerd waren in de DTS voor de periode oktober 2013 t/m maart 2014, uiteindelijk
schreef niemand zich in. De belangrijkste reden die gegeven werd was dat het cursusgeld
(ongeveer €300) te hoog was. We besloten een ander model DTS uit te proberen om te zien of
dat beter zou aansluiten bij de lokale omstandigheden hier. Dit model hield in dat in plaats van
dat de DTS deelnemers uit verschillende plaatsen komen en 6 maanden lang intern zijn,
we zouden werken met DTS deelnemers uit een beperkt geografisch gebied en dat de DTS
sprekers en staf zich verplaatsen om naar de DTS deelnemers toe te gaan. Zo was er een
groep met 7 deelnemers – allen recentelijk tot geloof gekomen tieners met een Moslim
achtergrond, in het dorp Soura Aboubacar. Vanaf januari kreeg deze groep vijf maanden lang 1
à 2 keer per week onderricht van verschillende voorgangers en zendelingen uit Niger en
Nigeria.
Naast dit programma deed in januari en februari een DTS groep van 7 personen (6
deelnemers en 1 leiding) uit Kaduna een deel van hun outreach bij ons. Ze verbleven op het
terrein van Jeugd met een Opdracht in Soura Dan Nana. Hun activiteiten richtten zich ook
voornamelijk op dit dorp waar ze vriendschaps evangelisatie akties ondernamen en ze draaiden
mee in het programma Quartier Libre.
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Volgens de planning zou in oktober 2014 weer een standaard DTS van start gaan. Er was
een klein groepje mensen dat had aangegeven de school graag te willen doen. Echter, ook dit
keer bleef het daarbij en schreef niemand zich daadwerkelijk in. Het excuus is telkens weer het
financiële aspect. Op aanraden van een bevriende voorganger besloten we nog weer een ander
model uit te proberen. In plaats van een DTS te organiseren waar de deelnemers voltijds met
de cursus bezig zijn en intern zijn, werd de DTS in seminar vorm gegoten en bovendien parttime gemaakt. [De mogelijkheid om een standaard DTS te doen blijft behouden mocht iemand
zich daarvoor aanmelden.] Op deze manier blijven de deelnemers thuis wonen en doen hun
outreach in hun lokale gemeente. Alles bij elkaar kunnen op deze manier de totale onkosten
behoorlijk worden verminderd en daarmee het cursusgeld. Er meldden zich 4 deelnemers aan
die in november aan de cursus Discipelschap Training begonnen. De activiteiten zullen dus
doorlopen tot in 2015.

3.5. Collège de Prière
Het Collège de Prière is een interkerkelijke beweging die begonnen is door een groepje
christenen in de V.S. Het is een beweging die tot doel heeft te werken voor een opwekking
binnen kerken. Daarvoor richt de beweging zich vooral op Bijbel onderricht en gebed.
Blaise bleef ook in 2014 deel uitmaken van het bestuur van de plaatselijke afdeling van deze
beweging in Maradi. Iedere derde zaterdag van de maand organiseerde het Collège de Prière
een bijeenkomst voor onderricht en gebed. De planning was dat in november een conferentie
van een paar dagen georganiseerd zou worden. Dit is echter bij gebrek aan financiële middelen
niet door gegaan.

3.6. Basisschool: Académie Evangélique Cornerstone de Maradi
Tijdens het jaar 2014 gingen ook de aktiviteiten van de Académie Evangélique Cornerstone de
Maradi (AECM) door. Voor wat betreft de administratieve kant was positief dat Cornerstone
voor de scholen in Niamey nu eindelijk toch de benodigde papieren rond kon krijgen. Daarmee
was eind 2014 de weg open om de vereiste dossiers voor de AECM weer in te gaan dienen. Het
ene dossier is al wel opgesteld, maar moet op een aantal punten worden herzien. Het tweede
dossier moet nog worden opgesteld. Beide dossiers moeten dan eerst weer in Maradi worden
ingediend waarna ze naar Niamey zullen worden doorgestuurd voor verdere behandeling. Dit
alles staat voor begin 2015 op de agenda.
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Dankzij de verschillende giften o.a. van twee basisscholen in Nederland (‘t Palet in
Vlaardingen en De Wegwijzer in Krimpen a/d IJssel) alsook Link, een NGO in Niger, waren we
in staat om speeltoestellen, bureaus voor de onderwijzers, de administratie en een aantal
tafels met banken voor de leerlingen te laten maken. Ook hadden we hierdoor voldoende
fondsen om het dak op het schoolgebouw te leggen. Bovendien hielp het ons om
schoolmateriaal voor het dagelijks gebruik aan te schaffen voor het nieuwe schooljaar 20142015.

Voor wat betreft het reilen en zeilen van de school kunnen we als bijzondere
evenementen vermelden: de afsluiting van het schooljaar 2013-2014 op 6 juni. Tijdens deze
gelegenheid presenteerden de kinderen verschillende dingen die ze gedurende het jaar geleerd
hadden aan de ouders. De kinderen brachten allemaal iets te eten mee en hadden dus ter
afsluiting een gezellige maaltijd met elkaar. In oktober 2014 mochten we 22 kinderen
verwelkomen voor het nieuwe schooljaar. In december hadden we samen met de ouders van
de kinderen en het personeel dat op Maza Tsayé werkt in verschillende hoedanigheden een
kerstviering.
Eén van de grootste uitdagingen waar we voortdurend mee te maken hebben is het
niveau van de leerkrachten. Ons doel is om kwalitatief goed onderwijs te geven. Dit blijkt
echter veel minder vanzelfsprekend dan we ooit gedacht hadden waarbij de onderwijskrachten
zelf eigenlijk niet weten wat ze niet weten. Dan ligt het uiteraard aan de persoon hoe
gereageerd wordt op vernieuwingen en/of verbeteringen die worden aangedragen door de
schoolleiding. In sommige gevallen blijkt het erg moeilijk om hier mee om te gaan. Onze grote
wens als schoolleiding is dat we iemand met visie voor christelijk onderwijs zouden vinden die
een goede opleiding heeft en ervaring als leerkracht op een lagere school die op de AECM zou
willen komen werken als trainer/mentor voor onze leerkrachten.
Eigen inkomsten genereren
Op financieel vlak is de school opgezet om zelfdragend te zijn voor wat betreft de lopende
kosten. Per leerling dragen de ouders per jaar een bepaald bedrag aan schoolgeld bij. Vanuit
dit schoolgeld worden de salarissen van de leerkrachten en alle andere lopende kosten
bekostigd. Vanwege het beperkte aantal leerlingen op dit moment heeft de AECM nog niet
voldoende inkomsten en is nog gedeeltelijk afhankelijk van giften (hiervoor wordt
ondersteuning gegeven door Canadese sponsoren). Daarnaast heeft de school een groot
terrein ter beschikking waarop we tijdens het landbouwseizoen gewassen verbouwen om op die
manier ook inkomsten te genereren. Het aspect waarvoor de AECM financiële ondersteuning
zoekt is voor het bouwen van de klaslokalen, de toiletblokken en een kantoorgebouw.
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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
- CFC: 1 persoon (geestelijk verzorger & chef personeel)
- Collège de Prière: comité van in totaal 5 personen
- AECM: comité van in totaal 6 personen
betaalde krachten:
- CFC: 3 leerkrachten, 1 bewaker; 2 personen ontvangen een vergoeding voor verleende
diensten
- AECM: 3 leerkrachten
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HOOFDSTUK 4
Communicatie en fondsenwerving SNZ
4.1.Vorming en training
Op het gebied van communicatie en fondsenwerving is het belangrijk dat mensen je eerst leren
kennen. Want hoe wil je nieuwe donateurs krijgen als mensen je niet kennen. Communicatie
en fondsenwerving is een vak apart en er komt een hoop bij kijken. Het is een wereld op zich
met een hoop professionals. We pakken mee wat we mee kunnen pakken op het gebied van
training en vorming. Vaak zijn trainingen door de weeks en het is soms lastig om hiervoor tijd
vrij te plannen met regulier werk.
Dit jaar had Mirjam nog een gratis workshop te goed bij Vakopleiding Fondsenwerving
en volgde hiervoor een workshop creatieve denktechnieken, wie weet wat dit ons nog oplevert
in de toekomst. Ook ging zij (op eigen kosten) naar de workshop Fondswervingskansen voor
klein(er)e organisaties ook bij Vakopleiding Fondsenwerving.
We gingen naar een bijeenkomst met workshops ter gelegenheid van de
transparantprijs, georganiseerd door het PWC. Je moet tegenwoordig een keurmerk hebben
om mee te kunnen doen met de transparantprijs. Wij zijn financieel niet in staat om aan deze
eisen te voldoen, maar we hebben in ieder geval wel mee kunnen doen met de workshops (dit
was overigens de laatste keer dat dit vrij toegankelijk was).
We deden mee aan een Facebook challenge, waar we meer over het gebruik van
Facebook leerden.
We kregen gratis een workshop aangeboden van Machteld Oudenhuijzen van het NCDO
Zij gaf tips voor kwaliteitsverbetering in de communicatie en fondsenwerving. Jeanne, Annely
en Mirjam namen deel aan deze workshop. Deze workshop kregen we aangeboden in het kader
van “Reframing my message” omdat we vorig jaar workshops hierover volgden.
Verder waren we aanwezig op het My world event 2014 waar verschillende discussietafels
waren. Hier verdiepten we ons in diverse thema’s en hebben we de nodige informatie kunnen
verzamelen over beeldvorming maar ook over bijvoorbeeld ANBI regelgeving.
En als laatste waren we
aanwezig op de Partindag. We
waren uitgenodigd omdat we
één van de 11 genomineerden
waren (van de 170) in het
kader van de verhalen
wedstrijd van “Wilde Ganzen”
en Partin. Op deze dag was er
veel informatie en workshops,
waar we als Stichting ons
voordeel mee kunnen doen.
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4.2. Kwaliteitsverbetering
Ging de kwaliteitsverbetering in 2013 in een stroomversnelling, dit ging in het afgelopen jaar
iets rustiger aan. We zouden best sneller willen, maar dit gaat helaas gezien de benodigde
tijdsinvestering niet.
Door de privéworkshop die we aangeboden kregen door Machteld Oudenhuijzen, hebben we
kritisch naar verschillende aspecten van de communicatie gekeken. Bijvoorbeeld naar de tekst
op de website. We hebben ook verschillende andere mensen om feed-back gevraagd over de
website. De feedback over de website nemen we, waar we deze kunnen gebruiken mee naar
het komende jaar. De algemene feedback uit de workshop is meegenomen in het algehele
beleid. Ons beleidsplan hebben we kritisch onder de loep genomen en hebben we aangepast
voor de komende jaren (2015-2018). Dit is in een pdf-document op de website geplaatst.

4.3. Ingezette middelen
Dit jaar actualiseerden we de PowerPoint presentatie zodat verschillende kerkelijke gemeenten
deze konden gebruiken. Ook worden nog steeds de oude folders (geactualiseerd met een
sticker ivm IBAN en de nieuwe website) gebruikt aangezien er nog geen nieuwe folders zijn.
We maakten een quiz voor kinderen en speelden deze in de BG Amersfoort en Winschoten met
de 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 informatie stand dan kunt u ons altijd
vragen.
We gaven (op uitnodiging) een presentatie in een zendingsdienst in Winschoten, hadden op
verzoek een kort filmpje over Centre Caleb en stonden hier ook met de informatiestand. We
waren aanwezig op de goede doelenmarkt in Almere en op diverse andere plekken.
We deden dit jaar mee met een verhalen wedstrijd. Ons hoofddoel was om naamsbekendheid
te krijgen. We kregen veel publiciteit rond de verhalen wedstrijd. Via Facebook en andere
kanalen. We waren een van de 11 genomineerden (van de 170 ingezonden verhalen) en ons
verhaal is nu nog steeds te lezen op www.kleinegoededoelen.nl: “Een steek verder”
Het kindermateriaal wordt nog steeds ingezet voor (zondags)scholen. We deden een verzoek
voor publicatie in de samsam (over dit kindermateriaal) helaas zonder resultaat.
We gebruikten Facebook om berichten te delen en probeerden facebook enigszins uit om te
kijken of hier meer grip op te krijgen valt. Facebook is erg creatief en commercieel. We gaan
hier komend jaar verder mee experimenteren om te kijken wat aansluit bij ons en onze
achterban.
We verstuurden zeven nieuwsbrieven (in het Nederlands en Engels). We hebben twee
verschillende direct mails verstuurd aan onze nieuwsbrieflezers (We verdeelden de groep
hiervoor in twee verschillende doelgroepen).
We hebben de mogelijkheid via onze website om online webaankopen te doen via YouBeDo of
Sponsorkliks. Je betaald hetzelfde bedrag zoals je normaal je aankopen doet maar er gaat
commissie naar onze stichting. Ook plaatsten we een donatie module op de website waardoor
je via de website online kunt doneren.
In de BG Amersfoort en Rotterdam C. verzamelen we nog steeds lege cartridges en oude
mobiele telefoons waardoor toch weer steeds even de naam van de stichting onder
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de aandacht komt en het levert nog iets op ook.

4.4. De website (www.nigerzending.eu)
In het afgelopen jaar hebben we van diverse betrokkenen terugkoppeling mogen ontvangen op
de vraag wat zij vonden van de website. Deze actie loopt door in 2015. We zijn degene die
informatie hebben verschaft daar erg dankbaar voor. De ontvangen informatie is met zorg
bekeken en we hebben onze lering daaruit getrokken. Aanpassingen als gevolg hiervan hebben
in 2014 nog niet plaatsgevonden.
Ook in 2014 heeft de facebook pagina voor de snelle verspreiding van nieuwtjes en belangrijke
meldingen dienst gedaan. Wat steeds duidelijker is geworden gedurende 2014 is dat de
website vooral een informatie drager is terwijl facebook (en google+ in mindere mate) een
medium is waarop snel informatie kan worden uitgewisseld die de geïnteresseerden dan ook
snel bereikt.
In het afgelopen jaar zijn de 2 toegangen tot de website actief gebleven.
Namelijk www.nigerzending.eu (de hoofdlink) en de oude link www.gaito-fj.net.

Het aantal unieke bezoekers in 2014 was 4268. Substantieel meer dan in 2013.
Dank daarvoor.
De facebook pagina is en blijft bereikbaar via
facebook.gaito-fj.net.
Het aantal likes staat inmiddels op 120.
Eind 2013 was dit nog 83.
Op naar een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden
die ons worden aangereikt door Hem.
Webmaster, Marcel Baas
Mailto: nigerzending@gmail.com
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4.5. Wat ging goed?

Wat ging minder goed?
















Er zijn diverse (zondags)scholen
enthousiast aan de gang (geweest)
naar aanleidng van het kindermateriaal
voor Niger. Zij brachten mooie
bedragen bij elkaar.
De FJ konden afgelopen zomer weer op
kamp.
De bouw van de basisschool gaat steeds
een stukje verder.
We leren nog steeds veel op het gebied
van fondsenwerving en communicatie.
De inkomsten stegen afgelopen jaar
met name door specifieke acties.
Het aantal donateurs nam iets toe.
We kregen enkele grote giften.
We hebben een rechtstreekse
donatiebutton op onze website
door online webaankopen te doen bij
YouBeDo of via Sponsorkliks kun je
(gratis) een kleine bijdrage aan onze
stichting geven.
Beide dossiers voor de bassisschool
kunnen opnieuw worden ingediend.







Locaal inkomsten genereren gaat vaak
nog moeizaam, oogsten zijn nog zwak.
De officiele papieren voor de
basisschool zijn nog steeds niet rond.
Het aantal particuliere (en structurele)
donateurs loopt iets terug.
We hebben nog geen financiering voor
renovatie voor Centre Caleb.
Opbrengst voor lege inktcartridges loopt
terug
Begin dit jaar (2015) was er grote
onrust in Niger, nu is het weer rustig,
maar dit kan gevolgen hebben voor de
toekomst.

4.6. Particulieren

Er zijn op dit moment 41 particuliere donateurs waarvan 33 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 Blaise en
Jeannette. Een groot deel van de familie wordt ouder, waardoor helaas ook mensen
wegvallen. Graag zouden we de groep particuliere donateurs verjongen en uit willen breiden.
Dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we onze bestaande donateurs bij nodig. Daarom
hebben wij hen dit jaar aangeschreven om ons hierbij te helpen. Om het werk van Stichting
Niger Zending meer naamsbekendheid te geven. We hebben hen gevraagd om andere te
vertellen over het werk van Blaise en Jeannette en aan anderen te vragen of ze de
nieuwsbrief willen ontvangen. Om het kindermateriaal onder de aandacht te brengen op de
(zondags)school van hun (klein)kind (of andere kinderen). Om ons uit te nodigen met onze
infostand of met een powerpoint presentatie in bijvoorbeeld hun kerk of kring. Om
informatie van social media te delen, te liken of er op te reageren. En we hebben gevraagd
naar wat andere wensen of ideeën zijn.

4.7. fondswerving onder organisaties
4.7a Zondagsscholen - kinderdiensten

Er waren in 2014 diverse zondagsscholen en kinderdiensten aan het sparen voor Niger. BG
Winschoten hier maakten de kinderen spaarslippers en spaarbuizen en deden allerlei dingen
om zoveel mogelijk geld bij elkaar te sparen, BG Rotterdam Centrum, BG Hengelo ‘t
Venster, PKN De Wingerd krimpen a/d IJssel. BGA Kids (Amersfoort) hier bakten ze allerlei
lekkers wat zij verkochten.
De competitie van goede doelen is ook bij zondagsscholen groot. Het is van belang om ook
voor de toekomst te blijven investeren in kwaliteit van materiaal wat we aanbieden om kans
op toekenning te maximaliseren.
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4.7b Vanuit de praktijk: Guus van der Klok

In de Baptisten Gemeente in Winschoten gingen de kinderen heel enthousiast aan de gang om
spaarpotten te maken en te sparen voor Niger. Ze hadden hier een wedstrijd aan verbonden
wie het meeste bij elkaar zou sparen. Degene die dit gewonnen heeft is Guus en hij deed van
alles om geld bij elkaar te sparen. Hij schreef zelf op wat hij allemaal deed om dit geld te
verzamelen.

4.7c Basisscholen

Afgelopen jaar waren er twee basisscholen die door middel van een sponsorloop een heel groot
bedrag bij elkaar gelopen hebben. Nl. Pcb De Wegwijzer uit Krimpen a/d IJssel en ‘t Palet uit
Vlaardingen. De opbrengst van beide scholen is bestemd voor basisschool: Académie
Evangélique Cornerstone de Maradi.
Bij ‘t Palet gaf Jeanne Baas het startschot voor de sponsorloop. Later ontvingen Piet en Jeanne
een uitnodiging voor de paasviering waar zij een cheque ontvingen met het bijelkaar gelopen
bedrag.
De Wegwijzer in Krimpen a/d IJssel hield de sponsorloop in het kader van “de Koningsspelen”
en liep ook een heel mooi bedrag bij elkaar.

4.7d Kerken

Er is in diverse kerkelijke gemeenten aandacht voor het werk in Niger: BG RotterdamCentrum, BG Dordrecht, BG Hengelo Centrum, BG Hengelo ‘t Venster, BG Lelystad, BG
Winschoten, BG Amersfoort. PKN De Wingerd Krimpen aan den IJssel.
We hopen dat meer verschillende gemeenten zullen volgen. We willen graag een interkerkelijke
stichting zijn. We doen het werk tenslotte voor dezelfde Heer. Blij u vast te kunnen verklappen
dat in 2015 de kindernevendienst van de PKN in Borne voor Stichting Niger Zending aan het
sparen is.

4.7e Christelijke organisaties

Er zijn diverse andere christelijke organisaties die Stichting Niger Zending financiële
ondersteuning boden: YWAM Canada, Stichting Noura, JmeO Nederland.
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4.7f Fondsen

In 2014 deden we een sponsorverzoek bij het
MCDH fonds. Zij wezen deze aanvraag helaas af,
omdat het volgens hen niet onder hun doelstelling
viel.
Ook deden we een aanvraag bij Stichting Gabriël.
We vroegen hier specifiek om financiering van een
aantal naaimachines voor de studenten die straks
afstuderen aan Centre Caleb. En deze aanvraag is
gehonoreerd. Waar we uiteraard erg blij mee zijn.
De naaimachines zijn ondertussen aangeschaft.

4.7g Bedrijven

De gift die we ontvingen van Stichting Gabriël is indirect via een bedrijf ontvangen, namelijk
via Gabriël Financiële Bescherming. Zij zijn een christelijk onafhankelijk financieel
adviesbureau gebaseerd op christelijke ethiek en rentmeesterschap, dat zich onderscheidt door
de winst te schenken aan ideële doelen. Wij deden een aanvraag bij hun stichting en dit wordt
dan net zoals bij andere fondsen beoordeeld volgens een bepaalde procedure vandaar dat dit
ook bij de fondsen beschreven staat.
In Leusden was dit jaar een matchbeurs om bedrijven aan goede doelen te koppelen, maar
deze was helaas vol, daar konden we helaas niet aan deelnemen.
Mogelijk ligt er een nieuwe uitdaging bij bedrijven om SNZ te ondersteunen.

Sponsoring via webshops

Tegenwoordig kun je via webwinkels YouBeDo (voor boeken) of bij heel veel bekende
webwinkels zoals V&D Bol.com Zalando Thuisbezorgd.nl enz. via Sponsorkliks 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.

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 wel steeds meer terug.
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HOOFDSTUK 5
Financiën Stichting Niger Zending
5.1. Financieelverslag 2014
Balans per 31 december 2014 (inclusief balansposten)
Debet

Credit

Reserves Algemeen

€

8.975,76

Reserve voor verlof Europa

€

993,07

Reserve Centre Caleb

€

1.009,75

Reserve AECM

€

285,50

Reserve FJ

€

-

€

47,33

€

11.311,41

Rabobank

€

2.764,80

Rabo Spaarrekening

€

8.402,63

Te ontvangen rente

€

50,37

Te betalen bankkosten
Resultaat (negatief)

€

93,61

Totaal

€

11.311,41

Resultatenrekening per 31 december 2014 (inclusief balansposten)
Doorgezonden donaties algemeen

€

17.764,53

Idem Centre Caleb

€

8.356,75

Idem DTS

€

2.050,00

Idem AECM

€

6.822,45

Idem FJ

€

1.151,00

Gereserveerd voor verlof Europa

€

853,07

Bestuurskosten

€

608,90

Bankkosten

€

157,17

Algemene kosten

€

61,55

Ontvangen donaties algemeen

€

18.808,70

Idem Centre Caleb

€

8.365,75

Idem DTS

€

2.050,00

Idem AECM

€

6.822,45

Idem FJ

€

770,54

Idem voor verlof Europa

€

853,07

Diverse baten

€

37,93

Rente Rabobank

€

50,37

Resultaat (negatief)

€

93,61

€

37.852,42

Totaal

€

37.852,42
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5.2. Overzicht bijdragen per type donateur
Giften 2014
Bijdragen donateurs

2014

Kerken

6.105

Particulieren

12.448

Stichtingen / Fondsen
Scholen

12.221
6.614

16%

18%

Kerken
33%

33%

Particulieren
Stichtingen / Fondsen
Scholen

37.388

5.3. Toelichting bij financieel verslag 2014
In het jaarverslag over 2013 vermeldden we al dat de geldstroom via de Baptistengemeente
Rotterdam-Centrum verplaatst was naar de stichting. De cijfers over 2014 laten duidelijk zien
dat dit het geval is.
We zijn dankbaar voor de continuïteit in de donaties. Hierdoor is het werk in Niger verzekerd
van de mogelijkheid om doorgang te vinden. Onze zorg blijft echter het vinden van nieuwe
donoren die zich langdurig willen verbinden aan het werk van onze zendingspartners in Niger.
Ook in 2014 kon door directe giften van derden voorzien worden in de betaling van
verzekeringen in Nederland voor een bedrag van € 2.100,35.

5.4. Getallen
Aantal donateurs

2011

2012

2013

2014

45

46

54

55

37

45

41

35

33

Waarvan particuliere donateurs
Aantal periodieke gevers
Gemiddelde gift

482

655

383

670

0-50 euro

6

3

9

6

51-100 euro

3

4

4

5

101 – 1000 euro

33

34

38

34

> 1.000 euro

3

3

5

10

Aantallen giften in euro’s

5.4. Toelichting donaties en andere inkomsten
Via sponsoren werd in totaal een bedrag van € 37.388,05 ontvangen.
Daarnaast bracht de verkoop van gebruikte inkt- en tonercartridges en oude mobiele telefoons
€ 174.62 op. Bijdragen via “YouBeDo” (aankopen via online boekenwebshop via de website van
de stichting) bracht € 16,88 op.
Van de mogelijkheid om via de website direct te doneren werd in het verslagjaar 1 maal
gebruik gemaakt.
Van de donaties werden de volgende bedragen als reserveringen geboekt:
Reservering verlofkosten € 853,07
Reservering AECM
€ 208,00
Reservering Centre Caleb € 1.009,75
Het negatieve saldo ad € 93,61 wordt ten laste van de Algemene Reserve geboekt.
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5.6. Verwachtingen 2015 & overzicht 2014
Stichting Niger Zending
Verwachting 2015 & Overzicht 2014 *)
Begroting

Werkelijk

Begroting

2015

%

2014

%

2014

%

17.500

61,8

18.809

49,9

15.000

53,4

7.500

26,5

8.366

22,2

7.000

24,9

Donaties DTS

610

2,2

2.050

5,4

1.900

6,8

Donaties AECM

610

2,2

6.822

18,1

2.500

8,9

1.000

3,5

681

1,8

1.000

3,6

Donaties CdP

250

0,9

0

0,0

0

0,0

Donaties verlofkosten

750

2,6

853

2,3

600

2,1

Diverse baten

50

0,2

38

0,1

50

0,2

Rentebaten

50

0,2

50

0,1

50

0,2

28.320

100,0

37.669

100,0

28.100

100,0

18.000

63,6

17.765

47,2

15.000

53,4

6.379

22,5

7.356

19,5

7.000

24,9

610

2,2

2.050

5,4

1.900

6,8

610

2,2

6.614

17,6

2.500

8,9

1.000

3,5

1.151

3,1

1.000

3,6

503

1,8

0

0,0

0

0,0

27.102

93,9

34.936

92,7

27.400

97,5

300

1,1

0

0,0

250

0,9

500

1,8

846

2,2

500

1,8

27.902

96,7

35.782

95,0

28.150

100,2

418

3,3

1.887

5,0

-50

-0,2

Baten
Donaties algemeen
Donaties Centre Caleb

Donaties FJ

Totaal baten
Bestedingen
Besteed aan doelstelling
Doorzendingen Algemeen
Doorzendingen Centre
Caleb
Doorzendingen
DTS
Doorzendingen AECM
Doorzendingen FJ
Doorzendingen CdP

Werving baten
Kosten fondsenwerving
Kosten Stichting
Kosten organisatie
Som van de bestedingen
Resultaat
*) Voor verwerking balansposten
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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 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 (nongovernmental 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. In de loop van 2014 is Joy Yong Chol als lid
toegevoegd aan het team. 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
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stichting buiten de hoofdstad.

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
AECM

Académie Evangélique Cornerstone de Maradi

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 Entraide et Developpement

JmeO

Jeugd met een Opdracht

NDCO

Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame
Ontwikkeling

NGO

Non-Governmental Organisation

PKN

Protestantse Kerk in Nederland

PwC

PricewaterhouseCoopers

RSIN

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer

SIM

Serving in Mission

SNZ

Stichting Niger Zending

SSCS

Sowing Seeds of Change in the Sahel

UN

United Nations

YWAM

Youth with a Mission
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