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Beste lezers/vrienden/donateurs, 

 

2018 is al weer voorbij. Een jaar met veel ontwikkelingen zowel in het werkveld in Niger bij de familie Gaïtou,  
onze zendingspartners, als ook bij Stichting Niger Zending waarmee we vanuit Nederland hun werk  

ondersteunen.  

 
Om te beginnen een grote verandering voor het gezin Gaïtou: Hun zoon Caleb (13 jaar) begon zijn middelbare school in de hoofdstad Nia-

mey (bijna 700 km bij zijn ouders vandaan). Hij woont hier in een internaat. 

 

In de projecten waarin Blaise en Jeannette werken zien we mooie ontwikkelingen, waarover verderop in dit jaarverslag meer… lees dit deel 
vooral dit is erg bemoedigend! Eén project willen we even uitlichten; vakopleiding Centre-Caleb genoot van een overweldigende belangstel-

ling voor de opleidingen, we zien hierdoor ook positieve impact op de hele leefgemeenschap rondom dit centrum. 

 
Het was een jaar waarin we met elkaar veel werk verrichtten en waarin we nieuwe plannen maakten. Jullie steunden ons, zowel financieel 

als met gebed, we willen jullie daarvoor heel erg bedanken! Alleen samen met jullie kunnen we het verschil maken.  

 
Het bestuur breidde uit met Gerard van Wijk, waar we heel blij mee zijn. Onze voorzitter Annely Lekatompessy-van der Molen heeft ons 

helaas verlaten. Zij startte een aanvullende opleiding en begon in een droombaan in de natuur. We zijn haar erg dankbaar voor het werk 

dat zij de afgelopen jaren voor ons deed.  

Ik ben er niet op uit om de teamleden overdreven te prijzen maar toch wil ik een uitzondering maken voor Mirjam Baas-Ridderhof die erg 
veel werk verrichtte zoals dit jaarverslag. Afgelopen jaar kregen we een mooie nieuwe website en maakten we noodzakelijke verslagen in 

verband met de privacywet. 

 
Financieel gezien zijn de resultaten redelijk goed, wel is en blijft er behoefte aan meer vaste (structurele) bijdragen en is het een uitdaging 

het werk bij meer mensen bekend te maken. 

 
Graag bieden wij u dit jaarverslag aan. Een verslag dat niet alleen zakelijk is, maar zeker ook de mooie dingen laat zien die er afgelopen 

jaar gebeurden in Niger. 

 

We wensen jullie veel lees plezier! 

Ronald Fennema 
Voorzitter a.i. Stichting Niger Zending 

 Voorwoord 
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Niger is het minst ontwikkelde land in de wereld op de lijst van de Verenigde Naties. Niger is één van de landen ter wereld waar diepe ar-

moede het meest wijdverbreid is in de samenleving.  

Stichting Niger Zending is een christelijke (interkerkelijke) organisatie. Zij behartigt de belangen van zendingspartners en hun projecten in 

Niger. Educatie loopt als rode draad door de projecten.  

 

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 be-

hoeve 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. 

 

 

Over ons: Stichting Niger Zending 
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In Niger… 
Een hoog percentage van de bevolking van Niger heeft weinig of geen onderwijs kunnen volgen. Voor veel inwoners betekent dit armoede 

en nauwelijks kansen in de maatschappij. Niger heeft een jonge bevolking met een gemiddelde leeftijd van 15 jaar.  

Volgens de VN-index van de menselijke ontwikkeling (2017) is Niger het minst ontwikkelde land ter wereld.  

 

Ondersteuning zendingspartners 
We hebben een hart voor zending en willen hierin graag samenwerken. Daarom noemen we onze zendelingen “zendingspartners”. 

Stichting Niger Zending biedt vanuit Nederland hulp en ondersteuning aan onze zendingspartners Blaise en Jeannette in Niger. De stichting 

ondersteunt hun projecten waar onderwijs als een rode draad doorheen loopt. We investeren in kinderen en jongeren want wij geloven dat 

educatie de sleutel is tot zelfstandigheid en een betere toekomst.   

Blaise is geboren en getogen in Niger, Jeannette komt oorspronkelijk uit Nederland. De lokale bevolking heeft een belangrijke rol binnen al 

dit werk.  

 

De projecten: 
Jeugd met een Opdracht: 

• Fabricants de Joie (Kings Kids) & Quartier Libre (christelijk jeugdwerk) 

• Centre de formation Caleb (vakopleiding voor laag en ongeschoolde jongeren) 

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

 

Cornerstone: 

   Académie Evangélique Cornerstone de Maradi (AECM, basisschool) 

 

Serving in Mission  

   Sowing Seeds of Change in the Sahel (partnerproject zonder fondsenwerving) 

 

In Nederland...  
Stichting Niger Zending wil mensen aanmoedigen en enthousiast maken om actief te helpen en te investeren in (het werk van) Blaise en 

Jeannette Gaïtou en daarmee in de mensen in Niger. We zijn blij dat wij in Nederland een stuk praktisch werk kunnen doen om hiermee het 

werk in Niger te ondersteunen. 

De lokale bevolking heeft  

een belangrijke rol  

binnen al dit werk.  
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Bestuursverslag 
Het beleid en de doelstellingen van Stichting Niger Zending zijn verwoord in het beleidsplan. Hierin beschrijven we het  

beleid voor de komende jaren. Het beleidsplan is als pdf-document te vinden op de website. Het beleidsplan is in 

verband met de AVG herzien in 2018.  

 

Samenstelling van het bestuur:  

Annely Lekatompessy-van der Molen (voorzitter) t/m augustus, Ronald Fennema (voorzitter a.i.) vanaf augustus, Mirjam Baas-Ridderhof 

(secretaris), Piet Baas (penningmeester) 

Marcel Baas, Ton Van Iperen, Jeanne Baas-Amersfoort, Gerard van Wijk (leden) 

Vanaf augustus 2018 is er een vacature.  

Het bestuur kwam zes keer bij elkaar om te vergaderen onder leiding van Annely Lekatompessy-van der Molen (voorzitter). Ronald Fenne-

ma nam hierna het voorzitterschap (ad interim) over. Vanaf augustus nam het bestuur per tourbeurt de leiding over de vergaderingen. In 

de vergaderingen waren actualiteiten uit Niger, financiële en organisatorische zaken en fondsenwerving de belangrijkste agendapunten. We 

kregen een nieuwe website die met liefde en aandacht gevuld werd. En in verband met de privacywet schreven we een privacyprotocol wat 

onderdeel werd van het beleidsplan. Dit was een minder leuke maar noodzakelijke actie.  

Pieter Jager controleerde de financiële administratie van 2017. Op grond van zijn berichtgeving dat deze prima op orde is heeft de verga-

dering van 20 april 2018 decharge verleend aan de penningmeester. 

 

Onze droom... 
Blaise en Jeannette hebben een droom:  

In 2025 is er een kwalitatief goede basisschool en het begin van een middelbare school. Verder dromen wij dat de vakopleiding voor kans-

arme jongeren uitgebreid is met andere vakrichtingen.  

Samen met u willen wij Blaise en Jeannette helpen om hun droom mogelijk te maken. Ons verlangen is om (het werk van) Blaise en Jean-

nette in Niger bij meer mensen bekend te maken, o.a. door inkomsten te vergroten. Het blijft een uitdaging om mensen enthousiast te ma-

ken voor het mooie werk dat Blaise en Jeannette in Niger doen. 

 

Een blik vooruit...  
Het is belangrijk om biddend om Blaise en Jeannette en de lokale medewerkers heen te staan. Onze speerpunten zijn: naamsbekendheid 

vergroten en uitbreiden van de achterban; het creëren van draagvlak en het vinden van meer (structurele) ondersteuning; het zoeken naar 

samenwerking met partners; samenwerking met onze fondsenwerver; zoeken naar bedrijven waarmee we kunnen samenwerken; het ver-

beteren van communicatie en informatiemiddelen; het invullen van de vacature en aanstellen van een nieuwe voorzitter.  

 

Verderop in dit verslag kunt u lezen wat Stichting Niger Zending concreet deed in het afgelopen jaar.  
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  Familie Gaïtou  

  Blaise, Jeannette, Caleb, Phoebé 

    

 
 

        Onze Zendingspartners 
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Onze werkzaamheden en verantwoordelijkheden in het jaar 2018 

Voor de overzichtelijkheid volgt hier een puntsgewijze opsomming:  

 

Blaise: 

 is nationaal directeur van JeMed (jeugd met een opdracht) Niger 
 heeft de algehele leiding over Centre de Formation Caleb (vakopleiding voor laag en ongeschoolde jongeren) 

 is eindverantwoordelijke voor de DTS (Discipelscap Trainings School) 

 heeft de leiding over de activiteiten van Quartier Libre (in Yaran Idi en Zaria) 
 ondersteunt de leiders van de zondagsschool in de regio Maradi 

 heeft de supervisie over de activiteiten van de FJ (Kings Kids) Niamey 

 verzorgt radio uitzendingen (meestal 2x week)  

 maakt deel uit van het team van leiders van JmeO Noord Afrika ter ondersteuning van het werk in 
deze hele regio. 

 is betrokken bij het regionale werk van King’s Kids/Fabricants de Joie in West-Afrika 

 

Jeannette: 

 is agrarisch project manager van SSCS (Sowing Seeds of Change in the Sahel), dit is een 50% 
dienstverband.  

 is voorzitter van het bestuurscomité van de evangelische basisschool (AECM) en van het  

       administratief comité; bij gebrek aan geschikt personeel deed zij ook 

       bepaalde administratieve taken, zoals voor de salaris betaling. 
 schrijft rapporten en verslagen en communiceert met de achterban in Nederland  

 ondersteunt Blaise bij zijn activiteiten, zoals e-mails, formulieren invullen en het vertalen van en 

naar Engels & Nederlands etc.   

 

 

Onze zendingspartners: 
Familie Gaïtou 

Blaise in de radio studio 

Jeannette gaat voor in hun gemeente, zij 

spreekt over goed rentmeesterschap.  

Familie Gaïtou 
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Caleb: 

 beëindigde in juni 2018 zijn eerste jaar aan de middelbare school van de Ecole Evangélique in       

Maradi. 

 slaagde voor zijn toelatingstest op de Sahel Academie en begon in augustus daar in 7th grade 

(tweede jaar middelbare school). 

 verhuisde naar Niamey waar hij in het internaat van de Sahel Academie woont, hij deelt zijn ka-

mer met een jongen die een jaar ouder is dan hij. Zij kunnen het prima met elkaar vinden.  

 

 

 

Phoebé: 

 rondde in juni met goed gevolg haar CE1 (groep 5) af en ging in oktober naar CE2 (groep 6). 
 bleef op judo. 

 kon in de loop van 2018 weer beginnen met haar Engelse les na terugkeer van het echtpaar   

        bij wie ze eerder ook les had. 

Caleb’s verjaardag op het internaat.  

Phoebé bij de poort van haar school.  

Phoebé vindt het best lastig zich 

zelf bezig te houden zonder haar 
broer. 
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  Centre Formation Caleb      
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  Basisschool AECM 

 

  Medewerkers in Niger 

                                        

  Partnerproject:  

  Sowing Seeds of Change in the Sahel 

  

 
 

     Projecten in Niger 
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Inleiding 
In 2018 hebben wij ons ingezet voor de volgende activiteiten:  

Jeugd met een Opdracht Hieronder vallen de volgende zaken: 

 Fabricants de Joie 

 Trainings Centrum Caleb 

 Discipelschap Training School 

Cornerstone 

 Académie Evangélique Cornerstone de Maradi  (AECM-basisschool) 

Partnerproject: Serving in Mission 

 Sowing Seeds of Change in the Sahel (project zonder fondsenwerving) 

 

Inhoudelijk beschrijven wij hieronder deze activiteiten. 

 

Fabricants de Joie (FJ) 
De Fabricants de Joie (FJ) betreft het werken met kinderen, tieners en jongeren. Via hen bereiken we 

ook de gezinnen waartoe zij behoren. Het kids-club werk (Quartier Libre) met kinderen uit niet-

christelijke gezinnen valt ook onder de activiteiten van de FJ.  

Er zijn activiteiten in Maradi en Niamey. 

Maradi: 

 In het dorp Yaran Idi op 15 km van Maradi hielden we kids-club op de woensdagmiddag en dat 

iedere twee weken in de periode van januari tot en met mei en in december. Er kwamen per 

keer tussen de 150 en 200 kinderen. Na de vakantie periode lukte het niet om in oktober/

november weer te starten vanwege drukte en afwezigheid van Blaise en het feit dat het team op 
dat moment nog niet zelfstandig genoeg was om zonder Blaise te starten. 

 18-21 maart: Het paaskamp op de basis van Jeugd met een Opdracht in Soura. Het was een 

kids games kamp, dus met veel sport en spel. Blaise overlegde met het dorpshoofd dat  
 ‘s middags, gedurende sport en spel, ook een groep kinderen uit het dorp mee kon doen. In to-

taal waren er ongeveer 50 deelnemers, waaronder ook een groep meisjes uit Zinder (een stad 

ruim 200 km ten oosten van Maradi). 

 9 – 28 juli: Blaise gaf training in het kader van Quartier Libre aan verschillende groepen 
(voornamelijk uit kerken) in Ouagadougou, Burkina Faso. Met een team trainde hij mensen om 

het kids-club programma zelf te kunnen draaien. 

 15 – 28 juli: Caleb en Phoebé gingen naar een King’s Kids kamp in Ouagadougou –  

        Blaise en Jeannette hielpen hier ook als begeleiding. 

Tijdens de training in Ouagadougou. 
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Niamey: 

 De ‘traditionele’ bijeenkomsten van de FJ met gemiddeld zo’n twintig deelnemers van januari tot juni en vervolgens vanaf oktober  

 iedere 2 weken.  
 Tijdens het jaar 2018 waren er bij speciale gelegenheden activiteiten zoals bij Quartier Libre en we gaven enkele concerten. 

 Vanuit Niamey gingen16 deelnemers naar het kamp van de FJ in Ouagadougou. 

Beelden van kids-club van Quartier libre in Yaran Idi. 
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Trainings centrum Caleb; in het Frans: Centre de Formation Caleb (CFC) 

 

Dit is een vakopleiding voor laag- en ongeschoolde jongeren. 

Van januari tot juni volgden 50 meisjes en jonge vrouwen het derde jaar van hun opleiding handwerken, kleding ontwerpen en -maken en 

alfabetisering en rondden dit af. Op 2 juni hielden we de afsluitingsceremonie en overhandigde we de diploma’s aan 36 deelneemsters. Van 

hen kregen 34 een naaimachine. Een aantal van deze machines waren elektrische machines die vanuit Nederland kwamen als gift. 

In oktober startten we een nieuwe cursus die anders was van opzet. Het idee was dat er een groep van in totaal 20 vrouwen en meisjes 

zou starten. De helft van de groep zou uit Soura komen en de andere helft zou bestaan uit echtgenotes van voorgangers uit dorpen in de 
regio Maradi. Deze tweede helft zou ook een DTS opleiding gaan volgen. 

Het liep een beetje anders: De groep die bestaat uit echtgenotes van voorgangers werd een groep van 16 vrouwen en meisjes (2 voorgan-

gers stuurden een dochter ipv echtgenote en 1 stuurde een meisje dat kort geleden zich bekeerde tot het Christelijk geloof en bij de voor-

ganger in huis woont).  

De groep uit Soura bleek onmogelijk te beperken tot +10. Uiteindelijk werden het 100 deelnemers!!! Het probleem was dat de dorpschef  

moeilijk ‘nee’ kon zeggen tegen meisjes of vrouwen die bij hem komen vragen de opleiding te mogen volgen. Gedeeltelijk heeft dat te ma-

ken met het feit dat men in Niger onbekend is met “een beperkt aantal beschikbare plaatsen voor een opleiding”. Bovendien was er een 
groep die drie jaar geleden buiten de boot viel en nu de verwachting had mee te kunnen gaan doen. En daarbuiten waren er ook nog heel 

veel meisjes en vrouwen die deel hadden willen nemen, maar die we echt moesten weigeren omdat de groep anders veel te groot zou wor-

den. Nu was het vervolgens voor Blaise en Sunday ook moeilijk om ‘nee’ te zeggen tegen deelneemsters die met een doorverwijzing van de 
dorpschef kwamen. Zij wilden de goede relatie met de traditionele dorpsleiding niet in gevaar te brengen. Uiteindelijk hebben zij toch een 

groot aantal aanmelders moeten weigeren, anders was de groep nog veel groter geworden.  

Het nadeel is uiteraard dat we op deze manier minder intensief kunnen werken met de deelneemsters zoals gepland. We lossen dit op door 

de groep te splitsen in 3 groepen die rouleren tussen de 4 verschillende ‘vakken’ (alfabetisering, kleding maken, breien, borduren). We 

werken met 3 groepen omdat er slechts 3 leerkrachten zijn. Eén van hen geeft zowel les in breien als borduren. 

 
Diploma uitreiking. Met de naaimachine naar huis.  Les patroon tekenen.  
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 De drie jongens die als leerjongens in een garage mee draaien vervolgden hun opleiding voor automonteur gedurende het hele jaar 2018, 

waarbij ze vanaf oktober aan hun stage jaar begonnen. 

 

Over de medewerkers, vrijwilligers en lesmateriaal 

Mw. Eli Garba verzorgde de dagopeningen voor de deelneemsters. Ook S. Ali bleef vrijwillig aan 

het werk in Soura. Hij is verantwoordelijk voor personeelszaken en heeft ook een rol als raadge-

ver. 

 

 

 

 

Zoals aangegeven in het jaarverslag over 2017, nam Sunday Akeju George het dagelijkse management van CFC over van Blaise. Blaise 

bleef de directeur en ondersteunt Sunday dagelijks waar nodig. Vanaf oktober ging Sunday ook meehelpen in de leiding van de DTS en 

kreeg hij de verantwoordelijkheid voor het LifeSkills programma.  

Dit lesmateriaal kregen we van Young Africa en we lieten dit vertalen in het Hausa. Het is materiaal waarmee we jonge mensen helpen na 

te denken over wie ze zijn, over wat ze willen in het leven en over hoe ze voor zichzelf op kunnen komen. 

Een nieuwe groep …  In verband met de grote armoede deelden 

we kleding uit op Centre Caleb. 

Lappen stof voor de eerste naaiopdracht. 

Van links naar rechts/boven naar beneden: 

Sallisou (advies en personeel,  
Mme Ramatou (kleding maken),  

Sunday (manager) 
Blaise (directeur),  

Mme Eli (alfabetisering & geestelijke zorg),  
Alissa (breien en borduren, 

zij is een van de deelneemsters van de eerste groep op 
Centre Caleb) 
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Discipelschap Training School 
Oorspronkelijk is de Discipelschap Training School (DTS) van Jeugd met een Opdracht een cursus van 6 maanden, waarvan 3 maanden 

theorie en 3 maanden praktijk. De afgelopen jaren kwam op steeds meer plaatsen de behoefte een DTS in een aangepaste vorm aan te 

bieden. Zolang je voldoet aan bepaalde voorwaarden qua onderwerpen en aantal lesuren is het toegestaan om een DTS in een alternatieve 

vorm aan te bieden. Toen er begin 2018 maar twee aanmeldingen waren voor de DTS besloot Blaise een eerder idee als volgt uit te wer-

ken: 

Voorgangers in dorpen moeten meestal van zeer beperkte middelen rondkomen en ook hun vrouw heeft geen of te weinig opleiding gehad 

om bij te kunnen dragen aan het gezinsinkomen. Om die reden startten we in oktober een nieuwe training met dertien vrouwen en doch-

ters van dorpsvoorgangers voor een periode van 8 maanden (dat is de duur van het schooljaar hier in Niger). Tijdens de ochtend volgen zij 

de opleiding op Training Centrum Caleb (TCC). En in de middag volgen ze een Discipelschap training waarvoor, net als bij de traditionele 

DTS, we verschillende mensen uitnodigden om les te geven over specifieke onderwerpen. Het accent van de DTS ligt op de vorming van 

het karakter en de verdieping van het christelijk geloof. Het praktijk onderdeel van de cursus integreerden we en vindt plaats tijdens de 

uren die de vrouwen doorbrengen op TCC. 

Het budget van deze vorm van DTS is uiteraard anders dan een DTS waarbij de deelnemers 3 maanden intern zijn en 3 maanden naar el-

ders vertrekken voor hun praktijk. Vaak deden de deelnemers hun praktijkdeel in hun eigen dorpen, zodat de kosten beperkt bleven. De 8 

maanden intern van de huidige opleiding heeft vooral als gevolg dat de onkosten voor voeding een stuk hoger zijn. Behalve de gift van een 

fonds in Nederland waren we daarom ook dankbaar voor de gift van LINK (Niger/VS). Daarnaast moeten we ook vermelden dat verschillen-

de voorgangers een bijdrage in natura gaven (rijst, gierst, bonen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over het verloop van de DTS zullen we vertellen in het jaarverslag over 2019 aangezien gedurende dat jaar het grootste deel                 

van de cursus plaats zal vinden. 

DTS groep bestaat uit vrouwen van voorgangers. 
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Basisschool: Académie Evangélique Cornerstone de Maradi 
Het schooljaar 2017-2018 sloten we in de 6 groepen met goed gevolg af. Moustapha Nouhou die vorig jaar tijdens de laatste maanden van 

het schooljaar 2016-2017 Judy Evans verving als plaatsvervangend directeur, zette zich hier met overtuiging voor in. Daarom besloten we 

dat hij de adjunct directeur bleef ook na terugkomst van Judy Evans. Gedurende het schooljaar 2017-2018 kreeg hij dus meer verantwoor-

delijkheden in die functie. Er is goede hoop dat hij uiteindelijk volledig aangesteld zal kunnen worden als directeur van de school. 

In oktober 2018 begonnen we met 109 leerlingen verdeeld over 7 groepen, waarbij de groepen 1 en 2 een combinatie klas zijn. Iedere 

groep heeft zijn eigen leerkracht. Er is ook een onderwijs assistent die zich bezig houdt met een groepje van driejarige kleuters en die ver-

der meehelpt met de gecombineerde groep 1-2. De belangrijkste motivatie om groep 1-2 te combineren en te werken met een onderwijs 

assistent is de beperking van de kosten. Het aantal leerlingen, en daarmee de hoeveelheid schoolgeld dat binnenkomt, is nog lang niet vol-

doende om kostendekkend te zijn. We zijn daarom ook erg dankbaar voor giften vanuit Canada (contacten van de fam. Evans) om te hel-

pen de salarissen te betalen. 

Het schooljaar 2018-2019 is het eerste jaar waarin we een groep 8 hebben en we dus voor het eerst te maken krijgen met een groepje 

schoolverlaters. Een aantal van de huidige leerlingen in groep 8 waren destijds in 2010-2011 de eerste leerlingen van de school. 

In 2018 rondde we de bouw af van het tweede blok van drie klaslokalen. Er zijn nu dus in totaal drie gebouwen met 3 klaslokalen; 1 ge-

bouw voor de kleuterafdeling en 2 gebouwen voor de groepen 3 t/m 8. Wat nu nog ontbreekt is een administratief gebouw. 

Tot nu toe hebben we geen speeltoestellen voor de groepen 3 t/m 8, maar we zijn dankbaar voor giften vanuit de Baptisten Gemeente 

Amersfoort. Het staat op de agenda om met dit geld voor het volgende schooljaar speeltoestellen te laten maken. 

 

Zaken rondom de school 

Het landbouwseizoen 2018 was goed. De bodemvruchtbaarheid van de velden bij de school is echter nog niet optimaal, zodat de winst per 

veld beperkt blijft. Omdat we maar iets meer dan 2ha hebben om te beplanten, is de totale winst ook heel beperkt. 

De watervoorziening is heel beperkt omdat de school nog geen stroomvoorziening heeft. De pomp in het boorgat krijgt nu stroom van de 

generator van de fam. 

Evans. Het opgepompte 

water slaan we op in een 

watertoren. 

Het project met de winkel-

tjes aan de buitenkant van 

de schoolmuur kon nog 

niet starten door gebrek 

aan financiële middelen. 
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Medewerkers in Niger 
De onderstaande lijst laat de medewerkers zien die in Niger aan het werk zijn voor de verschillende projecten: 

vrijwilligers: 

 Quartier Libre (FJ): 6 medewerkers (Yahouza, Ilia, Yahaya, Bitrus, Mw Inoussa, Mw Benji) 

 CFC: 1 chef personeel/adviseur (Pasteur Salissou), 1 evangeliste (die ook leerkracht alfabetisering is, Mw Eli) 

 AECM: administratief comité van 3 personen (Judy, Ayouba, Jeannette); volledig bestuur 4 personen (Judy, Ayouba, Jeannette, Gina). 

betaalde krachten: 

 CFC: 3 leerkrachten (Mw Ramatou, Alissa, Mw Eli), 1 bewaker (Abdoulaye). 2 personen ontvangen een vergoeding voor verleende diensten 

(Sunday, Achirou) 

 AECM: 7 leerkrachten (Moustapha, Idrissa, Roumanatou, Samaila, Magagi, Rafaël, Saratou), 1 onderwijsassistent (Naomi), 2 bewakers (Issaka, 

Ibrahim). 

“Sowing Seeds of Change in the Sahel” Partner project: (zonder fondsenwerving)  
Het werk dat Jeannette doet als agrarisch project manager is eigenlijk een voltijds baan. Officieel is het een 50% contract, maar in de 

praktijk werkt zij ongeveer 65% voor SSCS. Het grootste deel werkt zij op kantoor aan administratieve en analytische taken. Voor meer 

praktische betrokkenheid bij het werk op Masa Tsaye is er eigenlijk te weinig tijd. Gelukkig zijn de farmmanager en zijn naaste medewer-

ker zeer capabele mensen die het project goed kennen en maar weinig supervisie nodig hebben.  

Het landbouwseizoen 2018 was over het algemeen goed in de omgeving waar we met SSCS werken. En op de onderzoeks- en demonstra-

tie boerderij Maza Tsaye waren de opbrengsten goed tot zeer goed gezien het klimaat en de bodemgesteldheid. Het was een verdere be-

vestiging van het feit dat al het werk dat we de afgelopen jaren deden om de bodemvruchtbaarheid te herstellen letterlijk zijn vruchten af-

werpt. 

In zowel Ceton Rai als Rijiyal Bagwari viel een deel van de oogst tegen als gevolg van verschillende tegenslagen: een beslissing om te 

vroeg in te zaaien; de zeer slechte bodemvruchtbaarheid van nieuw gehuurde velden; de jonge plantjes die op een groot deel van een veld 

weg spoelden als gevolg van hevige regen; een lokale sprinkhanen plaag; een grote hoeveelheid Striga (parasiet planten) in een gierst-

veld; de beslissing om een alternatieve vorm van bemesting te gebruiken die niet bleek te werken. Gelukkig produceerden andere velden 

wel goed 
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Fondsenwerving 
We schrijven in nauwe samenwerking met MVG-support vermogensfondsen aan. We deden een verzoek bij vier fondsen. Drie fondsen wil-

den financieel helpen. Twee willen anoniem blijven, de andere is de John Heddes Foundation.  

Bestuursleden zelf blijven ook zoeken naar financiële ondersteuning, bijv. via Stichting Noura en een fonds dat de DTS ondersteunde.  

 

Praktische ondersteuning 
Iemand stuurde vanuit Nederland naaimachines naar Niger en heeft dit samen met ons bestuurslid Ton van Iperen verder praktisch gere-

geld. 

 

Ingezette middelen 
We wonnen een communicatie budget van € 1000,- bij Vanderperk Groep. Van dit geld lieten we een nieuwe website bouwen waar we erg 

blij mee zijn. We maakten gebruik van de diverse mogelijkheden van de nieuwe website voor het plaatsen van nieuwsberichten en blogbe-

richten; ook onze nieuwsbrief kwam hierop. Vanuit Niger kwam 4x zowel een Engelse als Nederlandse nieuwsbrief. In Nederland brachten 

we ook de nieuwe website onder de aandacht en we deden een oproep voor een werkvakantie in Niger. Hier reageerde echter niemand op. 

We wilden deze werkreis mede gebruiken als P.R. activiteit voor het werk van de stichting.  Wat de oorzaak is dat niemand reageerde we-

ten we niet. Is het de taal (Frans) of het negatieve reisadvies? Het ministerie van buitenlandse zaken adviseert alleen noodzakelijke reizen 

naar Niger te maken. 

Voor de promotie van de werkreis hebben we een filmpje uit Niger laten vertalen. We zijn blij dat Hannie Stehouwer (uit de Baptisten Ge-

meente Amersfoort) hier vrijwillig haar medewerking aan verleende om dit te vertalen vanuit het Frans en dat Joey Tang (uit de Baptisten 

Gemeente Lelystad) de vertaling onder de beelden monteerde. Ook maakten we een kortere versie van deze film en gebruikten ze o.a. in 

de Baptisten Gemeente Amersfoort om de collecte te ondersteunen. 

 

We kregen gelegenheid om een bericht te plaatsen in Baptisten.nu (een landelijk blad van de unie van baptisten gemeente in Nederland.)  

 

 

Communicatie en fondsenwerving  SNZ 
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De website (www.nigerzending.eu) en social media  

  
We zochten al naar een nieuwe opzet voor de website (mede omdat we deze anders 

moesten gaan beveiligen) Dankzij eerder genoemde prijs is de website gerealiseerd.  

Updates zijn nu veel makkelijker. Na de migratie van de url https://nigerzending.eu  

bleef de oude url nog zo’n 3 maanden beschikbaar en linkte door naar de nieuwe web-

site. Met ingang van september 2018 is de “oude” website met de bijbehorende 

link www.gaito-fj.net verdwenen. 

  

 

 

Annely en Mirjam besteedden veel tijd aan het vullen van de nieuwe website. Mirjam houdt verder de inhoud bij. Op de nieuwe site staan 

nu  tussentijdse nieuwsberichten en blogs. Neem dus regelmatig eens een kijkje op de site.   

  

De Facebook pagina van de stichting blijft een belangrijk middel, maar ook door de “algoritmes” van Facebook helaas minder bruikbaar dan 

we hoopten. De pagina blijft bereikbaar via https://www.facebook.com/nigerzending 

Het aantal likes op Facebook stond eind 2018 op 150. 

  

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe website is dat we kunnen zien op welke zoekwoorden mensen onze website vinden. Met deze ge-

gevens kan de website toegankelijker worden gemaakt. En kan de informatie meer op maat worden voor de bezoeker. 

  

We zijn nu ook te vinden op you tube en LinkedIn. 

  

Het email adres bleef onveranderd:  nigerzending@gmail.com 

  

https://nigerzending.eu/
https://www.facebook.com/nigerzending/
mailto:nigerzending@gmail.com
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Particulieren 
Op dit moment hebben we 43 particuliere ondersteuners helaas stijgt dit aantal niet. We willen deze groep graag uitbreiden, maar hebben 

hier ook de hulp van onze ondersteuners zelf bij nodig. “Mond op mond reclame” is belangrijk.  

 

Er is iemand die in praktische zin ondersteunde door het versturen van 20 naaimachines naar Niger. Ons bestuurslid Ton van Iperen coör-

dineerde de verzending en had hierover contact met de exporteur in Brussel en Blaise in Niger. St Noura betaalde de kosten van de lokale 

verzending in Niger.    

 

Zondagsscholen - kinderdiensten 
De kinderdienst van de Baptisten Gemeente Amersfoort is specifiek aan het sparen voor speeltoestellen voor de basisschool.  

 

Kerken 
Diverse kerkelijke gemeenten ondersteunden het werk in Niger (financieel en/of gebed): Baptistengemeenten Dordrecht, Amersfoort, Lely-
stad en Rotterdam-Centrum.  

 

Christelijke organisaties  
Er zijn ook andere christelijke organisaties die Stichting Niger Zending financiële of andere ondersteuning boden: YWAM Canada, Stichting 

Noura (via deze stichting zijn ook nog enkele andere kerkelijke gemeenten betrokken). 

Wat ging goed? En zijn we super blij mee en dankbaar voor: 
 We kregen een nieuw bestuurslid. 

 De samenwerking met de fondsenwerver leverde een stijging in de 

inkomsten uit stichtingen en fondsen. 

 We wonnen een communicatie budget waarvoor we een nieuwe  

website lieten bouwen.  

 We kregen vrijwillige ondersteuning voor het filmpje over de reno-

vatie van Centre Caleb, iemand vertaalde en iemand anders mon-

teerde deze tekst in de film.  

 We lieten het programma life skills vertalen in het Hausa.  

 36 jonge vrouwen en meisjes ontvingen hun diploma van de vakop-

leiding kleding maken bij Centre Caleb.  

Wat ging minder goed?en vraagt verdere aandacht/gebed 

 De voorzitter vertrok (vanwege privé omstandigheden). 

 Jeannette en Blaise hebben het beide erg (of te) druk. 

 Het bestuur doet haar werkzaamheden naast haar reguliere 

werkzaamheden, hierdoor is beperkt tijd beschikbaar voor 

nieuwe initiatieven.  

 Het aantal particuliere donateurs neemt niet toe.  

 De oproep voor een werkreis leverde geen reacties op.  

 Doordat we een beperkte achterban hebben komen we elke 

keer bij dezelfde mensen, het ontbreekt ons aan een goede 

communicatiemedewerker die dit kan doorbreken.  

 Er zijn minder kerken die ondersteunen. 
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Bedrijven 
We willen samenwerking zoeken met bedrijven, maar we hebben hier geen ervaring mee dus het is nog steeds de vraag hoe we dit kunnen 

doen.  

 

 

Sponsoring via webwinkels 
Tegenwoordig kun je via webwinkels YouBeDo (voor boeken) en via DoelShop door je webaankopen gratis doneren. 

Je kunt bij DoelShop bij heel veel bekende webwinkels kopen zoals Bol.com, Coolblue, VTwonen, Thuisbezorgd.nl  

enz. en hiermee Stichting Niger Zending ondersteunen. Je betaalt niets extra’s maar zij geven commissie voor de 

stichting. Uitleg hoe dit werkt staat op onze website. Afgelopen jaar leverde dit € 57,56  op .  

 

 

Recycling 
In de BG Amersfoort, Lelystad en Rotterdam Centrum verzamelden we lege cartridges en oude mobiele telefoons 

waardoor toch weer steeds even de naam van de stichting onder de aandacht komt. Dit bracht afgelopen jaar  

€ 145,30 op.  
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Financiën Stichting Niger Zending 
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Toelichting bij de financiële overzichten 
Ook dit jaar mochten we weer merken dat velen zich verbonden weten met het werk dat onze zendingspartners, Jeannette en Blaise Gaï-

tou, doen in Niger. Deze betrokkenheid maakte het in het afgelopen boekjaar weer mogelijk om hen financieel te ondersteunen. Enige be-
zorgdheid is, denk ik, wel op zijn plaats want het aantal particuliere personen dat bereid is hen te ondersteunen neemt niet toe, ondanks 

alle pogingen tot bekendmaking van  het vele en goede werk dat zij in Niger doen. 

Een drietal fondsen bleek in 2018 gelukkig ook bereid om hen, zij het eenmalig, financieel te helpen. Twee niet met name te noemen fond-
sen en de John Heddes Foundation, waarvoor onze hartelijke dank. Een vierde fonds zorgde voor de financiering van de DTS. 

 

Via onze sponsoren werd een bedrag van € 36.571,41 ontvangen, aankopen via de website brachten € 57,56 op, inzamelen van cartridges 

etc. bracht € 145,30 op en van de mogelijkheid om via de donatiebutton te doneren werd één maal gebruik gemaakt voor een netto bedrag 
van € 47,50. 

 

In dit verslagjaar kon weer door directe giften van derden in de betaling van de verzekeringen voorzien worden voor een bedrag van € 
2.208,72 

 

In de loop van het jaar zijn de volgende posten uit de balans naar de betreffende bestemmingen geboekt: 
Scholing   €     824,49 

Donaties fondsen  €  3.542,38 

AECM    €     503,88 

FJ    €     216,06 
 

Ten gevolge van geoormerkte giften moeten ten behoeve van de balans nog de volgende boekingen gemaakt worden: 

Reserve verlof  €     346,64 
Reserve AECM  €  1.605,14 

Reserve Renovatie Soura €     752.85 

Reserve DTS   €     581,10 
 

Het nadelig saldo van de doorzendingen ten behoeve van het werk op Centre Caleb ad  

€ 602,11 wordt via de volgende boekingen verwerkt: 

Reserve Centre Caleb €     475,62- 
Reserve CC via fondsen €     126,49- 

 

Verder worden de administratieve lasten van de verwerving van donaties via fondsen ad € 1.048,34 ten laste van de Reserve Centre Caleb 
gebracht. 

 

Ten gevolge van de overschrijding van het budget van de FJ ten bedrage van € 2.108,39 resulteert dit in een negatief saldo van € 3.871,15 

dat ten laste van de Algemene Reserve zal komen. 
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Overzicht bijdragen per type donateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemmingsgiften 

Enkele getallen 

       2014  2015  2016   2017  2018 

 

Aantal donateurs     55  61  65  65  58 

Waarvan particuliere donateurs  41  47  54  54  43  

Aantal periodieke gevers   33  40  38  43  49 

Gemiddelde gift     670  500  314  411  635 

Aantallen giften in euro’s 

0-50 euro     6  8  17  9  7 

51-100 euro      5  7  5  7  8 

101 – 1000 euro    34  34  36  38  35  

> 1.000 euro     10  12  7  7  8 

 

 
 

Bijdragen donateurs  2017 2018 
    

Kerken  5.814 1.682 
Particulieren  17.253 15.848 
Stichtingen / Fondsen  11.906 19.042 
Overigen   250 

    
    
  34.973 36.822 
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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, 

maar leven op basis van giften. Zij doen een aantal projecten onder de “vlag” van Jeugd met een Opdracht; (Centre Caleb, FJ, DTS) 

  

JmeO is een internationale interkerkelijke beweging. JmeO is geen organisatie. Er is geen hoofdkantoor en er zijn geen -centrale- midde-

len, alleen als er iemand is die geld -of materiaal- ter beschikking stelt. 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 is er  

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.  

Het leidersteam in Niger bestaat uit; Blaise Gaïtou (M): waarnemend nationaal directeur, coördinator voor Maradi en nationaal leider FJ; 

Paul Zagré (M): algemeen secretaris; Boureima Hamadou (M): coördinator Niamey; Issoufou Nabara (M): penningmeester; Essenam Goe-

techan (V): lid  

  

De DTS (Discipelschap Training School) is wereldwijd hetzelfde: een deel theorie en een deel praktijk. De specifieke onderwerpen die on-

derwezen 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.  

Samenwerking met organisaties in Niger 

http://www.ywam.org/
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Cornerstone 
De nieuwe basisschool is opgericht 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 over-

heid. 

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. 
 

De Stichting heeft voor ogen om een bijdrage te leveren om goede scholing te bieden aan de kinderen in Niger, een grote uitdaging. Prak-

tisch 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 da-

gelijks bestuur. Voor de inkomsten is de stichting afhankelijk van bijdragen van de leden, nl. giften. Daarnaast zijn er eventueel nog in-

komsten uit activiteiten die in overeenstemming zijn met de doelen van de stichting en de Nigerese wetgeving.  

 

 

Serving In Mission (SIM) 
Alhoewel we als stichting niet direct samenwerken met Serving In Mission, is Jeannette daar zelf wel in dienst voor SSCS en hebben zij het 

terrein van Centre Caleb in bruikleen van SIM. 

SIM is een internationale zendingsorganisatie met meer dan 4000 werkers die dienen in meer dan 70 landen. SIM medewerkers dienen 

God tussen vele diverse groepen mensen op elk continent. De groep SIM medewerkers zelf bestaat uit een internationaal gezelschap en 

bestaat uit 70 nationaliteiten. Zij dienen in een breed scala van werkgebieden.  
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AECM   Académie Evangélique Cornerstone de Maradi 

 
ANBI   Algemeen Nut Beogende Instelling 

 

BG   Baptisten Gemeente 
 

CFC   Centre de Formation Caleb 

 

CON   Christelijke Ondernemers Netwerk 
 

DTS   Discipelschap Training School 

 
FJ   Fabricants de Joie 

 

GET   Global Eldership Team 
 

JEMED  Jeunesse en Mission Entraide et Developpement 

 

JmeO   Jeugd met een Opdracht 
 

NGO   Non-Governmental Organisation 

 
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 

Gebruikte afkortingen 


