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Het jaar 2016 was voor ons, Stichting Niger Zending, een iets ander jaar dan anders. Natuurlijk is er geen jaar  

hetzelfde, maar in dit geval hadden we bijzonder bezoek: familie Gaïtou kwam naar Nederland. Dat betekende wat extra regelwerk om de 

familie warm te kunnen ontvangen. Maar dat was niet het belangrijkste. Het was goed om elkaar weer eens te kunnen ontmoeten, gewoon 

met elkaar verhalen uitwisselen en met eigen ogen zien hoeveel Caleb en Phoebé zijn gegroeid.  

 

Gelukkig was er ook nog tijd om wat meer ‘zakelijke’ dingen te bespreken. Hoe vonden we de samenwerking de afgelopen tijd, waar zijn 

we tevreden over en wat kan er beter, wat zijn de plannen van Blaise en Jeannette voor de komende tijd en hoe kan Stichting Niger 

Zending daarin ondersteunen? Heel fijn om dat zonder allerlei onhandige communicatiemiddelen (waar we overigens maar wat blij mee 

zijn) te kunnen bespreken. 

 

En ondertussen liepen de projecten in Niger gewoon door. Blij zijn we met de officiële status van de basisschool en met de hoeveelheid 

studenten die een opleiding volgen bij Trainingscentrum Caleb. Heel fijn dat er mensen de DTS willen volgen en dat er een plek is waar 

kinderen en tieners bemoedigd worden en hun talenten kunnen gebruiken. Ik zal hier niet alles benoemen, ik verwijs u daarvoor graag 

naar dit jaarverslag waar alles weer uitgebreid aan de orde komt.  

 

Kortom, zoveel om op terug te kijken en zoveel waar we God dankbaar voor mogen zijn. En gelukkig ook nog meer dan genoeg om naar 

uit te kijken in de toekomst. Wij willen er graag, met Gods hulp, onze schouders onder zetten. Wat mij betreft: hoe meer schouders, hoe 

beter… 

 

Ik wens u veel leesplezier! 

 

Annely Lekatompessy-van der Molen  

(voorzitter SNZ) 

 

 
 

 

 Voorwoord 
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Niger is één van de landen ter wereld waar diepe armoede het meest wijdverbreid is in de maatschappij. Stichting Niger Zending is een 

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

 

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. 

 

 

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. 

Volgens de VN-index van de menselijke ontwikkeling (2014) is het, één van de minst ontwikkelde landen ter wereld.  

 

Ondersteuning zendingspartners 
Stichting Niger Zending biedt vanuit Nederland hulp en ondersteuning aan onze zendingspartners en hun projecten in Niger. De stichting 

richt zich op (het werk van) Blaise en Jeannette Gaïtou. Zij zijn onze zendingspartners. Doordat we Blaise en Jeannette Gaïtou 

ondersteunen kunnen zij de bevolking helpen door hun projecten. 

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

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

 

De projecten: 
Jeugd met een Opdracht: 
• Centre de formation Caleb (vakopleiding voor kansarme jongeren) 

• Fabricants de Joie (King Kids, christelijk jeugdwerk) 

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

Cornerstone: 

   Académie Evangélique Cornerstone de Maradi (AECM, basisschool) 

 

We investeren in kinderen en jongeren. 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". 

 

Serving in Mission  

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

 

Al dit werk wordt grotendeels door de plaatselijke bevolking vormgegeven.  

 

In Nederland...  
Stichting Niger Zending richt zich op (het werk van) Blaise en Jeannette Gaïtou. Wij willen mensen 

aanmoedigen en enthousiast maken om actief te helpen er voor Blaise en Jeannette te zijn en door hen heen 

te investeren in de mensen in Niger. De stichting is hierdoor in de praktijk aan het werk in Nederland.  

Wij zijn blij dat wij in Nederland een stuk praktisch werk kunnen doen om hiermee (het werk in Niger van) 

Blaise en Jeannette te ondersteunen. 
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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.  

 

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 (leden) 

Vacature  

 

Het bestuur kwam vijf keer bij elkaar om te vergaderen onder leiding van Annely Lekatompessy-van der Molen (voorzitter). Hier waren 

financiële, organisatorische, en dit jaar ook veel praktische onderwerpen de belangrijkste agendapunten. Er waren veel praktische zaken te 

regelen voor het verlof van familie Gaïtou. Wij zijn blij dat zij in het afgelopen jaar naar Nederland konden komen. Dat zij op diverse 

plekken presentaties konden geven en dat wij hen hierbij konden ondersteunen. Tijdens één van deze bestuursvergaderingen waren ook 

Blaise en Jeannette aanwezig. Daarnaast hebben we nog een aparte vergadering gehad over specifiek het werk van Blaise en Jeannette en 

de communicatie hieromheen. Bij deze vergadering was ook Gerdien Karssen (communicatie adviseur) ter ondersteuning aanwezig.  

In de vergadering van 25 mei 2016 heeft de vergadering de jaarrekening van 2015 goedgekeurd. In oktober actualiseerden we ons 

beleidsplan. 

 

Onze droom... 
Blaise en Jeannette hebben een droom: Dat er in 2025 een kwalitatief goede basisschool is en het begin van een middelbare school. Verder 

dromen zij dat de vakopleiding voor kansarme jongeren uitgebreid is met andere vakrichtingen. Een van hun wensen is om op korte 

termijn een computeropleiding te beginnen.  

Daarom willen we samen met u Blaise en Jeannette helpen om hun droom mogelijk te maken. Ons verlangen is om (het werk van) Blaise 

en Jeannette in Niger bij meer mensen bekend te maken, waardoor we de inkomsten kunnen vergroten. Het blijft een uitdaging om 

mensen enthousiast te maken voor het mooie werk dat Blaise en Jeannette in Niger doen. 

 

Een blik vooruit...  
Het is belangrijk om biddend om Blaise en Jeannette (en het werk dat in Niger gedaan wordt) heen te staan.  

Speerpunten zijn:  

Naamsbekendheid vergroten, het creëren van draagvlak en hierdoor meer ondersteuning proberen te krijgen. Zoeken naar en 

samenwerking met partners waar dit kan. (welke fondsen kunnen we aanspreken en/of zijn er bedrijven waarmee we kunnen 

samenwerken?) Zullen we gaan samenwerken met professionele fondsenwervers of niet? Omdat de inkomsten duidelijk terug lopen.  

Communicatie en informatiemiddelen blijven verbeteren. Mogelijk op zoek naar een stagiaire op het gebied van communicatie.  

Later kunt u in dit verslag meer lezen wat Stichting Niger Zending het afgelopen jaar deed.  
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  Onze Zendingspartners 
 
 
 
 
 
 
  Familie Gaïtou  
  Blaise, Jeannette, Caleb, Phoebé 
 
  familieberichten 
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Familieberichten 
Terugkijkend op het jaar 2016 is er weer heel wat waarover we meer of minder kunnen schrijven. Het 

grootste evenement van het jaar was uiteraard het feit dat het na zes jaar eindelijk weer mogelijk was om als 

gezin naar Nederland te komen. Daarover verderop wat meer. Maar allereerst kregen we in januari 2016 te 

maken met een nogal onaangename verrassing. Jeannette kreeg half januari ineens blindedarm ontsteking. 

Gelukkig konden we op tijd in het SIM ziekenhuis in Galmi komen waar besloten werd om direct te opereren. 

Het herstel verliep gelukkig voorspoedig en na de voorgeschreven herstel periode kon ze haar activiteiten 

weer normaal oppakken. 

 

Gedurende 2016 bleef Blaise zich inzetten voor het Trainings Centrum Caleb, de Discipelschap Training School 

en de Fabricants de Joie, alhoewel dit laatste in wat mindere mate het afgelopen jaar. Met ingang van januari  

besloten we ons bij een andere kerkelijke gemeente aan te sluiten. Vooral Blaise had over de afgelopen jaren  

veel tijd en energie geïnvesteerd om de gemeente waar we deel van uitmaakten verder te helpen. Het bleef 

echter erg moeilijk en het niveau van onderricht tijdens de diensten was niet zodanig dat wij er ook 

geestelijke voeding ontvingen. De reserves waren op en zodoende was het tijd om naar een plek te gaan 

waar wij geestelijk gevoed zouden kunnen worden. 

 

Jeannette bleef in 2016 parttime verbonden aan het project Sowing Seeds of Change in the Sahel  van de 

SIM. Daarnaast bleef ze zich inzetten voor administratieve zaken rondom de AECM-school, evenals voor 

Trainings Centrum Caleb, de FJ, en de DTS voor zover noodzakelijk voor de informatie verstrekking richting 

Nederland. Ook schreef zij het grootste deel van de nieuwsbrieven om de achterban op de hoogte te houden 

van onze activiteiten. 

 

Ook in 2016 gingen Caleb en Phoebé naar school op de Ecole Mission Catholique Centre in Maradi. Caleb sloot 

zijn voorlaatste lagere school jaar af (groep 7) en Phoebé haar eerste lagere school jaar (groep 3). Volgend 

jaar gaan ze dus respectievelijk naar wat in Nederland de groepen 8 en 4 zijn. In januari begonnen Caleb en 

Phoebé ook met Engelse les. Voor Caleb is dit met het oog op zijn voorbereiding om naar Sahel Academy te 

kunnen volgend schooljaar. Sahel Academy is de christelijke school van de SIM, waar het onderwijs 

gebaseerd is op het Amerikaanse school systeem en van beduidend betere kwaliteit dan op de Nigerese 

scholen. Voor Phoebé is het eenvoudig een voordeel om nu al met Engels te beginnen en zo de tijd te hebben 

zich over de komende jaren die taal ook machtig te maken. Daarnaast deden ze ook allebei aan Teakwondo 

tot eind mei. Na terugkomst uit Nederland zijn ze vanwege praktische redenen naar een Judo club gegaan. 

Onze zendingspartners: 
Familie Gaïtou 
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Tenslotte toch wel de meest noemenswaardige activiteit voor ons als gezin, namelijk ons verblijf in Nederland. 

We waren heel blij dat in 2016 onze wens om weer een keer naar Nederland te kunnen gaan mogelijk werd. 

Het was voor de kinderen uiteraard ook een bijzondere ervaring omdat ze allebei de leeftijd hebben om het 

heel bewust te ervaren. Het was echt fantastisch om weer tijd door te brengen met de naaste familie. Caleb 

en Phoebé vierden allebei hun verjaardag in Nederland. Dat was vooral ook bijzonder voor opa en oma omdat 

het voor hen de eerste keer was dat ze de verjaardagen van hun kleinkinderen in levende lijve konden 

meevieren.  

 

We hebben ook vakantie kunnen vieren in Nederland. Wat dat betreft 

was het natuurlijk ook leuk dat Caleb en Phoebé de leeftijd hebben om 

verschillende leuke en interessante uitstapjes te maken. We waren 

heel blij met het initiatief dat genomen was door de leden van 

Stichting Niger Zending om van een bepaalde supermarktketen 

munten te verzamelen waardoor we korting op de entree kregen van 

heel wat verschillende gelegenheden. Daardoor hebben we heel wat 

meer dingen kunnen bezoeken dan anders het geval zou zijn geweest. 

Verder waren we ook heel dankbaar voor het huis dat we konden 

huren bij Stichting Hand in Strijen. Het was heerlijk om zo onze “eigen 

plek” te hebben. En bovendien konden Caleb en Phoebé er – omdat 

het er zo rustig was – zonder problemen heerlijk buiten spelen. 

 

En behalve de ontspannende kant van ons bezoek in Nederland was er 

ook de meer officiële kant van bezoeken aan kerkelijke gemeenten. 

Het doel was om meer bekendheid en gezicht te geven aan ons werk 

hier in Maradi. En om daarmee hopelijk ook onze financiële onder-

steuning te kunnen verbeteren. We hebben het als een voorrecht 

beschouwd om dit te kunnen doen en werden regelmatig bemoedigd in 

de ontmoeting met mensen buiten de diensten om. 
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Inleiding 
Terwijl we alweer druk bezig zijn met activiteiten in het jaar 2017, is het schrijven van deze bijdrage aan het jaarverslag een gelegenheid 

om terug te blikken op de werkzaamheden gedurende het jaar 2016. Evenals in voorgaande jaren was er meer dan voldoende werk om  

onze tijd productief in te vullen. 

 

De activiteiten waar we ons in 2016 voor inzetten betroffen:  

 

Jeugd met een Opdracht 

 Fabricants de Joie 

 Trainings Centrum Caleb 

 Discipelschap Training School 

 

Cornerstone 

 Académie Evangélique Cornerstone de Maradi  (AECM-basisschool) 

 

Serving in Mission 

 Sowing Seeds of Change in the Sahel 

 

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. Daarnaast valt ook het kids-club werk (Quartier Libre) met kinderen uit niet-

christelijke gezinnen onder de activiteiten van de FJ. 

Zoals aangegeven in het jaarverslag over 2015, worden sinds eind 2015 in Maradi niet langer de wekelijkse 

FJ-bijeenkomsten gehouden. In plaats daarvan was een praise-groep opgestart. Er waren echter twee 

obstakels voor het werkelijk doorgaan van die groep. Het eerste, en belangrijkste, obstakel is dat de groep 

moest werken met geleende muziek instrumenten en dat bleek lastig te organiseren – er moet dan huur 

betaald worden en wanneer er iets kapot gaat levert dat ook problemen op.   
 

Het jaarlijkse Paaskamp werd georganiseerd gedurende de week van 21 maart op de basis van Jeugd met 

een Opdracht in Soura Dan Nana. Het was dit keer een muziekkamp. Het idee was dat de deelnemers 

werden ingewijd in de beginselen van het spelen van een instrument. Er waren een drumstel en een 

keyboard beschikbaar. Er namen 14 kinderen en tieners deel aan het kamp en de lessen werden vrijwillig 

gegeven door een paar jongeren die de betreffende instrumenten zelf bespelen. Het tweede obstakel was dat 

de persoon die de – muzikale – leiding op zich had genomen halverwege 2016 uit Maradi vertrok vanwege 

werk. Zodoende stond de groep eind 2016 nog steeds op non-actief. 
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Ook gedurende het jaar 2016 was de kids club op Maza Tsayé actief. Deze kids club is voortgekomen vanuit 

de Quartier Libre activiteiten die Blaise daar gedurende 3 jaar ondernam. In eerste instantie had Blaise het 

plan om in een andere wijk van Maradi met Quartier Libre te beginnen. Op een gegeven moment ontstond er 

echter door evangelisatie activiteiten contact met een voorganger in een dorp in de buurt van Maradi. Als 

gevolg daarvan leek het Blaise beter om daar Quartier Libre te beginnen. Eind 2016 was het echter nog niet 

gelukt om dit ook daadwerkelijk te doen, grotendeels als gevolg van het feit dat er vaak andere zaken 

tussendoor kwamen, waardoor een regelmatige beschikbaarheid te onzeker was om de activiteit goed te 

kunnen opstarten. 

 

 

In Niamey vonden gedurende de eerste helft van 2016 de tweewekelijkse bijeenkomsten van de FJ op 

normale manier plaats. Tijdens de bijeenkomsten is er tijd voor lofprijzing en aanbidding, Bijbelonderricht, 

gebed, het aanleren van dansen en mimes, en soms ook gewoon gezellig een  

spelletje of iets anders. Ook de activiteiten in het kader van Quartier Libre in een wijk van Niamey  

werden voortgezet. De leidinggevende in Niamey is Franck Codjia die wordt  bijgestaan door een  

groep van 7 personen (4 volwassenen van JmeO en 3 jeugdleiders). Vanwege de ontvoering van de  

directeur van JmeO werden de verschillende activiteiten niet direct na de vakantie periode (oktober)  

weer opgestart, maar begin december. 

 

 

Vorig jaar werd tijdens de grote vakantieperiode een kamp georganiseerd door de FJ in Burkina Faso 

in samenwerking met Kids Games Zwitserland. FJ vanuit Niger namen toen ook deel aan dat kamp. 

Dit jaar werd een vergelijkbaar kamp georganiseerd in Maradi, Niger. Het was weer in samenwerking 

met Kids Games Zwitserland, maar in Niger werd de organisatie verzekerd door een regionaal comité 

van zondagschoolleiders en de jeugdleiders van de FJ. Voor het kamp zelf waren wij niet aanwezig 

vanwege onze verlofperiode in Nederland, maar Blaise heeft een belangrijk deel van de organisatie 

van te voren geleid zodat het grotendeels klaar was toen wij vertrokken. 
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Centre de Formation Caleb (CFC) 
Centre de Formation Caleb (CFC) is opgezet als een vakopleiding voor laag- en ongeschoolde jongeren. Tot 

en met het schooljaar 2014-2015 was er alleen een vakopleiding handwerken, kleding maken en –ontwerpen 

voor meisjes en vrouwen inclusief alfabetisering. Vanaf het schooljaar 2015-2016 is ook begonnen met een 

leerwerkplaats. Hierbij worden zeer beperkt of ongeschoolde jongens geplaatst in een bedrijf om op die 

praktische manier een vak te leren. In oktober 2015 begonnen 3 jongens op die manier een opleiding voor 

automonteur. 

 

Van de 100 meisjes en jonge vrouwen die in oktober 2015 begonnen aan de nieuwe cursus rondden 75 het 

eerste jaar ook daadwerkelijk af. Het cursusjaar 2016 – 2017 kende een langzame start. In oktober waren 

veel mensen nog bezig met het afronden van de oogst. Effectief begon het jaar dus pas vanaf november en 

zelfs toen was de participatie in eerste instantie nog erg onregelmatig. Officieel echter begonnen alle 75 

deelneemsters die het eerste jaar afrondden aan het tweede jaar. De 3 jongens die de opleiding voor 

automonteur begonnen, hebben die gedurende het jaar 2016 voortgezet. 

 

We bouwden een paar extra klaslokalen met lage muren (±1m hoog) en een dak voor schaduw. We maakten 

deze met kleistenen, de klei hadden we beschikbaar op ons eigen terrein, dus we hoefden alleen te betalen 

voor de arbeid.  

 

Ook gedurende het jaar 2016 verzorgde Mw Eli Garba 3 keer per week de dagopening voor de deelneemsters. 

S. Ali bleef gedurende 2016 vrijwillig verbonden aan het werk in Soura. Hij is verantwoordelijk voor 

personeelszaken en heeft ook een rol als raadgever.  

 

 

Discipelschap Training School 
De Discipelschap Training School (DTS) van Jeugd met een Opdracht is een cursus van 6 maanden. Het is een 

cursus die zich zowel richt op het vormen van het karakter van de deelnemers als de verdieping van hun 

kennis van het christelijk geloof.  

De cursus bestaat uit twee delen. Er wordt begonnen met 3 maanden theorie, waarna 3 maanden praktijk 

(outreach) volgen. 

 

Eind april werd de DTS 2015-2016 afgerond. Vanwege de beperkte financiële middelen (de eigen bijdrage van 

de studenten bleef weer achterwege) brachten de studenten de praktijktijd door in hun eigen dorp. Dit werd 

gedaan in overleg met de plaatselijke voorgangers en werkte goed. Het grootste deel van de studenten zette 

zich actief in in de eigen gemeente en/of in evangelisatie activiteiten in de omgeving van hun dorp. 

Uiteindelijk verkregen 5 van de 6 studenten hun DTS diploma. 
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In november had de DTS 2016-2017 van start moeten gaan. Dit was echter organisatorisch niet 

mogelijk omdat Blaise de maand oktober afwezig was vanwege een conferentie van JmeO in Togo. 

Daarnaast was hij ook gevraagd om te onderrichten tijdens een conferentie voor evangelisten in 

Mailo, Niger. De DTS in december van start laten gaan is ook niet praktisch vanwege de feestdagen. 

Zodoende werd besloten de DTS in januari 2017 van start te laten gaan. De financiële kant blijft een 

grote uitdaging en we waren ook nu weer dankbaar voor de financiële ondersteuning van URCO in 

Nederland en the LINK, een Amerikaanse organisatie met een kantoor in Niamey. 

 

 
 
Basisschool: Académie Evangélique Cornerstone de Maradi 
Zoals vermeld in het vorige jaarverslag kregen we in de loop van 2016 versterking van een christelijke 

onderwijzer die ons veel hielp op het gebied van administratieve aangelegenheden. In eerste instantie was 

het zelfs de bedoeling dat hij op de AECM school zou komen werken omdat hij geen aanstelling meer had met 

ingang van het schooljaar 2016-2017. Uiteindelijk kon dit echter toch niet doorgaan. Zijn inzet heeft er wel 

voor gezorgd dat de AECM school in november 2016 eindelijk de officiële papieren en erkenning heeft 

verkregen. Dit meer dan heugelijke feit hebben we tegelijkertijd met de jaarlijkse kerstviering gevierd. 

 

 

Met ingang van het  schooljaar 2016-2017 hebben we ons tweede gebouw van drie klaslokalen in gebruik 

kunnen nemen. Dankzij de contacten in Canada via de fam. Evans bleven giften voor de bouw binnenkomen 

zodat direct na afronding van dit gebouw de planning voor de bouw van het derde blok met drie klaslokalen 

kon beginnen. Daarnaast kregen we ook een gift via een andere organisatie die meehielp om een tweede blok 

met vier toiletten te bouwen. Daar zijn we zeer dankbaar voor, vooral omdat het landbouwseizoen moeilijk 

was en de opbrengst niet goed in relatie tot de investeringen (de opbrengst van de schoolvelden wordt 

gebruikt om te investeren in de bouw van de school).  
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Voor het schooljaar 2016-2017 kon dus de kleuterklas verhuizen vanuit hun tijdelijk lokaal naar een degelijk 

en meer comfortabel klaslokaal. In totaal zijn er voor 2016-2017 vijf klassen, één kleuterklas en vier klassen 

lagere school met een totaal van 41 leerlingen. Dit aantal is niet bijzonder indrukwekkend, maar dat heeft 

voornamelijk te maken met het feit dat we geen grote bekendheid konden geven aan de school vanwege het 

gebrek aan papieren. Nu dat is geregeld kunnen we actief leerlingen gaan werven. Daarnaast zal de school 

ook een goede naam moeten opbouwen voordat Moslim ouders beslissen hun kinderen naar een Christelijke 

school te sturen. Het zal dus nog zeker een aantal jaren duren voordat de school daadwerkelijk een 

voldoende aantal leerlingen heeft om zichzelf te kunnen financieren.   

 

Met ingang van het jaar 2016-2017 heeft Jeannette de directie over gedragen aan Judy Evans en heeft in 

plaats daarvan het voorzitterschap van het schoolbestuur op zich genomen. We blijven echter hopen en 

bidden dat we binnen een redelijk afzienbare periode vervanging voor Judy Evans kunnen vinden. Zij is 

namelijk niet zo heel jong meer en bovendien geldt ook voor haar, net als voor Jeannette, dat het onderwijs 

niet haar opleiding is (zij is verpleegkundige van beroep).  

 

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

projecten: 

 

vrijwilligers: 

 FJ/Quartier Libre: 4 medewerkers 

 FJ/group de louange & adoration: 5 medewerkers 

 CFC: 1 chef personeel/adviseur, 1 evangeliste 

 AECM: comité van in totaal 6 personen en 1 consultant 

betaalde krachten: 

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

 AECM: 5 leerkrachten 
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Partner project: (zonder fondsenwerving) 

“Sowing Seeds of Change in the Sahel” 
Voor wat betreft het werk met SSCS was het, om verschillende redenen, een uitdagend jaar. Allereerst 

vertrok de project manager met zijn gezin voor zo’n 8 maanden naar Europa. Zodoende kreeg Jeannette de 

algehele leiding op zich met de taak om al het werk zodanig voor te bereiden dat het uitvoerend team onder 

leiding van de operation manager in staat zou zijn het werk voort te zetten wanneer ook zij afwezig zou zijn 

voor 3 maanden. Het was een drukke tijd, maar het lukte om voor vertrek alles georganiseerd te krijgen. 

 

Het team heeft vervolgens goed werk verricht, maar ook voor hen was het een uitdagende tijd. Dat was 

vooral vanwege het weer. In onze omgeving kwamen de regens bijzonder laat en vervolgens was het een 

regenseizoen met een aantal heel zware buien met veel wind. Daardoor kwamen de lager gelegen delen van 

de boerderij blank te staan en op andere delen veroorzaakte afstromend water voor schade. Het regenseizoen 

was ook kort in ons deel van de regio Maradi, zo’n anderhalve maand (landbouwkundig gezien). De 

opbrengsten waren dus beduidend lager dan we in een gemiddeld jaar zouden verwachten. Maar tegelijkertijd 

kunnen we dankbaar zijn voor de opbrengst die we ondanks alles hadden. Vooral voor de pinda’s hadden we 

niet verwacht dat ze met zo’n korte regentijd toch konden produceren. Zo hebben we er ook nog weer van 

geleerd. 

 

Na terugkomst uit Nederland tot het eind van het jaar draaiden de activiteiten vooral rondom de oogst en het 

analyseren van de resultaten. Daarnaast werden ook de eerste stappen gezet in het nadenken over hoe we 

volgend jaar en volgend landbouwseizoen verder zouden gaan. Vanaf volgend landbouwseizoen zal het 

project een nieuwe fase in gaan. We zullen dan niet langer onderzoek als focus hebben, maar het verspreiden 

van de over de afgelopen jaren opgedane kennis. Daarnaast gaf de project manager aan dat hij het voor 

zichzelf (zijn gezin) tijd acht om zich op iets anders te gaan richten. In dat geval zou Jeannette  de algehele 

leiding voor het landbouwkundige deel van het project op zich nemen (naast landbouw houdt het project zich 

ook bezig met preventieve gezondheidszorg). Het jaar 2017 beloofd dus ook weer een uitdagend jaar te 

worden. 

 

 

 

 

 

Toelichting foto’s 

1 & 2 inspectie van nieuwe velden in de bush 

3 & 4 tuinbouw in de koele tijd 
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Vorming en training 
Je kunt heel veel workshops en trainingen volgen maar inkomsten verwerven heeft ook te maken met netwerken. We hebben jullie als 

vrienden en ondersteuners hier hard bij nodig, want dit kunnen we niet alleen als bestuur. We moeten het hebben van mond 

op mond reclame. Daar kan geen training tegenop. Vertel dus vooral aan vrienden en bekenden over (het werk van) Blaise 

en Jeannette. De vraag blijft steeds: Hoe krijgen we de aandacht, betrokkenheid & verbinding van/ met onbekende mensen, 

bedrijven en fondsen.  

Natuurlijk zitten we niet stil en pakken we aan wat we mee kunnen pakken op het gebied van training en vorming. Zo kun je tegenwoordig 

webinars volgen o.a. via vakblad fondsenwerving. We gingen naar een Seminar van Young Africa. Sociale media blijven onze aandacht 

houden met 365 dagen Facebook succes, en een cursus van “twitter & co”, maar Facebook werkt alleen goed als berichten veel reacties 

ontvangen en eventueel likes. Wij als bestuur komen tijd te kort, en hebben hierdoor afgelopen jaar helaas dingen moeten laten liggen. We 

vragen dringend om berichten te beantwoorden, te liken en te delen. Wil je ons structureel komen helpen, we hebben nog steeds een open 

staande vacature. 

 

Partin  
Wij zijn lid van Partin. Dit is een belangenorganisatie voor Particuliere Initiatieven. Daardoor waren we 

aanwezig op de Partindag. Hier waren weer de nodige workshops te volgen één daarvan was: “Innovatie 

en vraagstukken in de filantropische sector” van Pifworld. We willen ons aansluiten bij Pifworld en hopen 

hiermee meer in beeld te komen bij nog onbekende mensen. Volgend jaar horen jullie hier meer van. 

 

Vorig jaar was er een van de workshops van YoungAfrica, zij hebben opleidingscentra in zuidelijk Afrika, 

waar we voor Centre Caleb nog het een en ander van kunnen leren. Het concept is echter niet één op één 

over te nemen. Zo mogen we de  “Life Skills”, waarvan we nog een vertaling willen laten maken in het 

frans, gebruiken. Jeannette en Mirjam hebben via skype een adviserend gesprek gehad met Dorien Beurskens van YoungAfrica; aan bod 

kwamen vragen over micro krediet en een leraren opleiding. Deze ideeën gaven bruikbare informatie. 

 

En er was weer gelegenheid om een nieuw verhaal in te sturen bij KleineGoedeDoelen.nl. Marten vd Toren heeft zijn ervaringen hiervoor op 

papier gezet. Ons verhaal op KleineGoedeDoelen.nl 

 

 

Communicatie en fondsenwerving  SNZ 

http://www.partin.nl/fileadmin/user_upload/Partindag-2016/2A_-_Pifworld.pdf
http://www.partin.nl/fileadmin/user_upload/Partindag-2016/2A_-_Pifworld.pdf
http://www.kleinegoededoelen.nl/verhaal/centre-caleb/
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Fondsenwerving 
We zijn blij dat er voor het verlof voldoende geld binnen kwam, zodat familie Gaïtou naar Nederland kon komen. Voor het werk in Niger 

zijn we steeds op zoek naar ondersteuning. (zie verder financieel verslag). 

Blaise en Jeannette willen graag een computeropleiding beginnen bij Centre Caleb. Een mooi plan maar hier is ook veel geld voor nodig. 

Het begin is er met het maken van een projectplan we zoeken momenteel naar fondsen voor dit project. Tot nu toe helaas nog zonder 

resultaat.  

 

Praktische ondersteuning 
Ton maakte samen met Blaise (en het garage bedrijf in Niger) eindtermen voor de leerwerkplaats voor 

automonteur. 

 

Daarnaast organiseerde het bestuur in samenwerking met de achterban veel rond het verlof van Blaise en 

Jeannette; Het vormgeven van diverse diensten en kleinschalige bijeenkomsten waar zij hun verhalen 

konden delen. 

Maar ook de huisvesting, schoonmaak van het huis, regelen van de auto, het afsluiten van verzekeringen en 

niet te vergeten de Jumbo spaarzegels voor dagjes uit en de verrassingsmand die klaar stond voor familie 

Gaïtou. En ik zal best nog iets vergeten te vermelden.  

 

Blaise en Jeannette vroegen mee te denken over de financiering van de vervolgopleiding van hun zoon  

Caleb, we deden wat we konden in het zoeken naar beurzen en fondsen maar hier konden wij hen  

helaas niet verder bij helpen. Wij hebben hen nog doorverwezen naar een fonds , maar of dit 

resultaat geeft zullen we volgend jaar horen. Dit is iets wat zij op persoonlijke titel verder proberen te 

realiseren.  

 

Ingezette middelen 
We maakten een nieuwe folder die we gelijk gebruikten tijdens het verlof van Blaise en Jeannette. 

Ook maakten we een flyer met informatie over concrete giften voor projecten. Uiteraard kunt u deze 

nog aanvragen als u deze wilt gebruiken.  

 

We maakten de presentatiewand actueel, deze was een eyecatcher tijdens gemeentebezoeken. Ook 

deze kan geleend worden op verzoek.  

 

Blaise en Jeannette gaven diverse presentaties. Wij gingen mee ter ondersteuning en opbouw van de 

presentatiewand. Zij gingen naar: BG Winschoten , JmeO Heidebeek, Berea gemeente in Apeldoorn,  

BG Rotterdam Centrum, BG Amersfoort, BG Lelystad, BG Dordrecht. Wegens te weinig aanmeldingen 

werd de geplande meet & greet afgelast, wel zijn er bijeenkomsten geweest in twee kleine groepen in 

Leusden en Almere. Blaise en Jeannette bezochten zelf veel mensen persoonlijk en ontvingen ook veel  

bezoek.  
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We waren aanwezig op de vrouwendag van De Wegwijzer in Almere.  

We waren te gast in de PG Borne om symbolisch naaimachines in ontvangst te nemen. 

 

Het kindermateriaal zetten we nog steeds in voor zondagsscholen, kinderdiensten, jeugdclubs enz.   

 

We gebruikten Facebook om berichten te delen. Dit kan nog consequenter ingezet worden als we hier de mogelijkheden voor hebben. 

 

We verstuurden vier nieuwsbrieven in het Nederlands en drie in het Engels. We stuurden onze Nederlandse nieuwsbrieflezers daarnaast 

nog een direct mail.  

 

Blaise en Jeannette staan vermeld als gemeente zendelingen op de website van de Unie van Baptisten Gemeente in Nederland. 

zendingskaart 

 

 

 

We koppelden een blog aan de website, waar we vier 

keer iets plaatsten:  

 

 Maak een (spaar)teenslipper 

 Het verhaal van Leatou, een studente van de 

naaiopleiding op Centre Caleb (dit is het verhaal dat 

Jeannette vertelde tijdens de gemeente bezoeken) 

 Lekker recept uit Niger ter gelegenheid van 

Wereldvoedseldag  

 Getuigenis Abdoulaye  (wat hij leerde bij de 

Fabricants de Joie, FJ (Kings Kids))  

 

Het Blog is te vinden onder de tab “Home” op 

www.nigerzending.eu  

 

Blog 

 

 

 

 

http://baptisten.nl/zendingskaart
http://www.gaito-fj.net/Serendipity/
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De website (www.nigerzending.eu) 
De website (www.nigerzending.eu) 

Buiten de reguliere updates van de nieuwsbrieven is er voor de website zelf niet heel veel bijzonders te melden voor 2016.  

De goededoelenshop is ge-upgrade naar doelshop en het is nu nog makkelijker voor u om, met uw aankopen, zonder extra kosten, een 

donatie aan de stichting te doen. 

Daarnaast is het de moeite waard om te noemen dat we in de loop van 2016 een blog zijn begonnen. Deze is te vinden, in het menu, direct 

onder de “Home” knop te vinden. Met daarin interessante nieuwe maar ook bestaande onderwerpen.  

De facebook pagina van de stichting is een belangrijk middel voor de dynamische informatie voorziening voor geïnteresseerden en 

supporters van de stichting. 

Ook in 2016 jaar is de website via 2 url’s bereikbaar gebleven, namelijk;  www.nigerzending.eu (de hoofdlink)  

en de “oude” link  www.gaito-fj.net 

 

Hieronder een overzicht van de bezoekers statistieken van de website. 

 

 

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

Het aantal likes op facebook stond eind 2016 op 142. Eind 2015 was dit 135. 

http://www.nigerzending.eu
http://www.gaito-fj.net
http://facebook.gaito-fj.net
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Wat ging goed?        wat ging minder goed? 
 Er was genoeg geld om familie Gaïtou op verlof te laten komen. * We hebben nog steeds een vacature in het bestuur 

 Familie Gaïtou heeft een goede verlof periode gehad.         waardoor de druk op het huidige bestuur groot is. 

 Eindelijk is de officiële toestemming rond voor de basisschool. * Jeannette heeft het erg druk waardoor we niet aan  

 We kregen bruikbare informatie van een andere stichting voor     het beoogde aantal nieuwsbrieven toe komen. 

       Centre Caleb         * De inkomsten blijven achter op de begroting. 

 We kregen geld voor een groot aantal naaimachines voor Centre  * Cartridges leveren weinig geld op maar wel naams- 

       Caleb zelf en voor de leerlingen aan het eind van de opleiding.     bekendheid. 

 De DTS kreeg financiële steun van een Nederlandse stichting. 

     

 

Particulieren 
Momenteel hebben we 54 particuliere donateurs waarvan 38 periodieke 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 natuurlijk ook blij met incidentele giften. Graag zouden 

we de groep particuliere donateurs verjongen en verder uitbreiden.  

 

Zondagsscholen - kinderdiensten 
In 2016 waren er verschillende zondagsscholen en kinderdiensten aan het sparen voor Niger. PKN Borne 

spaarde voor naaimachines voor Centre Caleb (zie vanuit te praktijk). Ook in BG Apeldoorn werd gespaard 

voor Centre Caleb en in BG Amersfoort voor de basisschool.  

De concurrentie van goededoelen is ook bij kinder– en jeugdgroepen groot.  

 

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

Kerken 
Het werk in Niger werd door diverse kerkelijke gemeenten financieel ondersteund: Diaconie Prot.Gem. Borne, 

Kirchenkreis Hatten-Witten (Duitsland), BG Dordrecht. BG Hengelo, BG Amersfoort, BG Lelystad, BG 

Rotterdam-Centrum, BG Apeldoorn 

 

We willen graag in meer verschillende soorten gemeenten het werk van Blaise en Jeannette bekend maken. 

We zijn een interkerkelijke stichting. We dienen tenslotte dezelfde Heer.  
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Vanuit de praktijk:  
sparen voor naaimachines (Protestantse Gemeente Borne) 
 
De kindernevendienst in de PG in Borne, spaart samen met de kinderen voor een goed doel. 

Soms sparen we een jaar, soms wat langer afhankelijk van het doel en de planning. Via een gemeentelid 

die familie is van Jeannette, kwam Centrum Caleb in beeld. 

 

We hadden een informatieboekje voor kinderen. We wilden graag voor iets concreets sparen, zodat we 

voor de kinderen en de gemeente zichtbaar konden maken wat we spaarden. Een paar jaar terug hadden 

we voor bijbels gespaard. We hebben toen voor elke gespaarde bijbel een bijbel in elkaar geknutseld. Om 

dan een stapel bijbels te zien groeien, maakt een spaardoel meteen heel concreet. In overleg met Mirjam 

Baas, die als contactpersoon optrad, hebben we besloten om voor naaimachines te gaan sparen.  

 

Om dit project wat breder te dragen plaatsten we regelmatig een stukje in het kerkblad. Ook sloten we 

aan bij een dienst over ZWO, waarbij de kinderen met de kindernevendienst pindakoekjes gingen bakken 

en we in de dienst een powerpoint presentatie toonde van Centre Caleb. 

 

Omdat het project zo breed gedragen werd, mochten we van de diaconie ook 

twee keer de opbrengst van een collecte toevoegen. Tijdens een van deze 

diensten stonden kinderen bij de ingang van de kerk en deelden flyers uit 

over het project. Tijdens de collecte zaten de kinderen te vingerhaken. Op de 

website lieten we met foto’s zien hoeveel naaimachines er al gespaard 

waren. Dit resultaat deelden we ook met de kinderen. 

 

Uiteindelijk was het dan na anderhalf jaar tijd om de naaimachines te 

overhandigen. Als afsluiting maakte de kinderen ansichtkaarten voor de 

leerlingen van Centre Caleb met de tekst in de eigen taal van Niger (Hausa). 

In de dienst werd tijdens het kindermoment en tijdens de gebeden aandacht 

besteed aan het project. De 17 naaimachines werden symbolisch 

overhandigd: een lange slinger van 17 plaatjes van naaimachines. 

 

Gretha Sierink (PG Borne) 
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Christelijke organisaties  
Er zijn ook andere christelijke organisaties die Stichting Niger Zending financiële of andere ondersteuning boden: YWAM Canada, Stichting 

Noura, JmeO Heerde.  

Stichting Hand in Strijen zorgde voor ondersteuning in de vorm van kleding, etenswaren en andere dingen tijdens het verlof van Blaise en 

Jeannette.  
 

Fondsen 
In verband met het verlof van Blaise en Jeannette hebben we een aanvraag bij fondsen bewust uitgesteld, om de aandacht eerst op hun 

verlof te kunnen richten. Wel hebben we alvast een projectomschrijving gemaakt voor de computeropleiding die Blaise wil gaan geven bij 

Centre Caleb. Naar fondsen gezocht, maar nog niet gevonden om dit project in te dienen.  

 

Bedrijven 
We kregen korting op een cursus en gratis advies op het gebied van communicatie van Gerdien Karssen van Karssen 

communicatie. 

 

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.  

 

Recycling 
In de BG Amersfoort, Lelystad en Rotterdam Centrum verzamelen we nog steeds lege cartridges en oude mobiele 

telefoons waardoor toch weer steeds even de naam van de stichting onder de aandacht komt.  
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     Financiën 

 
 
 
 
  Balansoverzicht 2015—2016 

  Resultatenrekening 2016 

  Overzicht bijdrage per type donateur 

  Toelichting bij financieel verslag 

  Toelichting donaties en andere  
   inkomsten 
  Bestemmingsgiften 
  Enkele getallen 
  Exploitatieoverzicht 2015/2016 
  Begroting 2017 
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Financiën Stichting Niger Zending 

 Balansoverzicht 2015 - 2016 

  2015 2016 

  Debet Credit Debet Credit 

      

Reserve Algemeen       8.882,15       7.342,53  

Reserve Verlof       3.620,28            10,45  

Reserve Centre Caleb          855,31       1.495,00  

Reserve AECM       2.314,32          959,96  

Reserve FJ          327,70          576,48  

Kas         165,00                  -     

Rabobank      4.157,13       1.937,30   

Rabo spaarrekening    10.103,00       3.398,85   

Transitorische posten           35,51          247,81   

Resultaat (positief)      

Resultaat (negatief)      1.539,12       4.800,46   

      

Totaal    15.999,76    15.999,76    10.384,42    10.384,42  
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Resultatenrekening  2016 

      

Doorgezonden donaties algemeen             17.770,93    

Idem Centre Caleb               7.017,69    

Idem DTS               2.025,00    

Idem AECM               2.645,64    

Idem FJ                  927,70    

Idem reis- en verlofkosten                6.943,35    

Promotiemateriaal                  117,25    

Vergaderkosten                  526,68    

Overige bestuurkosten                    54,97    

Verwervingskosten donaties                    16,00    

Branche-organisatiekosten                    60,00    

Bankkosten                  127,95    

Bijzondere baten & lasten                         -      

Ontvangen donaties  Algemeen              17.240,27  

Idem Centre Caleb                3.626,29  

Idem DTS                2.025,00  

Idem AECM                2.645,64  

Idem FJ                   927,70  

Idems reis- en verlofkosten                6.943,35  

Rente bate Rabobank                     24,45  

Resultaat (negatief)                4.800,46  

      

Totaal             38.233,16             38.233,16  
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Overzicht bijdragen per type donateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Toelichting bij financieel verslag 
Met dankbaarheid kijken we terug op een jaar waarin we niet alleen weer de mogelijkheid kregen om het werk in Niger te ondersteunen en 

doorgang te laten vinden, maar waarin we ook in de gelegenheid waren om onze werkers in Niger, Blaise en Jeannette Gaïtou en hun 

kinderen Caleb en Phoebé, persoonlijk te ontmoeten. 

Het blijft echter nog steeds een voortdurende zorg om nieuwe donoren te vinden die zich langdurig willen verbinden aan het werk van onze 

zendingspartners in Niger. Ook in 2016 kon door directe giften van derden voorzien worden in de betaling van verzekeringen in Nederland 

voor een bedrag van € 2.118,65 

 

Toelichting donaties en andere inkomsten 
Uit de balans werden de volgende posten naar hun respectievelijke bestemmingen geboekt: 

verlofkosten € 3.620,28, AECM € 2.000.00, Centre Caleb  € 855,81 en FJ € 327,70. 

Via sponsoren werd in het verslagjaar een bedrag van € 25.654,29 ontvangen, bracht de verkoop van gebruikte inkt- en tonercartridges  

€ 45,90 op en werd via aankopen via de websites € 68,59 ontvangen. 

Van de mogelijkheid om direct via de website te doneren werd in het verslagjaar 2 maal gebruik gemaakt. 

Helaas zijn de ontvangen bedragen lager dan in voorgaande jaren. Hierdoor moeten we diep in onze reserves putten. 

 

 

Bijdragen donateurs  2015 2016 

    

Kerken  6.821 4.873 

Particulieren 16.906 16.020 

Stichtingen / Fondsen  6.793  4.762 

Scholen  0 0 

    

  30.520 25.655 
22%

56%

22%

Bijdragen 2015

Kerken

Particulieren

Stichtingen /
Fondsen

19%

62%

19%

Bijdragen 2016

Kerken

Particulieren

Stichtingen / 
Fondsen
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Bestemmingsgiften 
 

Gelet op de opgegeven bestemmingen van diverse giften worden de volgende bedragen gereserveerd:  

 

Reservering AECM €    645,64 

Reservering Centre Caleb €  1.495,00 (bestemd voor de aankoop van naaimachines) 

Reservering FJ €     576,48 

Reservering verlofkosten €       10,45 

 

Deze bedragen tezamen met het negatieve resultaat van € 2.072,89 geven een negatief saldo van 

€ 4.800,46. Dit wordt ten laste van de Algemene Reserve geboekt. 

 

 

Enkele getallen 
      2012 2013  2014  2015  2016 

 

Aantal donateurs     46 54 55  61  65 

 

Waarvan particuliere donateurs  37 45 41  47  54 

 

Aantal periodieke gevers    35 33  40  38 

 

Gemiddelde gift     655 383 670  500  314 

 

Aantallen giften in euro’s 

0-50 euro     3 9 6  8  17 

 

51-100 euro      4 4 5  7  5 

 

101 – 1000 euro    34 38 34  34  36 

 

> 1.000 euro     3 5 10  12  7 
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 Exploitatieoverzicht 2015/2016 & Begroting 2017 

   Begroting  Resultaat  Begroting   Resultaat   Begroting  
   2015 % 2015 % 2016 % 2016 % 2017 % 

Baten             

Donaties algemeen  17.500 61,8               17.797  56,3               17.500  56,5               17.240  51,6               17.500  62,7 

Donaties Centre Caleb 7.500 26,5                 6.436  20,4                 7.500  24,2                 3.626  10,8                 7.500  26,9 

Donaties DTS  610 2,2                 2.000  6,3                 2.000  6,5                 2.025  6,1                     750  2,7 

Donaties AECM  610 2,2                 2.029  6,4                     650  2,1                 2.646  7,9                     650  2,3 

Donaties FJ  1.000 3,5                     681  2,2                 1.000  3,2                     928  2,8                 1.000  3,6 

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

Donaties verlofkosten 750 2,6                 2.627  8,3                 2.000  6,5                 6.943  20,8                     500  1,8 

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

Rentebaten  50 0,2                       46  0,1 0 0,0                       24  0,1 0 0,0 

                  

Totaal baten  28.320 100,0               31.616  100,0               30.950  100,0               33.433  100,0         27.900,00  100,0 

             

Bestedingen            

Besteed aan doelstelling           

Doorzendingen Algemeen 18.000 63,6               18.626  58,9               17.500  56,5               17.771  53,2               17.500  62,7 

Doorzendingen Centre Caleb 6.379 22,5                 5.580  17,6                 6.000  19,4                 5.523  16,5                 6.000  21,5 

Doorzendingen DTS  610 2,2                 2.000  6,3                 2.000  6,5                 2.025  6,1                     750  2,7 

Doorzendingen AECM 610 2,2                        -    0,0                     650  2,1                 2.000  6,0                     650  2,3 

Doorzendingen FJ  1.000 3,5                     353  1,1                 1.000  3,2                     351  1,1                 1.000  3,6 

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

Verlofkosten                        3.500  11,3                 6.933  20,7   

   27.102 95,7               26.559  84,0               30.900  99,8               34.603  103,5         25.900,00  92,8 

Werving baten            

Kosten fondsenwerving 300 1,1                       61  0,2                     300  1,0                     133  0,4 300 1,1 

Kosten Stichting            

Kosten organisatie  500 1,8                     696  2,2                     600  1,9                     770  2,3 600 2,2 

Totaal van de bestedingen               27.902  98,5               27.316  86,4               31.800  102,7               35.506  106,2 26.800,00 96,1 

             

Resultaat   418 1,5                 4.300  13,6                   -850  -2,7               -2.073  -6,2           1.100,00  3,9 

             

N.B. Procentuele afwijkingen worden veroorzaakt door afrondingen.       
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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. 

Zij doen een aantal projecten onder de “vlag” van Jeugd met een Opdracht; (Centre Caleb, FJ, DTS) 

  

JmeO is een beweging, geen organisatie. Er is geen hoofdkantoor en er zijn geen -centrale- middelen, alleen als er iemand is die geld -of 

materiaal- ter beschikking stelt, maar dat is incidenteel. Er is geen administratieve instelling. Er wordt op geestelijk gebied aangegeven 

welke algemene visie en missie de beweging nastreeft. Er is een Global Eldership Team (GET) dat twee keer per jaar bij elkaar komt om 

over die concepten na te denken. De normen en waarden waar Jeugd met een Opdracht voor staat, staan vast. De visie voor het werk 

waar je voor staat ontwikkel je in principe zelf. Je moet zelf financieel support regelen. 

  

Wat zijn dan de redenen om met JmeO te werken? In Niger is JEMED een erkende NGO (non-governmental organisation). Via die weg heb 

je ingang bij officiële instanties. Het heeft geen bestuur, maar landelijk of regionaal is er wel contact met elkaar (ook in gebed). Daar leg je 

verantwoording af aan elkaar. Essenam Akueson, Paul Zagré, Blaise Gaïtou en Boureima Hamadou. vormen samen het leidersteam in 

Niger.  

  

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.  

 
 

 

De verhouding met organisaties in Niger 

http://www.ywam.org/
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Cornerstone 
De nieuwe basisschool valt onder “de vlag” van Cornerstone. 

De Stichting Cornerstone is opgericht door een groep Christelijke onderwijzers in Niamey die zich actief wilden opstellen om iets te doen 

aan de noodzaak te voorzien in een goede kwaliteit onderwijs in Niger. De Stichting is sinds 2008 officieel erkend door de Nigerese 

overheid. 

Inmiddels zijn er in de hoofdstad Niamey meerdere scholen van deze stichting. De school in Maradi en nog een andere nieuw te starten 

school zijn de eerste scholen van deze stichting buiten de hoofdstad. 
 

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

Praktisch gezien wil de Stichting dit doen door het stichten van scholen en het vormen van onderwijzend personeel. Daarnaast wil de 

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

  

De uiteindelijke beslissingen betreffende de activiteiten van Stichting Cornerstone worden genomen door de algemene vergadering van de 

leden. Iedere Christen die zich kan vinden in de doelstelling van de Stichting kan lid worden. Voor de dagelijkse activiteiten is er een 

dagelijks bestuur. Voor de inkomsten is de stichting afhankelijk van bijdragen van de leden, giften. Daarnaast zijn er eventueel nog 

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

 

 

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

terrein van Centre Caleb in bruikleen van hen. 

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

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

bestaat uit 70 nationaliteiten. Zij dienen in een breed scala van werkgebieden.  
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AECM   Académie Evangélique Cornerstone de Maradi 
 
ANBI   Algemeen Nut Beogende Instelling 
 
BG   Baptisten Gemeente 
 
CFC   Centre de Formation Caleb 
 
DTS   Discipelschap Training School 
 
FJ   Fabricants de Joie 
 
GET   Global Eldership Team 
 
JEMED  Jeunesse en Mission Entraide et Developpement 
 
JmeO   Jeugd met een Opdracht 
 
NGO   Non-Governmental Organisation 
 
PG   Protestantse Gemeente 
 
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 


