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Beste lezers/vrienden/donateurs, 
 
Wij zijn blij dat we u het jaarverslag van 2019 mogen aanbieden. Een verslag met mooie ontwikkelingen. Het jaar 2019 waarop we dank-

baar terugkijken wat betreft de vrijheid en gezondheid van onze mensen op het zendingsveld.  

Er zijn vele mooie ontwikkelingen gaande, bijvoorbeeld: 

Het dorpshoofd is erg tevreden over de positieve impact bij vrouwen en hun gezinnen als de vrouwen de opleiding van Centre Caleb heb-

ben gevolgd. 

12 leerlingen hebben (als eerste groep) met goed gevolg hun schooltijd op het basisonderwijs afgerond. Zo kon er ook worden gestart  met 

de AECM-middelbare opleiding en dit is weer een stapje verder naar “onze droom:” een schoolcomplex waar werkelijke aandacht voor de 

leerling is.  

Helaas waren er ook onrusten i.v.m. actualisatie op de wet religieuze zaken. De tekst van de vernieuwde wet blijft de vrijheid van gods-

dienst waarborgen en stelt tegelijkertijd richtlijnen vast voor wat aanvaardbare religieuze praktijken zijn. Sommige minderheidsgroepen 

waren niet tevreden met deze nieuwe wet, waarbij ernstige vernielingen zijn verricht.  

Dankzij uw steun zowel met gebed als op financieel gebied is er continuïteit in het mooie werk dat Blaise en Jeannette in het Afrikaanse 

mogen uitvoeren.  

Ook zijn we erg blij met de komst van ons nieuwe bestuurslid Nel Fredrikze-de Jong uit Gouda.  

Dit jaarverslag schrijven we in het voorjaar van 2020, helaas hebben we in februari 2020 een pijnlijk verlies geleden doordat ons bestuurs-
lid Ton van Iperen plotseling overleed.  

En op het moment van schrijven zitten we met z’n allen en nu ook in Niger  in een vreemde situatie door de pandemie, toch blijven we 
“bewuster” doorgaan met het leven. We planten zeg maar een nieuwe boom.  

Bedankt voor jullie steun en vertrouwen... 

 

We wensen jullie namens Stichting Niger Zending veel lees plezier! 

Ronald Fennema 
Voorzitter a.i.  

 Voorwoord 
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De naai-opleiding veranderde ons leven! 
Mijn naam is Hadjara, In juni 2018 haalde ik mijn certificaat bij de naaiopleiding van trai-
ningscentrum Caleb. In eerste instantie wilde ik de opleiding helemaal niet volgen, maar mijn 
man stimuleerde mij om me toch in te schrijven. Het was best moeilijk en na het tweede jaar 
wilde ik eigenlijk stoppen, maar mijn man moedigde me opnieuw aan om de training af te 
maken. Hij zei dat het "onze kans" was. Uiteindelijk ben ik zó blij dat ik mijn opleiding heb  
afgerond. 
 
Mijn man is voorganger / evangelist en hij kreeg een gemeente toegewezen in een dorp niet 
ver van Maradi. Maar de leden van deze kerk kunnen ons geen salaris betalen. We hebben  
gelukkig wel een paar stukjes grond en dat hielp ons om voedsel te verbouwen, maar we  
hadden nauwelijks geld. Soms hadden we niet eens geld om water te kopen bij het openbare 
tappunt (25 liter kost 25 cfa = € 0,04). Maar sinds ik de training heb gevolgd, veranderde er 
veel. 
 

Met mijn eigen naaimachine 
Aan het einde van de training kreeg ik een naaimachine en begon ik te naaien in ons dorp. Ik besloot om tasjes te maken als cadeautje 
voor mijn klanten, om hen te bedanken dat zij naar mij kwamen voor het naaiwerk. 
Tijdens de training hebben we geleerd hoe je rugzakken maakt. Aan het begin van het schooljaar heb ik een aantal van die rugzakken  
genaaid en ging ik naar nabijgelegen scholen om ze te verkopen. 
 
Dit alles bij elkaar levert ons nu een inkomen op. We hebben altijd geld om water te kopen, we konden zelfs een investering doen en een 
paar stieren en een kar kopen om ons te helpen met ons werk op het land. Ook hebben we een stuk grond gekocht waarop we ons eigen 
huis hopen te bouwen.  

Toekomstperspectief 
Nu ik zie hoeveel deze training mij en mijn gezin heeft opgeleverd, wil ik ook anderen gaan trainen. Ik heb nog twee naaimachines gekocht 
en die gebruik ik om een groep meisjes naailes te geven.  
Er is een project in het cultureel centrum van ons dorp dat aanbood om de naaitraining te financieren. Dit gaat in samenwerking met het 
dorpsbestuur en zij vroegen mij om te helpen met het geven van de naailes. 

Ik begrijp nu goed hoe belangrijk het is dat ik mijn training heb afgerond en ben erg trots op het certificaat waarop staat dat ik succesvol 

ben geslaagd. Ik kan uit de grond van mijn hart zeggen dat deze training ons leven heeft veranderd.  

Verhaal van Hadjara: 
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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  

armoede 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 weten met Niger en in actie te komen voor dit land en haar be-

volking 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 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. 

 

 

Visie & Missie 
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Het werk in Niger werpt zijn vruchten af 
In de afgelopen jaren hebben Blaise en Jeannette mooie projecten opgezet samen met de plaatselijke bevolking. De-

ze projecten hebben een positieve impact op de hele gemeenschap. Lees hieronder meer over hun werk. 

 

 

De positieve impact van Trainings Centrum Caleb op de hele leefgemeenschap! 
Zo vertelt het dorpshoofd van Soura dat het vakopleidingscentrum een positieve impact heeft op vrouwen met hun families en zelfs op het 

hele dorp. Voor hem is Centre Caleb Gods antwoord op hun gebeden in de strijd tegen armoede. 

Veel vrouwen getuigden van wat God in hun leven deed door de activiteiten van de vakopleiding. Zij leerden lezen en schrijven, leerden 

naaien en verdienen nu hiermee een inkomen. Lees meer  

 

We investeren in leerlingen en leerkrachten voor goed onderwijs. 
Er is ondertussen een complete basisschool en dit jaar startte ook de middelbare school. Het verschil met de meeste andere scholen is, dat 

de leerkrachten hun vak serieus nemen en aandacht geven aan de leerlingen. Bovendien willen we de kinderen die bij ons naar school 

gaan, kennis laten maken met wie God is en wat Hij ons mensen wil meegeven in ons leven. Ouders getuigen dat ze verbaasd zijn over de 

verandering en de vooruitgang die ze zien bij hun kinderen op onze school. Lees meer  

 

De kinderclubs worden druk bezocht 
In Maradi ligt de nadruk vooral op het kinderprogramma Quartier Libre. Dit is een programma aan de hand van een thema, met een ver-

haal en allerlei sport en spel vormen. Er draaien op dit moment 2 groepen: Om de 14 dagen wordt op de woensdagmiddag een programma 

aangeboden. In Yaran Idi komen soms wel 300 kinderen. Lees meer 

 

Betere landbouwmethoden 
Jeannette heeft het voorrecht om naast de eigen projecten te werken voor de SIM. We laten mensen zien dat met goed management en 

investeringen landbouw duurzaam en winstgevend kan worden en een zinvolle bezigheid kan zijn voor jonge mensen. We bieden training 

aan voor ongeschoolde jonge mensen. We willen de jongeren motiveren hun kracht en energie in  te zetten voor opbouw van hun eigen 

land. Lees meer  

 

 

Onze impact 

https://nigerzending.eu/projecten/centre-de-formation-caleb-vakopleiding-kleding-maken-1
https://nigerzending.eu/projecten/aecm-academie-evangelique-cornerstone-de-maradi-1
https://nigerzending.eu/projecten/fabricants-de-joie-fj-kings-kids-1
https://nigerzending.eu/projecten/sowing-seeds-of-change-in-the-sahel-1
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Inleiding 
De activiteiten waarvoor wij ons gedurende het jaar 2019 in Niger mochten inzetten vonden ook nu weer plaats in het kader van:  

Jeugd met een Opdracht 

• Fabricants de Joie 

• Trainings Centrum Caleb 

• Discipelschap Training School 

Cornerstone 

• Académie Evangélique Cornerstone de Maradi  (AECM-basisschool) 

Partnerproject: SIM (Serving in Mission) 

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

 

Inhoudelijk beschrijven wij hieronder deze activiteiten. 

 

Fabricants de Joie (FJ) 
Fabricants de Joie (oftewel 'Kings Kids') is een programma vanuit een christelijke kijk op de wereld. De 
kinderen leren hun persoonlijke identiteit en eigenwaarde kennen. Zij ontwikkelen sociale, emotionele en 
creatieve vaardigheden en hebben plezier met elkaar. Zij ontdekken hoe je een relatie met God kunt op-
bouwen. En leren om als Christen te leven en te werken in een samenleving waar mensen overwegend 
moslim zijn. We betrekken hen in het nemen van beslissingen, waardoor ze leren om verantwoordelijk-
heid op zich te nemen. 
Eén van de activiteiten die ook onder de vlag van de FJ gedaan wordt is het kids-club werk (Quartier Li-

bre (QL) in het Frans en Free Zone in het Engels).  De activiteiten van QL richten zich op kinderen uit niet

-christelijke kringen. In Niger hebben de FJ activiteiten in Maradi en Niamey. 

 

Maradi: 

Quartier Libre 

Van januari tot en met mei werd op woensdagmiddag Quartier Libre gehouden in Zaria (een wijk van Ma-

radi) met 100 – 150 kinderen en in Yaran Idi (een dorp op 15 km van Maradi) met 150 en 200 kinderen 

per keer. Na de vakantie kon QL in Zaria niet weer worden opgestart vanwege het feit dat in de tussentijd 

het kerkgebouw in brand was gestoken en daardoor geen geschikte plaats meer was om de club te hou-

den. Ook in Yaran Idi was er tegenslag; na de zomervakantie kon pas weer in december worden gestart 

omdat het team geen toegang had tot het lesmateriaal door afwezigheid van Blaise. Hij heeft er na zijn 

terugkeer voor gezorgd dat het team zelf ook over het lesmateriaal kan beschikken en zo zelfstandig kan 

werken. In december werd naast Yaran Idi ook begonnen in Baramaka (een dorp op 20 km van Maradi; 

en 5 km van Yaran Idi). Daar nemen per keer zo’n 400 kinderen deel.  
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Paaskamp 

Het paaskamp vond plaats op Soura met een groep van 36 kinderen. Een deel hiervan kwam uit Yaran Idi en de rest uit de kerkelijke ge-

meente waar wij zelf ook deel van uitmaken. Voor de kinderen uit Yaran Idi was het de eerste keer dat ze deelnamen aan een dergelijk 

kamp en via QL hadden zij de mogelijkheid hiertoe. Belangrijke onderdelen van het programma zijn het leren samen te werken, op een 

goede manier leren omgaan met competitie, er wordt aandacht besteed aan discipline en ook aan hygiëne. Dit zijn zaken die hen in hun 

dagelijkse leven, om verschillende redenen, niet worden bijgebracht. Deelname aan het kamp gaf de kinderen de gelegenheid deze compe-

tenties te ontwikkelen.   

 

 

Niamey: 

De ‘traditionele’ bijeenkomsten van de FJ werden om de andere week gehouden van januari tot juni en vervolgens vanaf oktober 
(gemiddeld met 35 à 40 deelnemers). Tijdens deze bijeenkomst worden er Bijbelstudies gedaan, er wordt gezongen in het kader van lof-
prijzing en aanbidding en er is tijd voor dans en andere ontspannen activiteiten. 

Er werd ook een Paaskamp georganiseerd gedurende het weekend van Pasen. 

Vanuit Niamey namen 2 broers deel aan het internationale kamp van de FJ in Dakar tijdens de vakantie periode (juli/augustus). 
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Trainings centrum Caleb; in het Frans: Centre de Formation Caleb (CFC) 

 

Trainings Centrum Caleb (TCC) is een vakopleiding voor laag- en ongeschoolde jongeren.  

In juni eindigde het eerste jaar van de opleiding van de groep die in oktober 2018 was gestart. Tegelijkertijd rondde de parallel groep van 

16 vrouwen en meisjes (13 echtgenotes van voorgangers in de dorpen in de omgeving) die de DTS deden en tegelijkertijd ook de lessen 

volgden op TCC hun programma van 8 maanden af. Helaas bleek het toch te hoog gegrepen om in een schooljaar van 8 maanden een zelf-

de niveau te bereiken als bij de 3 lesjaren. We hadden gedacht dat deze specifieke groep vrouwen een hoger begin niveau zou hebben en 

dat 1 lesjaar voor hen voldoende zou zijn. Dit bleek toch niet zo te zijn. Integendeel, ze bleken hetzelfde begin niveau te hebben als dege-

nen die tot nog toe het standaard programma hadden gevolgd. 

Als oplossing werd hen de mogelijkheid geboden om de volgende lesjaren ook mee te doen, als zij zelf in hun levensonderhoud zouden 

voorzien. Doordeweeks verblijven zij in Soura en de kosten werden het eerste lesjaar betaald door de DTS. Helaas is één van de vrouwen 

overleden in de zomervakantie. Een andere vrouw kon niet meer komen door de geboorte van haar tweede kind. Met een 2 jarige peuter 

en een baby is het een te grote opgave om iedere week naar Maradi te komen voor de opleiding. Uiteindelijk zijn van de 16 deelnemers er 

5 aan het tweede jaar begonnen. In totaal registreerden we 76 deelneemsters aan het begin van het tweede lesjaar. 

De drie jongens die als leerjongens meedraaiden in een garage, rondden in juni officieel hun opleiding af. Ze bleken na drie jaar meekijken 

en meedoen en één jaar stage toch niet het beoogde niveau te hebben voor het verkrijgen van een certificaat. Het idee was om met ingang 

van oktober aan de eigenaar van de garage te vragen of de drie jongens als een soort hulp mee mochten blijven draaien in de garage om 

op die manier verder te leren in de praktijk. De eigenaar van de garage kreeg echter met ziekte te kampen en bracht de laatste maanden 

van 2019 door in Niamey (vanwege de betere faciliteiten op het gebied van gezondheidszorg). Er was zodoende geen mogelijkheid met 

hem te overleggen over wat hij wel of niet zou kunnen betekenen voor de jongens. 

Blaise hield als directeur van Training Centrum Caleb de eindverantwoordelijkheid, maar Sunday Akeju George was gedurende het jaar 
2019 verantwoordelijk voor de algemene dagelijkse leidinggevende taken. 

Ook gedurende het jaar 2019 verzorgde Mw. Eli Garba de dagopeningen voor de deelneemsters en bleef S. Ali verantwoordelijk voor perso-

neelszaken op vrijwillige basis. S. Ali heeft ook een rol als raadgever. 
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Discipelschap Training School 
Begin juni rondde de eerste groep vrouwen de Discipelschap Training School (DTS) af in de nieuwe opzet als parallel training (in de mid-

dag) naast de beroepstraining op Training Centrum Caleb in de ochtend (zie ook onder Trainings Centrum Caleb).  

 

De volgende thema’s werden door verschillende sprekers belicht: Bijbelstudie methodes, gebed en voorbede, zending en evangelisatie, lof-

prijzing en aanbidding, het leven en karakter van een discipel. Eveneens werd er les gegeven over gezondheidszorg.  

Verder werd gebruik gemaakt van het programma: Life skills. Dit lesprogramma is ontwikkeld door Young Africa.  

Het programma richt zich op:  

(zijn)   het bewust worden van hun eigen kwaliteiten en eigenschappen, 

(worden) stimuleren iemand te worden/zijn die verandering teweeg brengt,  

(weten)  iemand te zijn die bewustwording kan creëren, 

(doen)  een directe oproep actief te zijn. 

 

Verschillende deelneemsters lieten weten dat ze dankzij de training veranderingen hadden ervaren in hun persoonlijk leven.  

• Eén van de deelneemsters vertelde dat ze door de training zelfvertrouwen ontwikkeld had om voor een groep het woord te nemen. 

• Een andere deelneemster getuigde ervan dat ze niet wist hoe ze moest bidden en dit dankzij de training heeft geleerd.  

• Nog een andere deelneemster vertelde dat ze door de training had begrepen dat bepaalde gewoontes die zij had, haar niet verder 

hielpen in haar leven en binnen haar gezin. Ze had daarom besloten om die gewoontes te laten en anders te gaan leven. 

 

Om tijdens de opleiding ook een begin te maken met het in praktijk te brengen van de opgedane kennis, kregen de deelneemsters de op-

dracht hun persoonlijk getuigenis te geven in de groep niet-Christelijke vrouwen die ook een opleiding volgden aan Trainings Centrum Ca-

leb. Om de leerdoelen te evalueren, na afloop van de training, was het door beperkte middelen niet mogelijk om de vrouwen in hun dorpen 

te bezoeken, daarom werd er regelmatig telefonisch contact opgenomen. Tijdens deze telefonische contacten werd hen gevraagd te vertel-

len waar ze zoal mee bezig waren. Duidelijk werd dat de vrouwen actiever waren dan voorheen in hun respectievelijke kerkelijke gemeen-

ten. Daarnaast vervulden ze ook meer dan voorheen een rol van raadgever aan andere vrouwen die bij hen op bezoek komen. Sommigen 

leiden nu ook regelmatig de dienst op zondag. 

 

Vanwege gebrek aan financiering kon in oktober 2019 geen nieuwe DTS gestart worden voor het schooljaar 2019-2020. 
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Académie Evangélique Cornerstone de Maradi 
Het schooljaar 2018-2019 werd in 6 van de 7 groepen begin juni met goed gevolg afgesloten. De 7de groep, dwz de hoogste klas van de 

lagere school (CM2) heeft hun eindtoets gemaakt en alle 12 leerlingen zijn geslaagd. 

 

Moustapha Nouhou, die als adjunct directeur werd aangesteld in het schooljaar 2017 -2018, bleef die functie ook vervullen tijdens het 

schooljaar 2018-2019. Door zich steeds verder te ontwikkelen kon hij in de loop van de tijd steeds meer taken overnemen van Mw. Judy 

Evans. Vanaf het schooljaar 2019-2020 is hij vrijgesteld van lesgeven op de basisschool om zich volledig te kunnen richten op het onder-

steunen van de leerkrachten en administratieve taken. Ook geeft hij een aantal uren les in de eerste klas van de middelbare school die dit 

jaar van start is gegaan. 

 

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn er 135 leerlingen voor de groepen 1 t/m 8 waarbij de groepen 1 en 2 nog steeds gecombineerd zijn. 

Iedere groep heeft zijn eigen leerkracht. Er is een hulp-leerkracht die meehelpt met de gecombineerde groep 1-2. De belangrijkste motiva-

tie om groep 1-2 te combineren en te werken met een hulp-leerkracht blijft de beperking van de kosten. Het aantal leerlingen, en daarmee 

de hoeveelheid schoolgeld dat binnenkomt, is nog lang niet voldoende om kostendekkend te zijn. We zijn daarom ook erg dankbaar voor 

giften vanuit Canada (contacten van de fam. Evans) om te helpen de salarissen te betalen. 

 

Middelbare school 

Zoals aangegeven hadden we aan het eind van het schooljaar 2018-2019 een eerste groepje dat de lagere school afsloot. Dit riep de vraag 

op: hoe nu verder met de vervolgopleiding van deze kinderen? We besloten om te beginnen met de eerste klas van de middelbare school 

tijdens het huidige schooljaar 2019-2020. We kregen toestemming om te beginnen en het proces om de officiële papieren te krijgen is in 

gang gezet. Dit proces bleek ingewikkelder dan ons in eerste instantie was aangegeven en eind 2019 was het nog niet afgerond. Voor het 

huidige schooljaar hebben we één van de in totaal 9 klaslokalen vrijgemaakt om de eerste klas van de middelbare school te kunnen huis-

vesten.  

 

Maar voor de toekomst is het nodig om aparte klaslokalen beschikbaar te hebben voor de middelbare school. Tegelijkertijd hebben we ge-

constateerd dat de klaslokalen die gebouwd zijn voor de groepen 3 t/m 8 aan de kleine kant zijn om het soort activiteiten dat we graag wil-

len doen met de kinderen ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. De klaslokalen zijn 7m x 9m, dit zijn de maten die door de overheid zijn 

voorgeschreven. Echter om activiteiten te kunnen ondernemen die het bestaande programma verrijken zou het wenselijk zijn om klaslo-

kalen te hebben van 9m x 9m. 
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Voor de middelbare school zijn de klaslokalen van 7m x 9 m wel groot genoeg. 

Ons plan is dus nu om 2 blokken met elk 3 klaslokalen van 9m x 9m te bouwen. Deze nieuwe klaslokalen zullen gebruikt worden voor de 

groepen 3 t/m 8. De reeds bestaande klaslokalen zullen dan gebruikt gaan worden voor de middelbare school. 

 

Speeltoestellen lagere school 

Hiervoor zijn fondsen bij elkaar gebracht door de Baptisten Gemeente Amersfoort. We waren van plan aan het begin van het schooljaar 

2019-2020 te starten met het realiseren van de speelplekken en speeltoestellen voor groep 3 t/m 8. Maar door de vraag naar grotere klas-

lokalen voor deze groepen en de plannen die lokalen te bouwen, hebben we nog gewacht met de speelplekken en speeltoestellen. De kans 

dat ze dan op de verkeerde plek zouden staan was te groot. De beschikbare fondsen zijn nu gereserveerd op de bankrekening van de 

school in afwachting van de nieuwe klaslokalen. 

 

De landbouw activiteiten op de beschikbare plaats bij de school tijdens het landbouwseizoen 2019, waren winstgevend. Omdat het echter 

maar een beperkte oppervlakte heeft, gaat het maar om een klein bedrag. 

De school had ook gedurende 2019 nog geen stroomvoorziening en de watervoorziening was daarom ook beperkt omdat de waterpomp 

stroom krijgt van de generator van de fam. Evans. Het opgepompte water wordt opgeslagen in een watertoren. 

Het project met de winkeltjes aan de buitenkant van de schoolmuur is door gebrek aan financiële middelen niet doorgegaan.  
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“Sowing Seeds of Change in the Sahel” Partner project: (zonder fondsenwerving)  
Landbouw vindt maar zelden plaats zonder tegen uitdagingen aan te lopen en dat was ook in 2019 weer het geval.  

De regenval varieerde sterk van plaats tot plaats. Zo was er in Maradi en in het nabij gelegen Rijiyar Bagwari (met wie we contact onder-

houden) voldoende regenval. In Ceton Rai echter (met wie we ook contact hebben), dat iets verderop ligt richting het noorden, viel te wei-

nig regen. Gedurende de hele maand juli viel daar nauwelijks een druppel. Dit had uiteraard een negatieve invloed op de uiteindelijke op-

brengst van alle gewassen.  

 

Daarnaast kreeg de regio Maradi op verschillende plaatsen te maken met een plaag in de gierst. Deze plaag vernietigde een groot deel van 

de gierst in Rijiyar Bagwari. Toen ook op Maza Tsaye de gierst verloren dreigde te gaan hebben we de schade beperkt kunnen houden door 

biologische bestrijding. 

 

Het werk dat Jeannette heeft als agrarisch project manager is eigenlijk een voltijds baan. Officieel heeft ze een 50% contract, maar in de 

praktijk werkt ze +65% voor SSCS. Eind 2018 moest haar collega, die verantwoordelijk is voor het werk op het gebied van gezondheids-

zorg binnen SSCS, geëvacueerd worden na een ongeluk. In 2019 moest Jeannette zodoende het project alleen beheren. Ze is dankbaar 

voor een goed team van medewerkers die hun werk allemaal kennen en grotendeels zelfstandig kunnen werken.  

 

Naast de normale administratieve, boekhoudkundige en analytische taken, moest gedurende 2019 ook een nieuw projectplan geschreven 

worden omdat per 31 december 2019 het lopende project eindigde. In november werd het nieuwe plan goedgekeurd door het comité van 

bestuur van de SIM in Niger. Vervolgens moest het nog worden goedgekeurd door het internationale comité van bestuur van de SIM. Eind 

december waren we nog in afwachting van hun antwoord. 
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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): 5 medewerkers (Yahouza, Ilia, Yohanna, Mw Inoussa en Mw Benji (voor Zaria)) 

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

• AECM: administratief comité van 3 personen (Judy, Ayouba, Jeannette); volledig bestuur 4 personen (Judy, Ayouba, Jeannette, Mat-

tieu). Judy is tevens de directrice van AECM. 

betaalde krachten: 

• TCC: 3 leerkrachten (Mw Ramatou, Alissa, Mw Eli), 1 bewaker (Abdoulaye); 2 personen ontvangen een vergoeding voor verleende 

diensten (Sunday, Achirou) 

• AECM: 1 adjunct directeur (Moustapha), 7 leerkrachten (Idrissa, Roumanatou, Rakia, Souley, Salissou, Rafaël, Saratou), 1 hulp leer-

kracht (Hawa), 2 bewakers (Issaka, Ibrahim). Moustapha en Rafaël geven ook een aantal vakken op de middelbare school. De overige 

vakken worden gegeven door leerkrachten die daarvoor per uur betaald worden. 
 

 

 

Van links naar rechts/boven naar beneden (TCC): 
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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  Familie Gaïtou  
  Blaise, Jeannette, Caleb, Phoebé 
    

 
 

        Onze Zendingspartners 
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Onze werkzaamheden en verantwoordelijkheden in het jaar 2019 

Een puntsgewijze opsomming:  

 

Blaise: 

• nationaal directeur van JeMed (jeugd met een opdracht) Niger 
• algehele leiding over Centre de Formation Caleb  
• leiding activiteiten Quartier Libre (in Yaran Idi, Baramaka en Zaria) 
• supervisie activiteiten FJ (Kings Kids) Niamey 
• radio uitzendingen 2x week (er zijn 3x per week radio uitzendingen, maar meestal neemt Blaise deel 

aan 2); in verband met het radio werk is hij op uitnodiging van een Zwitsers Christelijk radiostation 
ook in november naar Lomé (Togo) geweest om daar als spreker deel uit te maken van een seminar 
over christelijk radio werk 

• maakt deel uit van het team van leiders van JmeO Noord Afrika ter ondersteuning van het werk van 
JmeO in Noord Afrika. In dit kader legde hij samen met een aantal ander leden van het team twee be-
zoeken af aan landen in de regio om het werk in die landen te bemoedigen en ondersteuning en ad-
vies te verlenen aan leidersteams. (De financiële middelen hiervoor werden grotendeels bijeenge-
bracht door anderen van JmeO) 

• betrokkenheid bij het regionale werk van King’s Kids/Fabricants de Joie in West-Afrika 
• betrokkenheid bij het werk van zondagsschoolleiders in regio Maradi 
 
Jeannette: 

• agrarisch project manager SSCS (Sowing Seeds of Change in the Sahel), In de praktijk gedurende 
2019 de algehele leiding na het uitvallen van Ruth Perkins eind 2018  

• voorzitter van het bestuurscomité van de AECM en van het administratief comité; bij gebrek aan ge-
schikt personeel bleef zij ook ook gedurende 2019 bepaalde administratieve taken vervullen, met na-
me de salarisadministratie. 

• Verslaglegging en communicatie met de achterban in Nederland  
• ondersteuning Blaise’s activiteiten met vertaling engels, e-mails, formulieren invullen etc. 

 
 

Onze zendingspartners: 
Familie Gaïtou 
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Caleb: 

• Beëindigde in juni 2019 met goed gevolg zijn eerste jaar op Sahel Academie. Hij had het erg 

naar zijn zin op het internaat en kon de verschillende veranderingen goed aan (niet meer thuis 

wonen, overgang naar het engelstalige systeem). 

• In Augustus begon hij in “8th grade”, de derde klas van de middelbare school. Helaas waren er 

voor het schooljaar 2019-2020 slechts twee leerlingen die gebruik zouden maken van het inter-

naat. Dat was te weinig om het internaat te laten doorgaan. We waren dankbaar dat de fam. 

Adomnicai (Roemeense zendelingen die verbonden zijn aan de Sahel academie) bereid was Ca-

leb in hun gezin op te nemen voor dit schooljaar. 

 

 

 

Phoebé: 

• Rondde in juni met goed gevolg haar CE2 (groep 6) af en ging in oktober naar CM1 (groep 7). 

• Bleef op judo. 

• Bleef ook gedurende 2019 doorgaan met haar Engelse lessen. 
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    Over ons: Stichting Niger Zending 
  

 
 
 

  In Niger: 
  Onze zendingspartners 
  De projecten 

  In Nederland: 
  Bestuursverslag 
  Onze droom... 
  Een blik vooruit 
 
  Fondsenwerving 

                           

  Ingezette middelen 

  Wat ging goed / minder goed 

   

  Particulieren 

  Zondagsscholen &                
 kinderdiensten                                                      

  Kerken  

  Christelijke organisaties 

  Bedrijven 

  Sponsoring via webwinkels 

  Recycling 
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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 (2019) was Niger in 2018 het minst ontwikkelde land ter wereld.  

 

Ondersteuning zendingspartners 
SNZ helpt zendingspartners die zich inzetten voor de arme bevolking van Niger zodat de mensen meer zelfstandigheid krijgen en beter tot 

hun recht komen in de samenleving. We zagen en zien een positieve impact van het werk van Blaise en Jeannette Gaïtou. 

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. 
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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:  

Ronald Fennema (voorzitter a.i.), Mirjam Baas-Ridderhof (secretaris), Piet Baas (penningmeester) 

Marcel Baas, Ton Van Iperen, Jeanne Baas-Amersfoort, Gerard van Wijk, Nel Fredrikze-de Jong (leden) 

Alhoewel dit jaarverslag 2019 aangaat, melden we hier toch dat helaas in februari 2020 Ton van Iperen plotseling overleden is. 

Hij was een zeer hartelijk, enthousiast, meedenkend, meelevend en zeer actief bestuurslid. Ton had zelf veel ervaring op het zendingsveld. 

O.a. ooit begonnen met  Wycliffe bijbelvertalers in Papoea Nieuw Guinea, was zelf in 2005 met een DTS groep vanuit Nederland in Niger 

(leerde daar Blaise kennen) en reisde recent vaak naar Senegal om daar jongens te ondersteunen in hun geloof en om met techniek hun 

geld te verdienen.  

Ton was door zijn ervaring vaak de schakel tussen Nederland en Niger, mede omdat hij ook in het Frans met Blaise kon communiceren. Hij 

had contacten bij Jeugd met een Opdracht in Nederland en ook zijn eigen netwerk om het werk in Niger (ook financieel) te kunnen onder-

steunen. Concreet heeft hij heel veel kunnen betekenen voor de leerwerkplaats voor automonteurs. Hij stelde hiervoor een heel leerplan 

op. Hij was (voor buitenstaanders een onzichtbare) spil in het organiseren van de DTS. Ton was gedreven en had een hart voor de missie 

van Niger Zending en de Gaïtou’s. Hij deelde dit vol passie en enthousiasme in onze vergaderingen. Maar nog belangrijker hij had visie om 

deze boodschap te delen met anderen en hij had ook de gave om hen hier bij te betrekken. Zijn vrouw Margreeth ondersteunde hem in be-

paalde praktische zaken en zo vormden zij een goed team.  

Blaise zei: Ton is Nederlands door zijn huidskleur maar Afrikaans in zijn hart. En ik wil afsluiten met de woorden van Jeannette: Ton was 

een mooi mens! 

Hierdoor is vanaf februari 2019 weer een vacature ontstaan.   

Het bestuur kwam vier keer bij elkaar om te vergaderen. Het bestuur nam per toerbeurt de leiding over de vergaderingen. In de vergade-

ringen waren actualiteiten uit Niger, financiële en organisatorische zaken en fondsenwerving de belangrijkste agendapunten. Pieter Jager 

controleerde de financiële administratie van 2018. Aan de penningmeester werd Decharge verleend over boekjaar 2018. 

 

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 blijven: Naamsbekend-

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

samenwerking met partners; Samenwerking met onze fondsenwerver; Het invullen van de vacature en aanstellen van een nieuwe voorzit-

ter.  
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Fondsenwerving 
We schrijven in nauwe samenwerking met MVG-support vermogensfondsen aan. We deden een verzoek bij vier fondsen. In 2019 werden 
bijdragen voor het werk op Centre Caleb ontvangen van: Stichting W.M. de Hoop en nog 2 niet met name te noemen fondsen. 
 
Bestuursleden zelf blijven ook zoeken naar financiële ondersteuning, bijv. via Stichting Noura en een fonds dat de DTS ondersteunde. 

 

Ingezette middelen 
We maakten gebruik van de diverse mogelijkheden van de website voor het plaatsen van nieuws- en blogberichten; ook onze nieuwsbrief 

kwam hierop. Vanuit Niger kwam 4x zowel een Engelse als Nederlandse nieuwsbrief. De teksten worden geredigeerd door Nel Fredrikze. De 

nieuwsbrief wordt door Ronald Fennema in La Posta gezet. En Mirjam Baas zet alle berichten en nieuwsbrieven op de website. 

Doordat we de nadruk gelegd hebben op het overdragen van de taken rond het maken van de nieuwsbrief hebben we het vervullen van de 

vacature voor voorzitter nog even laten rusten.  

Er is een enquête geweest over de nieuwsbrief, mensen zijn tevreden over de huidige opzet. Sommigen gaven aan liever de hele tekst te 

willen ontvangen en dat is ook mogelijk. Hier is op gewezen.  

 

We waren aanwezig op de thuisfront dag van Missie Nederland. 

Nel Fredrikze heeft in haar kerkelijke (PKN) gemeente een presentatie gegeven over het werk in Niger en hier een collecte aangevraagd 

welke ook toegezegd werd. De PowerPoint presentatie paste zij aan en liet zij zien; ook gebruikte zij de bestaande folders. 

 

In december haakten we aan bij giving Tuesday om meer aandacht op de nieuwsbrief te vestigen. Hierdoor zijn er 10 nieuwe lezers bijge-

komen.  

 

Onze website loopt via VanDerPerk groep. We plaatsen regelmatig nieuws– en blogberichten op de website. Ook zijn de nieuwsbrieven 

hierop te vinden. Alle info die nodig is ivm de ANBI verklaring is ook terug te vinden op de website. Met behulp van de cookies kunnen we 

kijken met welke zoektermen mensen op onze website belanden. Zo hebben we bijv. gezien dat er vaak op kleurplaten wordt gezocht en 

zijn nu bezig om te kijken of we kleurplaten kunnen maken en toevoegen.  

 

De nieuwsbrief maken we in La Posta hiervandaan linken we in veel artikelen door naar onze website. We hebben 122 lezers van de Neder-

landse brief en hiervandaan zijn er nog enkele lezers die de brief met de complete tekst ontvangen en 47 voor de Engelse. 

 

Verder zijn we te vinden op diverse social media, hiervan gebruiken we Facebook het meest en hebben hier 153 volgers.  

De andere “socials” die we gebruiken zijn YouTube, LinkedIn en Instagram (maar deze in mindere mate). Mocht er iemand 

zijn die het leuk vindt om ons op dit gebied van Social Media te ondersteunen dan houden wij ons zeker aanbevolen.  

 

www.nigerzending.eu  

Communicatie en fondsenwerving  SNZ 
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Particulieren 
Op dit moment hebben we 51 particuliere ondersteuners. We willen deze groep graag verder uitbreiden, maar hebben hier ook de hulp van 

onze achterban zelf bij nodig. “Mond op mond reclame” is de beste reclame.  

 

Zondagsscholen - kinderdiensten 
De kinderdienst van de Baptisten Gemeente Amersfoort heeft tot de zomer gespaard voor speeltoestellen voor ACEM. Dit geld staat nog 
even gereserveerd hiervoor (zie toelichting bij het deel over de school)  
 

Kerken 
7 kerkelijke gemeenten ondersteunden het werk in Niger (financieel en/of gebed) o.a. diverse Baptistengemeenten: Dordrecht, Amersfoort, 
Lelystad, Winschoten en Rotterdam-Centrum, Evangelische Gemeente Berea en PKN Gemeente De Oostpoort in Gouda. 
 
 

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). Vrouwenvereniging Martha van Baptistengemeen-

ten 2e Exlöermond  

Wat ging goed? 
• We kregen een nieuw bestuurslid. 

• De samenwerking met de fondsenwerver leverde een stijging in de 

inkomsten uit stichtingen en fondsen. 

• De werkzaamheden rond het maken van de nieuwsbrief zijn weer 

goed verdeeld.  

• De nieuwsbrief wordt positief ontvangen, nav de enquête hebben 

sommigen aangegeven ook de tekstversie te willen ontvangen.  

• Het aantal particuliere donateurs steeg van 43 naar 51. 

• Er waren meer kerkelijke gemeenten die ondersteunden. 

• We konden meeliften met giving Tuesday voor meer bekendheid; 

hierdoor hebben we een aantal nieuwe nieuwsbrief lezers gekregen. 

• Er is geld om low budget een (beperkt) verlof te regelen voor fami-

lie Gaitou naar Nederland.   

Wat ging minder goed? 

• 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.  

•  Er waren onrusten in Niger waardoor ook het gebouw van de 

gemeente waar Blaise en Jeannette toe behoren in brand ge-

stoken is.  

• De opbrengsten van lege cartridges en oude mobiele telefoons 

nemen zowel in omvang als opbrengst af.  
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Bedrijven 
We willen samenwerking zoeken met bedrijven, maar we hebben hier geen ervaring mee. We houden ons aanbevolen voor ondersteuning 

hierin 

 

 

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, Booking.com, Bruna, 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 € 57,41  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  

€ 50,90 op. Het aantal ingezamelde cartridges neemt helaas af, maar ook het bedrag wat we hiervoor ontvangen 

wordt steeds lager.  
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     Financiën 

 
 
 
   

Resultatenrekening 2019 

  Exploitatieoverzicht 2018-2019  

  Begroting 2020 

  Toelichting bij de financiele overzichten 

  Balansoverzicht 2018-2019 

  Overzicht bijdrage per type donateur 

  Bestemmingsgiften enkele getallen 
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Toelichting bij de financiële overzichten 
 
Het is ieder jaar weer verheugend om te ervaren dat velen zich, door middel van een financiële bijdrage, willen verbinden met het werk 

van onze zendingspartners in Niger. Mede hierdoor was het ook in 2019 weer mogelijk dat Jeannette en Blaise Gaïtou hun werk in Niger 

konden verrichten. 

 

Vreugdevol was met name de stijging van het aantal donateurs in het afgelopen jaar en het feit dat we van drie vermogensfondsen ook on-

dersteuning kregen voor het werk dat op Centre Caleb gedaan wordt. We zijn vanzelfsprekend dankbaar voor elke gift die ons voor het 

werk bereikt. 

 

Van onze sponsoren werd een bedrag van € 48.586,71 ontvangen waarin inbegrepen  

€ 15.331,13 van fondsen, € 785,-- via de donatiebutton op de website, € 50,90 door verkoop gebruikte cartridges en € 57,41  door aanko-

pen via de website.  

 

Ook in dit verslagjaar kon door directe giften van derden in de betaling van de verzekeringen voorzien worden voor een bedrag van  

€ 2.317,74 

 

De volgende posten werden in de loop van het jaar uit de balans naar de betreffende bestemmingen geboekt: 

Algemeen   €     692,00 

Scholing   €     902.55 

Donaties fondsen  €     331,13 

AECM    €  2.239,13 

 

De geoormerkte giften worden ten behoeve van de balans op de volgende wijze overgeboekt: 

Reserve verlof  €  2.862,36 

Reserve AECM  €  1.442,62 

Reserve Renovatie Soura €  1.050,00 

Reserve DTS   €     463,32 

 

De nadelige saldi ten behoeve van de evangelisatie via de radio ad € 100,-- en het werk van de FJ ad € 347,57 wordt ten laste van de alge-

mene middelen gebracht. 

 

De post Kosten Stichting op het Exploitatieoverzicht bestaat uit: 

vergaderkosten (geboekt als gift), overige bestuurskosten, contributies & abonnement, bankkosten en overige algemene kosten (geboekt 

als gift). 
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Overzicht bijdragen per type donateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestemmingsgiften 

Enkele getallen 

       2015  2016   2017  2018  2019 

 

Aantal donateurs     61  65  65  58  72 

Waarvan particuliere donateurs  47  54  54  43  51  

Aantal periodieke gevers   40  38  43  49  44 

Gemiddelde gift     500  314  411  635  675 

Aantallen giften in euro’s 

0-50 euro     8  17  9  7  9  

51-100 euro      7  5  7  8  10 

101 – 1000 euro    34  36  38  35  36 

> 1.000 euro     12  7  7  8  10 

 
 
 

Bijdragen donateurs  2018 2019 
    

Kerken  1.682 4.871 
Particulieren  15.848 16.148 
Stichtingen / Fondsen  19.042 25.974 
Overigen  250 1.593 

    
    
  36.822 48.586 
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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: nationaal directeur, coördinator voor Maradi en nationaal leider FJ; Paul Zagré: alge-

meen secretaris; Boureima Hamadou: coördinator Niamey; Issoufou Nabara: penningmeester; Debora Zagré: 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 
ACEM 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 ambieert een bijdrage te leveren aan goede scholing voor 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 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 
 
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 


