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Voorwoord
Beste lezers/vrienden/donateurs,
2020 was een jaar waarin de wereld op zijn kop stond. De pandemie is gelukkig beperkt gebleven in Niger, maar had ook daar invloed op het dagelijks leven. Helaas is door Covid 19
het verlof en de vakantie van familie Gaïtou naar Nederland geannuleerd wat een grote teleurstelling was. Ook teisterde hevige regenval en overstromingen het land. Maar ondanks
deze negatieve berichten gaat het leven in Niger ook gewoon door.
Een grote verandering was de verhuizing van familie Gaïtou van Maradi naar Niamey (zo‘n
700 km verderop) omdat hun zoon Caleb een goed thuis nodig had om met zijn opleiding
door te kunnen gaan. Bijkomend voordeel is dat hun dochter Phoebé hierdoor eerder naar de
Sahel academie kon gaan en het gezin weer bij elkaar kan zijn. Blaise kan nu ook ter plekke
in Niamey leiding geven aan het werk van Jeugd met een Opdracht. Beiden reizen nu regelmatig naar Maradi voor hun werk.
Blaise woonde in 2020 conferenties bij en heeft ook met veel plezier een radiotraining gevolgd.
Hoogtepunten het afgelopen jaar waren:
•
Vanuit Nederland is de vakopleiding kleding maken van Centre Caleb ondersteund door
diverse fondsen.
•
Daarnaast werd, door rechtstreekse ondersteuning van Tearfund UK, Trainings Centrum
Caleb uitgebreid met korte beroepsopleidingen tot lasser, automonteur en werken met
de computer.
•
Academie Evangelique Cornerstone de Maradi kreeg dit jaar naast de basisschool ook
officiële erkenning voor de middelbare school.
In Nederland is er een nieuw item ‘Special for Kids’ gestart. In deze briefwisseling stellen
meiden uit Nederland en Niger elkaar vragen en geven elkaar een idee van het dagelijks leven in beide landen. Jongens en volwassenen mogen deze natuurlijk lezen. Neem eens een
kijkje!
Donateurs, wij willen jullie bedanken voor de steun en voor het vertrouwen in het zendingswerk in Niger. Door jullie hulp kunnen Blaise en Jeannette het mooie werk in Niger voortzetten. In het bijzonder willen we God de Vader bedanken voor bescherming van familie Gaïtou
en de hun omringende gemeenschap. Op Hem mogen we altijd vertrouwen. Als er actie ondernomen wordt zal Hij daarin leiden.
Wij wensen jullie namens de vrijwilligers van Stichting Niger Zending veel leesplezier!
Ronald Fennema, Voorzitter a.i.
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Visie & Missie
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 hun 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 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 te steunen ten behoeve van ontwikkelingswerk en zending.

•

Onderdeel van deze ondersteuning is door middel van projecten in fysiek, emotioneel
en geestelijk opzicht te voorzien in de behoeften van hen die lijden onder de gevolgen
van armoede.

•

Uitgangspunt is het voorkomen, opheffen of verminderen van dit lijden en van socialemaatschappelijke- en geestelijke nood.

•

Het inzamelen van geld is een belangrijke manier om het werk in Niger te ondersteunen.

•

Het inzamelen van geld willen we doen bij particuliere donateurs, (inter)kerkelijke gemeenten, fondsen en bedrijven.

•

Maar we willen ook verdergaande betrokkenheid stimuleren; betrokkenheid in aandacht, tijd, energie en gebed.

Onze waarden
•

We doen ons werk voor Stichting Niger Zending vanuit het geloof in en vanuit de
liefde van Jezus Christus.

•

We willen dit doorgeven in woorden en daden. We laten iedereen vrij in zijn of haar
keuze.

•

Iedereen is een schepsel van God en uniek. Iedereen is gelijkwaardig (ongeacht geboorteplek, geslacht, geloof en geaardheid). Zijn liefde is voor iedereen.

•

We zien Jezus als voorbeeld en willen dienstbaar zijn met onze gaven en talenten.
We mogen rentmeesters zijn. Wij staan achter mensen die verantwoording durven
nemen voor elkaar.

•

Wij vertrouwen onze zendingspartners die zich met hart en ziel inzetten voor hun volk
en land. Wij willen hen niet in de steek laten, maar steunen waar mogelijk.
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Onze impact

Impact
Het werk in Niger werpt zijn vruchten af
In de afgelopen jaren hebben Blaise en Jeannette mooie projecten opgezet samen met de
plaatselijke bevolking. Deze projecten hebben een positieve impact op de hele gemeenschap. Afgelopen jaar waren er vanwege de pandemie wat onderbrekingen maar het werk
kon ook gelukkig gewoon doorgaan.
Positieve impact op hele leefgemeenschap!
Het vakopleidingscentrum heeft een positieve invloed op het hele dorp. Voor het dorpshoofd
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 gevolgde vakopleiding. Zij leerden lezen
en schrijven, leerden naaien en verdienen nu wat geld om hun gezin te kunnen onderhouden. De beroepsopleiding werd afgelopen jaar uitgebreid met korte cursussen autotechniek,
leren werken met computers en metaalbewerking. Lees meer
We investeren in goed onderwijs.
Er is inmiddels een complete basisschool in Maradi en dit jaar kreeg ook de middelbare
school officieel erkenning van de Nigerese overheid. Het verschil met de meeste andere
scholen is, dat de leerkrachten hun vak serieus nemen en meer aandacht geven aan de leerlingen. Leerkrachten geven ook extra (vrije) tijd, omdat zij sterk gemotiveerd zijn. We laten
de kinderen kennis maken met wie God is en wat Hij ons mensen wil meegeven in ons leven. Ouders zijn enthousiast over de verandering en de vooruitgang die ze zien bij hun kinderen op onze school. Lees meer
De kinderclubs worden druk bezocht
In Maradi werkt de FJ (Kings Kids) vooral met het kinderprogramma Quartier Libre. Dit is
een programma dat aan de hand van een thema werkt, met een verhaal en allerlei sport en
spel vormen. Er draaien op dit moment 4 groepen: om de 14 dagen wordt op de woensdagmiddag een programma aangeboden. In Baramaka komen vaak wel 300 kinderen. Lees
meer
Betere landbouwmethoden
Jeannette werkt naast de eigen projecten voor SIM-Niger. Zij laten de mensen zien dat met
goed management en investeringen landbouw duurzaam en winstgevend kan worden. Zij
bieden training aan met name ongeschoolde jonge mensen. Zij willen de jongeren motiveren
hun kracht en energie in te zetten voor opbouw van hun eigen land. Lees meer

jaarverslag Stichting Niger Zending 2020

6

Projecten in Niger
Projecten in Niger

Inleiding
Het jaar 2020 was om verschillende redenen een beetje ander jaar dan gemiddeld. Naast
COVID-19 en de invloed van deze pandemie in Niger, waren er nog andere ontwikkelingen
die hun invloed hadden op het werk en onze situatie. Hierover meer in het hoofdstuk
“zendingspartners”. In grote lijnen hebben we ons ingezet voor de activiteiten waar we ook
de afgelopen jaren mee bezig waren, namelijk:
Jeugd met een Opdracht
•

Fabricants de Joie

Trainings Centrum Caleb
•
Discipelschap Training School
Cornerstone
•

Académie Evangélique Cornerstone de Maradi (AECM-basis– en middelbare-school)
Partnerproject: SIM-Niger
•

•

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

Jeugd met een Opdracht
Fabricants de Joie ('Kings Kids')
Het werk van de Fabricants de Joie (FJ) richt zich op kinderen, tieners en jongeren evenals
de gezinnen waarvan zij deel uit maken. Dit kan op velerlei manieren worden vormgegeven.
Eén van de activiteiten die onder de vlag van de FJ gedaan wordt is het kids-club werk Quartier Libre (QL) in het Frans of Free Zone in het Engels. De activiteiten van QL richten zich op
kinderen uit niet-christelijke kringen. Het is een animatie en preventie programma gebaseerd op Bijbelse waarden en normen. In Niger bestaan de activiteiten van de FJ tegenwoordig voornamelijk uit QL.
Maradi
Van januari t/m mei en van november t/m december werd er iedere woensdagmiddag QL
gehouden, om en om in twee verschillende dorpen: Yaran Idi (op ongeveer 15 km van Maradi) en Baramaka (zo’n 5 km verderop). Er zijn nog twee andere onafhankelijke groepen die
ook als QL groepen zijn opgestart. De ene is op het terrein van Maza Tsaye en de andere in
Zaria bij een kerkgebouw, beide plekken zijn in Maradi. Helaas is de groep in Zaria nu niet
echt actief, omdat er sinds het afbranden van het kerkgebouw in 2019 geen geschikte plaats
is om de activiteit te organiseren.
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Vooral in Baramaka is er veel enthousiasme voor de activiteit en elke keer nemen zo’n 300
kinderen deel. Ook is hier steevast een groepje vrouwen dat aanwezig is en luistert naar het
onderricht en dat gezellig mee danst als er muziek wordt opgezet. In Yaran Idi is dit beduidend minder. Hier komen zo’n 150 kinderen bij QL, waarbij het lang niet altijd dezelfde kinderen zijn die komen. Ouders of oudere broers/zussen verbieden hier kinderen vaak om deel
te nemen aan QL.
Vanwege de COVID situatie werd dit jaar geen paaskamp georganiseerd in Maradi.
Niamey
Van januari t/m maart werden om de andere week nog de ‘traditionele’ bijeenkomsten van
de FJ gehouden met zo’n 35 à 40 deelnemers per keer. Tijdens deze bijeenkomst worden er
Bijbelstudies gedaan, er wordt gezongen (lofprijzing en aanbidding) er is tijd voor dans en
soms ook voor andere ontspannen activiteiten. Vanaf april werden deze bijeenkomsten stopgezet vanwege de COVID situatie en niet weer opgestart.
Het is in Niamey de bedoeling meer op de manier van QL te gaan werken.
Trainings Centrum Caleb
Trainings Centrum Caleb (TCC) is een vakopleiding voor laag- en ongeschoolde jongeren.
Als gevolg van de maatregelen om COVID besmettingen te beperken werden vanaf april alle
scholen en opleidingen gesloten. TCC sloot dus ook. Vanaf 1 juni mochten de scholen en opleidingen weer openen. Normaal gesproken eindigt het schooljaar half of eind juni. Om toch
een deel van de verloren tijd in te halen, werd besloten door te gaan tot begin juli. Het lesjaar is toen afgesloten met 72 deelneemsters.
In oktober begon het derde en laatste lesjaar van de huidige groep op TCC. Er is altijd een
aanloop tijd nodig voor alle deelneemsters ook echt weer aanwezig zijn. De regel is wel dat
wie niet uiterlijk 1 november is gekomen niet meer wordt toegelaten. Zo werd begin november duidelijk dat 52 deelneemsters dit derde en laatste lesjaar de training en opleiding wilden afronden. We hebben nagevraagd wat de redenen waren voor de overige 20 personen
om af te haken. Sommigen zagen het niet meer zitten omdat ze het te moeilijk vonden, anderen hadden te kampen met ziekte, weer anderen waren onlangs bevallen, enz.
Onder de 52 deelneemsters waren ook 4 voorgangersvrouwen die in 2018-2019 de DTS
hadden gedaan en toen tegelijkertijd de training volgden op TCC. Die periode was niet lang
genoeg om voldoende niveau te behalen en het eindcertificaat te verkrijgen. Deze 4 vrouwen besloten dat het de investering (tijd, langere tijd weg bij het gezin, middelen) waard
was om verder te gaan met de opleiding en die ook af te ronden.
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Toen in juni 2018 de vorige groep de opleiding afrondde, waren er 14 vrouwen die er niet in geslaagd
waren voldoende niveau te behalen voor een certificaat. Van hen besloten er 5 om mee te lopen met
de huidige groep en zo het beoogde niveau te bereiken en hun certificaat te halen. Ook hebben zij
een naaimachine gekregen waarmee zij nu zelf aan de slag kunnen.
Uitbreiding met ondersteuning van Tearfund
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 waren we dankzij extra financiering in staat de opleiding verder uit te breiden. Deze extra financiering verkregen we dankzij het akkoord dat Jeunesse
En Mission Entraide et Développement (JEMED) sinds januari 2020 heeft met de vertegenwoordiging
van Tearfund in Niger. De uitbreiding van de opleiding bestond uit het plaatsen van 6 leerlingen in de
training voor automonteur en 2 voor lasser. Daarnaast konden 22 jongeren een cursus van 3 maanden volgen in het gebruik van Word, Excel en Powerpoint. Deze cursus werd afgerond met een test
die werd afgenomen door het “Lycée Technique” in Maradi. Van de 22 deelnemers behaalden er 16
het certificaat.
Aansturing Trainings Centrum Caleb
Blaise hield als directeur de eindverantwoordelijkheid, maar de dagelijkse leiding was in 2020 in handen van Sunday Akeju George. Daarnaast bleef Mw. Eli Garba ook in 2020 de dagopeningen op het
centrum verzorgen en is zij degene die beschikbaar is voor raad en bijstand voor de meisjes en vrouwen. Het was ook de bedoeling dat zij meer betrokken zou gaan worden in het lesgeven van het Life
skills programma, maar dat is zeer beperkt gebleven. Het is de bedoeling dat in het volgend jaar verder te ontwikkelen.

Discipelschap Training School
Door onze verhuizing naar Niamey werd de DTS niet opgestart voor het einde van 2020.
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Cornerstone
AECM school
Ook de AECM-school moest vanwege de door de overheid verordende COVID maatregelen
gedurende april en mei de deuren sluiten. Vanaf 1 juni werden de lessen weer hervat en
werd het schooljaar 2019-2020 zo goed mogelijk afgerond.
In oktober ging het schooljaar 2020-2021 van start. In eerste instantie leek het alsof er minder leerlingen zouden zijn, maar na een wat aarzelend begin viel het uiteindelijk toch mee.
Op de basisschool hadden we in totaal 142 leerlingen in 7 klassen (waarbij de groepen 1 en
2 gecombineerd zijn) en op de middelbare school 18 leerlingen voor de eerste twee leerjaren. Voor de basisschool waren 7 leerkrachten, 1 hulp-leerkracht en 2 stagiaires. Moustapha
Nouhou bleef adjunct directeur en werkt ook enkele uren als leerkracht op de middelbare
school.
Voor de middelbare school werden in november de officiële papieren verkregen. Dit betekende ook dat bepaalde voorgeschreven posten (directeur, supervisor en raadgever) moesten
worden ingevuld. Omdat het echter onmogelijk is om met 18 leerlingen deze posten door
specifiek daarvoor aangestelde personen te laten vervullen, werd besloten om de aanwezige
leerkrachten deze taken voorlopig te laten vervullen. Aangezien Rafaël Adjide het afgelopen
school jaar op een vrij natuurlijke wijze de leiding van de middelbare school op zich had genomen, kreeg hij de taak van directeur toebedeeld. Daarnaast bleef hij ook lesgeven op de
middelbare school.
De speeltoestellen waarvoor door de Baptisten Gemeente Amersfoort geld bij elkaar is gebracht, hebben we helaas nog steeds niet kunnen realiseren. Het was wel de bedoeling geweest om hier mee aan de gang te gaan, maar als gevolg van ziekte bij de fam. Evans, is dit
nog niet gelukt.
De middelbare school maakte gedurende 2020 ook nog gebruik van gehuurde lokalen op
Maza Tsaye. Er is een begin gemaakt met fondsen werving en we hopen in 2021 met de
bouw van eigen klaslokalen te kunnen beginnen.
Er zijn voor het schooljaar 2020-2021 weer meer leerlingen ingeschreven, wat betekent dat
de inkomsten via schoolgeld gestegen zijn. Het is echter nog lang niet voldoende om kostendekkend te zijn. De onkosten zijn bovendien ook weer gestegen. Voor de basisschool moesten 3 nieuwe leerkrachten worden gezocht. Degenen die we daarvoor gevonden hebben,
hebben gemiddeld een hoger opleidingsniveau dan hun voorgangers. Dit is op zich positief,
maar het betekent ook dat de salarissen die betaald moeten worden hoger zijn. Daarnaast
was het noodzakelijk om extra hulp te zoeken voor administratieve taken. Hiervoor vonden
we dhr. Mathieu Motem bereid die ook deel uitmaakt van het bestuur. Hij krijgt hiervoor een
vergoeding. We blijven dus erg dankbaar voor giften vanuit Canada (contacten van de fam.
Evans) om te helpen de salarissen te betalen.
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Aangezien de landbouw activiteiten nauwelijks extra inkomsten brachten, werd voor het
landbouw-seizoen 2020 besloten de beschikbare 1,5 ha te verhuren aan de bewakers van de
school om er hun gewassen op te verbouwen. Daarnaast besloten we om op het deel dat regelmatig overstroomt tijdens het regenseizoen Eucalyptusbomen te planten. De stammen
worden gebruikt in de bouw. Over 3 jaar zouden de eerste stammen oogstrijp moeten zijn.
Na kappen lopen de stammen weer uit, zodat 3 jaar later opnieuw geoogst kan worden.
In 2020 was het ook mogelijk om de school aan te sluiten op de stroomvoorziening van de
stad Maradi.
Het project om winkeltjes te bouwen langs de muur van de school aan de kant van de doorgaande weg staat bij gebrek aan fondsen daarvoor nog steeds in de wachtkamer.
SIM-Niger
Sowing Seeds of Change in the Sahel (SSCS)
In januari kregen we van SIM internationaal het groene licht om door te gaan met het werk
van SSCS.
Tijdens het regenseizoen 2020 registreerden we in Maradi een uitzonderlijke hoeveelheid regenval. Dit bracht echter meer ongemak met zich mee dan gemak. In een jaar met een gemiddelde hoeveelheid regen loopt de afwatering langs de hoofdweg, die op het laagste punt
tussen één van de wijken in Maradi en het terrein Maza Tsaye ligt, maar niet echt voldoende
afwatert, zodat stukken land van Maza Tsaye onder water komen te staan. Dit jaar zorgde
de grote hoeveelheid regen in vooral augustus, er voor dat verschillende hectares land op
Maza Tsaye onder water kwamen te staan en bleven staan tot eind september begin oktober. De hoofdingang was gedurende een maand of twee ontoegankelijk. De gewassen die op
de getroffen velden stonden gingen grotendeels verloren. Ook een flink aantal Moringa bomen overleefden het niet, evenals verschillende andere bomen. Erger was echter dat in Rijiyar Bagwari, als gevolg van hevige regen op een dag een soort ‘flash flood’ door het dorp
ging waardoor een groot aantal mensen hun huis of een deel van hun huis verloren. De familie waarmee we samenwerken, verloor ook hun huis. We waren blij dat we via een ander
project binnen de SIM hulp hebben kunnen verlenen.
Ook dit jaar had de gierst weer te lijden onder de insectenplaag waar we vorig jaar ook mee
te maken hadden. Dmv biologische bestrijding konden we de schade op Maza Tsaye beperken. En dankzij een gift konden we ook de dorpen Rijiyar Bagwari en Ceton Rai helpen met
de juiste dosis van het bestrijdingsmiddel (dit zijn insecten die de insecten die de plaag in de
gierst veroorzaken opeten). Zo konden de velden in een straal van 3 km rondom het dorp
beschermd worden.
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Medewerkers in Maradi
Vrijwilligers
•
Quartier Libre (FJ): 6 medewerkers (Yahouza, Ilia, Yohanna, Bitrus voor de dorpen;
Mw Inoussa en Mw Benji voor Zaria)
•

TCC: 1 evangeliste (die ook leerkracht alfabetisering is, Mw Eli)

•

AECM: bestuur 4 personen (Judy, Ayouba, Jeannette, Mathieu). 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, Bachir)
•

AECM: 1 directeur middelbare school (Rafaël), 1 adjunct directeur (Moustapha), 7 leerkrachten basisschool (Idrissa, Roumanatou, Salissou, Augustin, Emanuel, Jean Bosco,
Saratou), 1 hulp leerkracht (Hawa), 2 bewakers (Issaka, Ibrahim). Moustapha en Rafaël geven ook les in een aantal vakken op de middelbare school. De overige vakken worden gegeven door leerkrachten die daarvoor per uur betaald worden.

Leiderschapsteam Jeugd met een Opdracht
•
Blaise Gaitou (M): directeur, coördinator voor Maradi en nationaal leider FJ
•
Paul Zagré (M): algemeen secretaris
•
•
•
•

Boureima Hamadou (M): coördinator Niamey
Issoufou Nabara (M): penningmeester (tot november 2020)
Debora Zagré (V): lid
Jeannette Gaïtou-Baas (V): programma leider

Vanaf november 2020: 1 betaalde administrateur/boekhouder: Ibrahim Barage (M)
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Het verhaal van Sunday
Hallo, ik ben Sunday Akeju George, manager van Trainingscentrum Caleb. Ik kreeg deze
functie in 2018, toen Blaise mij vroeg of ik interesse had om samen met hem leiding te geven aan het centrum. Omdat we al eerder met elkaar samen hadden gewerkt, kenden we
elkaar al goed. Maar laat ik bij het begin beginnen en jullie in het kort mijn levensverhaal
vertellen.
Mijn beide ouders stierven kort na mijn geboorte...
Ik ben geboren in Kano state in Nigeria op 3 oktober 1981. Mijn beide ouders stierven kort
na mijn geboorte en ik werd naar Maradi gebracht en groeide daar op. Al op jonge leeftijd
besloot ik dat ik niemand tot last wilde zijn en ben gestart met mijn geld te verdienen als
kapper. Ik heb dus vele jaren een kapsalon gerund.
Van kapper tot evangelist…
Blaise en ik hebben elkaar ontmoet in 2009 bij een workshop in één van de kerken in Maradi. We waren daar beide voor uitgenodigd en zo zijn we begonnen met onze samenwerking
op het gebied van kinderwerk en evangelisatie in de dorpen. Om méér te leren over het
Woord van God en om te groeien in mijn persoonlijke geloof, wilde is graag naar de Bijbelschool. Ik wilde leren op welke manier ik mijn geloof kan delen met anderen. Het liefst wilde
ik naar de Bijbelschool in Nigeria, maar ik sprak alleen Hausa en maar een klein beetje Engels en Frans. Eerst heb ik dus Engels geleerd op de Bijbelschool in Kagoro in Kaduna state;
dit kostte me 1,5 jaar. Daarna kon in starten met de theologische opleiding in Abuja. Dat
was in 2013. Al met al ging ik 5 jaar naar school en ik was in staat dit zelf te betalen dankzij
mijn eigen kapsalon.
In mijn studietijd in Abuja leerde ik mijn vrouw kennen en we zijn in 2017 getrouwd. Ook
zijn wij gezegend met een dochter

...naar manager van Trainings Centrum Caleb
Mijn taak in Trainingscentrum Caleb is erop toezien dat het goed gaat met de mensen. Mijn
doel is goede samenwerking en de meisjes en vrouwen die komen voor onderwijs motiveren
om hun best te doen en te zorgen dat zij begrijpen wat er wordt onderwezen. Mijn wens is
ook dat zij het Woord van God leren kennen en willen leven volgens Zijn wil.
Verder wil ik graag het schoolcomplex verbeteren, zoals het renoveren van de bestaande gebouwen, maar ook het bouwen van nieuwe lokalen, zodat het er beter uitziet en als geheel
beter kan functioneren.
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Zendingspartners
Familie Gaïtou

Onze persoonlijke taken en verantwoordelijkheden in het jaar 2020
Blaise
•
Directeur JmeO Niger
•

Algehele leiding TCC
Leiding activiteiten Quartier Libre (Yaran Idi en Baramaka)

•

Supervisie activiteiten FJ 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 in november naar Lomé (Togo) geweest om daar deel
te nemen aan en ook zijn input te geven tijdens 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. De bezoeken ter plekke die dit team normaal gesproken brengt aan landen in de regio konden dit jaar niet plaats vinden vanwege de beperkingen door COVID. Het team bleef wel regelmatig vergaderen via Zoom.

•

•

Coacht het regionale werk van King’s Kids/Fabricants de Joie in West-Africa
Begeleidt het opzetten van en coacht het King’s Kids werk in Nigeria

•

Coacht zondagsschool leiders in de regio Maradi

•

Jeannette
•

Agrarisch project manager SSCS, in de praktijk echter ook algemeen manager basis
gezondheidszorg bij afwezigheid van Ruth Perkins.

•

Voorzitter van het comité van bestuur van de AECM. In de loop van 2020 werd het mogelijk om te beginnen met het verder overdragen van administratieve taken.
Programma leider voor de project activiteiten van JEMED in de samenwerking met
Tearfund.
Lid van het leidersteam van Jeugd met een Opdracht Niger.

•
•
•

Algehele rapportering naar en communicatie met de achterban (incl. fondsen) in Nederland
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Caleb
•

•

•

Sloot in juni 2020 met goed gevolg “8th grade”, de derde klas van de middelbare
school af. In het Amerikaanse systeem ging hij daarmee over van middle school naar
high school.
Het school jaar 2019-2020 verbleef hij bij de fam. Adomnicai, een heel verschil met het
leven in het internaat. Het was voor de fam. Adomnicai echter niet mogelijk om Caleb
ook in het schooljaar 2020-2021 op te vangen. Dit betekende dat wij op zoek moesten
naar een ander gezin of echtpaar die Caleb een thuis zouden kunnen bieden. Helaas is
dit niet gelukt en zagen wij ons genoodzaakt om zelf van Maradi naar Niamey te verhuizen en onze betrokkenheid bij de verschillende werkzaamheden in Maradi zodanig te
organiseren dat we dit verder zouden kunnen begeleiden vanuit Niamey met regelmatige bezoeken aan Maradi.
Normaal begint het nieuwe schooljaar op Sahel Academy half augustus. Dit was voor
het schooljaar 2020-2021 uitgesteld tot half september vanwege de omstandigheden
rondom COVID. Deze beperkingen hadden tot gevolg dat het voor een flink aantal mensen die betrokken zijn bij Sahel en die vanuit het buitenland naar Niger (terug) moesten komen, moeilijk was om dit voor half augustus te kunnen realiseren. In september
kregen we echter te maken met een overstroming van de rivier de Niger die het terrein
van Sahel Academy onder water zette. Er moest toen gezocht worden naar een alternatieve locatie voor de school. Uiteindelijk begon het schooljaar in oktober. Voor ons betekende dit dat we wat meer tijd hadden voor de verhuizing en inburgering in ons nieuwe huis in Niamey.

Phoebé
•
Rondde in juni met goed gevolg haar CM1 (groep 7) af en zou in oktober naar CM2
gaan. Toen echter duidelijk werd dat we naar Niamey zouden verhuizen lieten we haar
testen op Sahel. Die test liet zien dat zij zowel qua Engels als ook academisch het niveau had om in te stromen in grade 5, de laatste klas van de lagere school in het Amerikaanse systeem. Phoebé zag er erg naar uit om op Sahel te kunnen beginnen en heeft
het er prima naar haar zin.
•
Gedurende de eerste helft van 2020 bleef ze op judo.
•

Phoebé correspondeert met Emma en Evi uit Gouda over hun leven in Niger en Nederland. Door elkaar vragen te stellen over de dingen waar zij mee bezig zijn. Dit
“gesprek” is verwerkt in “Schakelen tussen Niger en Nederland” (Special for Kids).
Lees verder

De invloed van de pandemie is gelukkig beperkt gebleven. Helaas is door de Corona het verlof en de vakantie van familie Gaïtou geannuleerd wat voor het thuisfront en zeker ook voor
opa en oma een grote teleurstelling was.
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Over ons
Stichting Niger Zending

In Niger…
De gemiddelde leeftijd van de bevolking in Niger is 15 jaar. Dit kan niet anders betekenen
dan dat er veel kinderen zijn. Ook al gaan niet alle kinderen naar school, vele gelukkig
wel. Een hoog percentage van de bevolking van Niger heeft echter 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 (2020) was Niger in 2019 het minst
ontwikkelde land ter wereld.
Ondersteuning zendingspartners
Stichting Niger Zending (SNZ) helpt Blaise en Jeannette Gaïtou, onze 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. Het is mooi om te zien welke positieve
impact het werk van Blaise en Jeannette heeft in de lokale samenleving.
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, basis– en middelbare school)
SIM-Niger:
•

•

Sowing Seeds of Change in the Sahel (landbouw project, (partnerproject zonder
Fondsenwerving))
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In Nederland...
Stichting Niger Zending wil mensen aanmoedigen en enthousiast maken om actief te helpen
het werk van Blaise en Jeannette Gaïtou te ondersteunen en waar mogelijk vanuit Nederland
financieel mogelijk te maken. Met het ondersteunen van Blaise en Jeannette ondersteun je
ook de mensen in Niger. We zijn blij dat wij in Nederland voor hen een stuk praktisch werk
kunnen doen.
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 (begin) 2020:
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)
Helaas is in februari 2020 Ton van Iperen plotseling overleden.
Hij was een zeer hartelijk, enthousiast, meedenkend, meelevend en zeer actief bestuurslid.
Ton had zelf veel ervaring op het zendingsveld. Hij is ooit begonnen met Wycliffe bijbelvertalers in Papoea Nieuw Guinea, was zelf in 2005 met een DTS groep vanuit Nederland in Niger en leerde daar Blaise kennen en hij reisde de laatste jaren 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 had ook zijn eigen netwerk om het werk in Niger (ook financieel) te kunnen
ondersteunen. 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 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 2020 een vacature ontstaan, die we helaas nog niet hebben kunnen opvullen.
Het bestuur kwam zes keer bij elkaar om te vergaderen, waarvan 5x online via skype in verband met Corona. Het bestuur nam per toerbeurt de leiding over de vergaderingen. In de
vergaderingen waren actualiteiten uit Niger, financiële, organisatorische zaken en fondsenwerving de belangrijkste agendapunten. Pieter Jager controleerde de financiële administratie
van 2019. Aan de penningmeester werd Decharge verleend over boekjaar 2019.

jaarverslag Stichting Niger Zending 2020

17

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 kansarme jongeren uitgebreid is met andere vakrichtingen.
Samen met u willen wij Blaise en Jeannette helpen om hun droom waar te maken. Ons verlangen is om (het werk van) Blaise en Jeannette in Niger bij meer mensen bekend te maken,
o.a. door inkomsten te vergroten. Het blijft een uitdaging om mensen enthousiast te maken
voor het mooie werk dat Blaise en Jeannette in Niger doen. In 2020 werd ook de middelbare
school erkend door de Nigerese overheid en daarom zijn we begonnen met fondsenwerving
voor extra klaslokalen voor de school.
Een blik vooruit...
Het is belangrijk om biddend om Blaise en Jeannette en de lokale medewerkers heen te
staan. We hebben in 2021 een whats app groep gestart om gebedspunten te kunnen delen
in acute situaties. Wil je meebidden? Meldt je hiervoor aan. Onze speerpunten blijven:
naamsbekendheid vergroten en uitbreiden van de achterban; 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 voorzitter. Ook willen
we kijken of we een student kunnen vinden die in het kader van een afstudeerstage op het
gebied van opleiding hbo-communicatie ons kan ondersteunen met het krijgen van meer
naamsbekendheid.
Verderop in dit verslag kunt u lezen wat Stichting Niger Zending concreet deed in het afgelopen jaar.
Fondsenwerving
We schrijven in nauwe samenwerking met MVG-support vermogensfondsen aan. We deden
een verzoek bij vier fondsen. In 2020 werden bijdragen voor het werk op Centre Caleb ontvangen van: Stichting W.M. de Hoop en nog 3 niet met name te noemen fondsen.
Ook werd de DTS financieel ondersteund door een fonds (onafhankelijk van MVG-support)
Ingezette middelen
We maakten gebruik van de diverse mogelijkheden van de website. We maken gebruik van
de diensten van vd Perk waar we de website hosten. Het template heeft vaste structuren,
waardoor het beeld rustig is, maar wat soms ook voor beperkingen zorgt. Voordeel is dat
ook mensen zonder aanvullende kennis van het bouwen van websites berichten kunnen
plaatsen. We plaatsten nieuws- en blogberichten. Ook de nieuwsbrieven zijn te lezen via de
website. Vanuit Niger kwam 6x zowel een Engelse als Nederlandse nieuwsbrief. De teksten
uit Niger worden vertaald en 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. Daarnaast is er ook rondom Giving Tuesday een extra Nederlandse nieuwsbrief verstuurd en een kerstgroet. Sinds november staat ook de Engelse nieuwsbrief op de website.
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In december deden we mee met Giving Tuesday om meer bekendheid te krijgen, enkele
trouwe leden uit de achterban, Crista, Bert & Ria, Melian & Annely, vertelden waarom zij
Blaise en Jeannette ondersteunen. Het voordeel van meedoen met een actie van Giving
Tuesday is dat de berichten een groter bereik hebben.
De nieuwsbrief maken we in La Posta hiervandaan linken we in veel artikelen door naar onze
website. We hadden eind 2020, 125 lezers van de Nederlandse brief en er zijn nog enkele
lezers die de brief met de complete tekst (per post) ontvangen. Er zijn 47 lezers voor de Engelse nieuwsbrief.
Verder zijn we te vinden op diverse social media, hiervan gebruiken we Facebook het meest
en hebben hier nog steeds 154 volgers.
De andere “socials” die we gebruiken zijn YouTube, LinkedIn
en Instagram. Afgelopen jaar zijn we meer berichten gaan
posten op Instagram en op LinkedIn. We willen jullie vragen om te reageren op berichten en ook te liken en te
delen, dit helpt om meer naamsbekendheid te krijgen.
Helaas hebben we de algoritmes van de socials niet in handen.
En we willen niet te veel investeren in gesponsorde berichten,
dus we moeten het echt van jullie betrokkenheid hebben.
Special for Kids: Nel Fredrikze heeft 2 meiden gevonden in
Gouda die zij interviewt. Wat willen zij over het leven in Niger
weten? Zij stellen vragen aan Phoebé (de dochter van Blaise
en Jeannette) en op deze manier is er een hele creatieve kinder-nieuwsbrief ontstaan. Ook al is het vooral een meiden
aangelegenheid, ook jongens en volwassenen zullen het zeker
leuk vinden om te lezen. Breng dit onder de aandacht bij jonge
(en oudere) lezers. Annely Lekatompessy (onze voormalige
voorzitter) zet de briefwisseling in een super leuke layout.
Wat ging goed?
• Er waren ondanks Covid kerkelijke gemeenten die het werk ondersteunden.

Wat ging minder goed?
• Jeannette en Blaise hebben het beide nog
steeds erg (of te) druk.

• We deden weer mee met Giving Tuesday

• Er is een nog niet ingevulde vacature in het

voor meer naamsbekendheid, enkele trouwe leden uit de achterban deelden hiervoor
hun persoonlijke verhaal;
• SNZ is actiever op Instagram en LinkeIn

bestuur van SNZ waardoor de activiteiten
die gedaan moeten worden met minder
mankracht gedaan moeten worden.
• Ook in Niger had Covid 19 zijn invloed op
allerlei activiteiten.
• Door Covid 19 kon het verlof van familie
Gaïtou niet doorgaan, hierdoor konden zij
ook geen verdere presentaties live geven
over hun werk.

• De evangelische middelbare school in Mara-

di kreeg officiële erkenning.
• Trainings Centrum Caleb kon met financiële
ondersteuning van Tearfund nieuwe beroepsopleidingen (leerwerkplaatsen) starten op het gebied van autotechniek, lassen
en een cursus werken met de computer.
• De special for kids (nieuwsbrief waarin 2

• Er zijn ernstige overstromingen geweest in

Niger.
• De inkomsten waren lager dan in 2019.

meiden uit NL vragen stellen aan Phoebé,
de dochter van Blaise en Jeannette, in Niger) wordt enthousiast ontvangen.
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Particulieren
Op dit moment hebben we 52 particuliere ondersteuners. We willen deze groep graag verder
uitbreiden, maar hebben hier ook de hulp van onze achterban bij nodig. “Mond op mond reclame” is de beste reclame. Laat de voorbeelden van Giving Tuesday een inspiratie zijn om
door te vertellen waarom je Blaise en Jeannette ondersteunt. (je kunt de berichten terug
vinden bij de nieuwsbrief)
Kerken
6 kerkelijke gemeenten ondersteunden het werk in Niger (financieel, gebed of andere manier). Diverse Baptistengemeenten: Dordrecht, Amersfoort, Lelystad en Rotterdam-Centrum,
Evangelische Gemeente Berea en pkn Oostpoort te 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) en Vrouwenvereniging Martha van Baptistengemeenten 2e Exloërmond
Bedrijven
Wij willen samenwerking zoeken met bedrijven, maar we hebben hier geen ervaring mee.
Ben jij of ken jij iemand die ons hiermee zou kunnen helpen… dan houden wij ons van harte
aanbevolen.
Sponsoring via webwinkels
Tegenwoordig kun je via webwinkels YouBeDo (voor boeken) en via DoelShop met je
webaankopen gratis doneren. Je kunt via DoelShop bij heel veel bekende webwinkels kopen
zoals Bol.com, Booking.com, Bruna, Thuisbezorgd.nl, COOP, Plus, Lidl 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 € 53,10 op.
Recycling
We verzamelden lege cartridges en oude mobiele telefoons Dit bracht afgelopen jaar
€ 31,05 op. Door Corona is er geen structurele inzameling geweest in BG Amersfoort.
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Financien
Stichting Niger Zending

Toelichting bij de financiële overzichten 2020
De belastingdienst heeft nieuwe regels voor ANBI instellingen, hierdoor publiceren we het
financieel jaarverslag in een apart document (jaarrekening 2020). Hier volgt slechts een samenvatting van enkele zaken.
Het was in het verslagjaar weer bemoedigend te merken dat er velen zijn die meeleven met
het werk van Jeannette en Blaise Gaïtou in Niger en daar ook daadwerkelijk hun steun aan
willen verlenen. Hartelijk dank daarvoor! Het blijft voor het bestuur een punt van aandacht
om de bekendheid van het werk in Niger onder de aandacht te brengen en zo een groter
aantal donateurs te krijgen.
In 2020 bleken vier fondsen bereid het werk dat in Centre Caleb gedaan wordt financieel te
ondersteunen.
Via directe bestemde giften van derden werd ook dit jaar weer voorzien in de betaling van
de verzekeringen.
Als gevolg van de coronapandemie kon het geplande verlof in Nederland niet doorgaan. De
vooruit betaalde reis- en verzekeringskosten zijn volledig terugbetaald en weer gereserveerd.

Overzicht bijdragen per type donateur
Bijdragen donateurs
Kerken
Particulieren
Stichtingen /
Fondsen
Overigen

2019

2020

4.871
16.148

1.280
17.120

25.974
1.593

21.988
199

48.586

40.587
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Enkele getallen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal donateurs

54

55

61

65

65

58

72

67

Waarvan particuliere donateurs

45

41

47

54

54

43

51

52

Aantal periodieke gevers

35

33

40

38

43

49

44

45

Gemiddelde gift in €

383

670

500

314

411

635

675

436

0-50 euro

9

6

8

17

9

7

9

8

51-100 euro

4

5

7

5

7

8

10

15

101 - 1000 euro

38
5

34
10

34
12

36
7

38
7

35
8

36
10

37
7

Aantallen giften in euro's

> 1.000 euro

Aantallen donateurs in 2020
Kerken
Particulieren
Stichtingen /
Fondsen
Overigen

5
52

Totaal

67
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Samenwerking
Met organisaties in Niger

“Jeunesse en Mission Entraide et Developpement” (JEMED)
(Jeugd met een Opdracht (JmeO))
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 heeft geen hoofdkantoor en er
zijn geen -centrale- middelen, 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 leidersschapsteam in Niger bestaat uit Blaise Gaitou (M): directeur, coördinator voor Maradi en nationaal leider FJ, Paul Zagré (M): algemeen secretaris, Boureima Hamadou (M):
coördinator Niamey, Issoufou Nabara (M): penningmeester (tot november 2020), Debora
Zagré (V): lid, Jeannette Gaïtou-Baas (V): programma leider, vanaf november 2020: 1 betaalde administrateur/boekhouder: Ibrahim Barage (M).
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 word je geen volwaardig lid
van JmeO en kun je 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. bij 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.
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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 onderwijs
van goede kwaliteit 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 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
dagelijks bestuur. Voor de inkomsten is de stichting afhankelijk van bijdragen van de leden,
nl. giften. Daarnaast zijn er eventueel nog inkomsten uit activiteiten die in overeenstemming zijn met de doelen van de stichting en de Nigerese wetgeving.
SIM-Niger
Alhoewel we als stichting niet direct samenwerken met de SIM-Niger, is Jeannette zelf wel in
dienst voor SSCS en hebben zij het terrein van Centre Caleb in bruikleen van SIM-Niger
SIM is een internationale organisatie met meer dan 4000 werkers 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.

Tearfund
Jemed werkt samen met een vertegenwoordiging van Tearfund in Niger. Uiteindelijk valt dit
onder verantwoordelijkheid van Tearfund UK. Ook hier werken we dus indirect samen met
een andere organisatie.
Tearfund is een christelijke liefdadigheidsinstelling die samenwerkt met kerken in meer dan
50 van 's werelds armste landen. Tearfund pakt armoede en onrecht aan door duurzame
ontwikkeling, door te reageren op rampen en door onrechtvaardigheid aan te vechten. Tearfund gelooft dat een einde aan extreme armoede mogelijk is.
Duizenden mensen lijden onnodig en sterven elke dag als gevolg van armoede. Maar dat is
niet Gods plan voor de wereld. En God roept jou - ons allemaal - om om te zien naar mensen in de grootste nood. Tearfund werkt samen met plaatselijke kerken en organisaties die
een cruciale rol spelen op de plaatsen waar de armoede het grootst is. (bron: tearfund.org/
oubout-us)
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Gebruikte afkortingen

AECM

Académie Evangélique Cornerstone de Maradi

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

BG

Baptisten Gemeente

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

SNZ

Stichting Niger Zending

SSCS

Sowing Seeds of Change in the Sahel

TCC

Trainings Centrum Caleb

UN

United Nations

YWAM

Youth with a Mission
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