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Beste lezers/vrienden/donateurs,

Rotterdam 30-04-2022

Het jaarverslag 2021 is weer klaar om jullie te laten zien wat er in het afgelopen jaar heeft
plaatsgevonden. Het jaar 2021 waarin weer veel werk is verzet, zowel in Niger als ook in Nederland.
Na de verhuizing van de familie Gaïtou, naar Niamey, werd voor hun steeds duidelijker dat het
verschil tussen arm en rijk steeds groter en beter zichtbaar wordt. Vooral in deze sterk groeiende en
steeds moderner wordende grote stad. Dit is voor hun juist een extra motivatie om te investeren in
kansarme en kwetsbare mensen.
Het nieuwe schooljaar 2021-2022 werd opgestart met een toenemend aantal leerlingen. Door veel
energie te steken in leerlingen en leerkrachten willen Blaise en Jeannette het onderwijs in de basis en
middelbare opleidingen uitbreiden en verbeteren. Ook Jeugd met een opdracht in Niger (JEMED)
investeert steeds meer in het onderwijs. Door verbeterde onderlinge samenwerking bij JEMED gaat
al het werk daar steeds efficiënter.
Landbouwverbeteringen werden toegepast met als gevolg dat het rendement van de oogst sterk
verbeterde.
Ook zijn we dankbaar dat de voorbereidingen voor het verlof van Blaise Jeannette en de kinderen
naar Nederland voorspoedig verlopen zijn.
Gelukkig kan de familie Gaïtou het werk in Niger voortzetten dankzij jullie onmisbare steun en door
het aanspreken van meerdere fondsen.
Al met al een vruchtbaar jaar.
Het zal jou als lezer opvallen dat dit jaarverslag een stuk "slanker" is dan de versies in de voorgaande
jaren. Door tekort aan bestuursleden is besloten het jaarverslag kort en bondig te houden. Toch
hopen we dat je een goede indruk krijgt van de activiteiten van het afgelopen jaar.
Een uitgebreid overzicht van de 2021-activiteiten in Niger zal in de loop van 2022 in de vorm van een
aparte nieuwsbrief worden aangeboden.
Wij danken God dat Blaise en Jeannette en kinderen dit werk veilig en in goede gezondheid hebben
mogen uitvoeren.

Vriendelijke groet,
Ronald Fennema,
(voorzitter a.i.)

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, velen 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)

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 2021:
Ronald Fennema (voorzitter a.i.), Mirjam Baas-Ridderhof (secretaris), Piet Baas (penningmeester)
Marcel Baas, Jeanne Baas-Amersfoort, Gerard van Wijk, Nel Fredrikze-de Jong (leden)
Mirjam Baas heeft in de vergadering van december 2021 aangegeven haar functie als secretaris te
beëindigen, In de eerste 2 maanden van 2022 zal zij haar werkzaamheden overdragen en teruggeven
aan het bestuur.
Krimp van het bestuur is zorgwekkend, tot nu toe kunnen wij geen nieuwe mensen bereid vinden om
te helpen om het mooie werk van Jeannette en Blaise onder de aandacht te brengen. Lijkt het jou/u
leuk om mee te helpen om het werk van Blaise en Jeannette onder de aandacht te brengen, meld je
dan ajb!!! Nieuwe ideeën en inspiratie zijn zeer welkom!!!
Het bestuur kwam zes keer bij elkaar om te vergaderen, steeds online via skype in verband met
Corona. Het was de bedoeling om in december bij elkaar te komen, maar vlak voor de vergadering
werd er weer een lockdown afgekondigd. Het bestuur nam per toerbeurt de leiding over de
vergaderingen. In de vergaderingen waren actualiteiten uit Niger, financiële en organisatorische
zaken en fondsenwerving de belangrijkste agendapunten. Pieter Jager controleerde de financiële
administratie van 2020. Hij heeft dit in een controlebrief in juli 2021 vastgelegd. In de vergadering
van 10 augustus 2021 werd decharge verleend aan de penningmeester over boekjaar 2020.

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 we begonnen met fondsenwerving voor extra klaslokalen voor de school en
gingen hier in 2021 mee verder

Een blik vooruit...
We hopen en denken dat in 2022 de familie Gaïtou eindelijk naar Nederland kan afreizen voor verlof.
Zij hopen in Nederland bekende maar ook nieuwe sponsoren te ontmoeten en ook live te vertellen
over hun werk in Niger.
Het is belangrijk om biddend om Blaise en Jeannette en de lokale medewerkers heen te staan. We
hebben in 2021 een WhatsAppgroep gestart om gebedspunten te kunnen delen in acute situaties.
Wil je meebidden? Meldt je hiervoor aan. Deze groep wordt echt alleen in geval van dringende
situaties gebruikt. Normaal gesproken staan de actuele gebedspunten in de nieuwsbrieven.
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 uitbreiden van het bestuur en aanstellen van een nieuwe secretaris en
voorzitter. In dit verslag kunt u lezen wat het bestuur van Stichting Niger Zending concreet deed in
het afgelopen jaar.
Fondsenwerving
In nauwe samenwerking met MVG-support worden vermogensfondsen aangeschreven.
In 2021 zijn bij 22 fondsen verzoeken om ondersteuning ingediend. 9 fondsen hebben uiteindelijk
onze aanvraag positief beoordeeld en een bijdrage gegeven. Bijdragen voor het werk op Centre Caleb
werden ontvangen van: de W.M. de Hoop Stichting, de Stichting Van Helden Tucker, de Stichting
UNESCO Centrum Nederland en de Stichting Pharus.
Voor de nieuwbouw van de klaslokalen van AECM werden 5 fondsen bereid gevonden een bijdrage
te leveren, met name: de Hofsteestichting, het Provinciaal Economaat, de Stichting Dirk Bos Fonds,
de Stichting Congregatie FIC en de Stichting Imelda Nolet. Hiervoor onze hartelijke dank.
De DTS werd in het verslagjaar ook weer financieel ondersteund door een niet met name te noemen
fonds.
Ingezette middelen
We maakten gebruik van de diverse mogelijkheden van de website. We maken gebruik van de
diensten van vd Perk waar de website "geparkeerd" is. Het ontwerp heeft vaste structuren, waardoor
het beeld rustig is, maar wat soms ook voor beperkingen zorgt. Met de actie van Giving Tuesday
hebben we geïnformeerd naar mogelijkheden voor het aanpassen van de layout maar omdat dit
extra geld kost hebben we hier van af gezien. Wel is de kinderpagina vernieuwd en is de “Special for
Kids” ook in het menu zichtbaar geworden zodat dit makkelijker te vinden is.

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 verder verwerkt door Ronald Fennema in
La Posta. Mirjam Baas zet alle berichten en nieuwsbrieven op de website. Daarnaast is er ook
rondom Giving Tuesday een extra Nederlandse nieuwsbrief verstuurd.

In december deden we mee met Giving Tuesday om geld op te halen voor de reiskosten voor het
geplande verlof van familie Gaïtou in 2022. We deden dit met een wandelactie. Bestuursleden Nel en
Mirjam maakten een wandelactie (crowdfunding actie) aan op geef.nl
Er zijn meerdere berichten en filmpjes op social media gezet om hier aandacht voor te vragen. Nel en
Mirjam zijn heel actief geweest met het promoten van deze berichten en verstuurden naar
donateurs die dat wilden de routebeschrijvingen die zij hiervoor gemaakt hadden.
Hier is goed op gereageerd. We hebben hier een mooi bedrag mee binnengehaald voor de
vliegtickets van familie Gaïtou. De actie loopt nog door in 2021; het streefbedrag is 6000 euro. Eind
2021 hebben we een bedrag van € 4.294,15 opgehaald. Een spetterend resultaat. De actie loopt nog
door t/m maart 2022.
Helaas heeft ondanks herhaalde oproepen niemand anders dan de initiatiefnemers zelf een actie
georganiseerd. We hadden de hoop dat ook andere nieuwsbrieflezers een eigen actie zouden starten
om zo meer bekendheid te krijgen bij een doelgroep die we nog niet eerder konden bereiken, dus
vrienden van vrienden zullen we maar zeggen. We bleven nu in onze eigen bekende cirkel met deze
actie.
Door een dergelijke actie aan Giving Tuesday te koppelen is het bereik van onze berichten groter dan
zonder deze connectie.

De nieuwsbrief maken we in La Posta, hiervandaan linken we in veel artikelen door naar onze
website. We hadden eind 2021 voor de Nederlandse nieuwsbrief 124 lezers. Er zijn 46 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 162 volgers.
De andere “socials” die we gebruiken zijn YouTube, LinkedIn (102 volgers) en Instagram. Afgelopen
jaar zijn we meer berichten gaan posten op Instagram en op LinkedIn. We willen mensen vragen om
te reageren op berichten en ook te liken en te delen, 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 betrokkenheid hebben.

Special for Kids:
Nel Fredrikze heeft samen met Annely Lekatompessy en de 2 meiden uit Gouda een “Special for kids”
gemaakt over het leven in Niger. De meiden stellen vragen aan Phoebé (de dochter van Blaise en
Jeannette) en op deze manier krijgen we leuke dingen te horen over het leven in Niger. Deze “Special
for kids” heeft een meer prominente plek gekregen op de website en is daar te downloaden (ook is
er een document met een tekstversie te downloaden zodat het ook voor mensen met een
leesbeperking of voor kerkbladen makkelijker te gebruiken is). Op een basisschool zijn ook gastlessen
gegeven nav de ” Special for kids”

Nieuwe regelgeving
In verband met nieuwe regelgeving rond het voeren van een ANBI status is er een apart financieel
jaarverslag gemaakt naast het reguliere jaarverslag en is deze als ook een standaard formulier voor
publicatieplicht op de website geplaatst.
Het beleidsplan wordt regelmatig kritisch onder de loep genomen en zo nodig aangepast.
Wat ging goed?


We deden weer mee met Giving Tuesday om de reiskosten voor het verlof in 2022 van
familie Gaïtou bij elkaar te krijgen. We maakten hiermee een vliegende start en haalden een
mooi bedrag op.



Nel Fredrikze ging op bezoek op de school van de meiden uit Gouda die meewerken aan de
”Special for kids”.



Er waren ondanks Covid kerkelijke gemeenten die het werk ondersteunden. O.a. een gift
vanuit de PKN in Gouda voor het vervangen van naaimachines bij Centre Caleb.
MvG support heeft fondsen bereid gevonden die voor zowel voor Centre Caleb als voor
AECM gedoneerd hebben.




De inkomsten waren hoger dan voorgaande jaren.

Wat ging minder goed?







De rapportage aan fondsen die willen bijdragen aan het werk in Niger maken dat de
werkzaamheden voor Jeannette qua administratie en verantwoording steeds meer worden.
Zij moet echt goed opletten dat zij niet overbelast wordt.
Het bestuur van SNZ is kleiner geworden.
Door Covid 19 kon het verlof van familie Gaïtou nog steeds niet doorgaan.
Het is moeilijk om inkomsten te krijgen voor de bouw van de klaslokalen voor AECM.
De mogelijkheid om gratis te doneren bij het doen van web-aankopen via Doelshop wordt
nog door weinig mensen gebruikt.

Particulieren
In 2021 waren er 62 particuliere ondersteuners, waarvan 48 periodiek gaven. 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. We hopen nog steeds op meer deelname van de achterban bij
Giving Tuesday om het verhaal van Blaise en Jeannette meer naamsbekendheid te geven. We zijn op
zoek naar mogelijkheden om nieuwe mensen te bereiken. Ideeën hiervoor zijn van harte welkom.
Kerken
6 kerkelijke gemeenten ondersteunden het werk in Niger (financieel, gebed of andere manier).
Diverse Baptistengemeenten: Dordrecht, Amersfoort, Winschoten en Rotterdam-Centrum en
Werelddiaconaat PKN Gouda en PKN Krimpen a/d IJssel.

Christelijke organisaties
Er zijn ook andere christelijke organisaties die Stichting Niger Zending financiële of andere
ondersteuning boden: YWAM Canada 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
Je kunt met name via DoelShop gratis geven aan St Niger Zending als je een bestelling doet via
internet. En wie doet dat tegenwoordig niet? Het is heel makkelijk maar vergt even de focus op de
mogelijkheid om dit te doen. Afgelopen jaar is op verzoek van iemand uit de achterban ook een knop
op onze website gekomen op de eerste pagina. Via deze knop ga je gelijk naar doelshop. Daar kun je
je webwinkel opzoeken. En als deze bij doelshop bekend is kun je gratis doneren met je bestelling.
DoelShop werkt samen met heel veel bekende webwinkels zoals Bol.com, Booking.com, Bruna,
Thuisbezorgd.nl, maar ook Lidl shop, Jumbo, COOP, Plus, enz. Je betaalt niets extra’s maar zij geven
commissie voor de stichting. Uitleg hoe dit werkt staat op onze website. Afgelopen jaar leverde dit
€ 59,47 op.
Recycling
In 2021 werden ook weer cartridges en telefoons ingezameld. Door het geringe aantal was er echter
geen opbrengst in het afgelopen jaar.

Zoals in de inleiding vermeld:
Een overzicht van de 2021-activiteiten in Niger zal in de loop van 2022 in de vorm van een aparte
uitgebreide nieuwsbrief gepubliceerd worden.
https://nigerzending.eu/over-ons/jaarverslagen-beleid-en-privacy

