
Het	is	zondag	20	juni	laat	in	de	middag
als	ik	dit	schrijf.
We	zijn	blij	dat	het	ergste	van	het	hete
seizoen	voorbij	is,	dat	we	al	wat	regen
hebben	gehad	en	de	lucht	ons	vertelt	dat
we	meer	regen	mogen	verwachten.
Vooral	aan	het	begin	van	het
regenseizoen	hebben	we	ook	vaak	harde
wind	die	veel	stof	doet	opwaaien.	De
jonge	vrouw	die	mij	helpt	het	huis	schoon
te	houden	kon	donderdag	en	vrijdag	niet
komen,	dus	gisteren	besloot	ik	het	huis	te
gaan	vegen.	Helaas	ben	ik	vergeten	om
tijdens	het	werk	een	foto	te	maken,	maar
de	hoeveelheid	zand	die	ik	uit	de	kamers

geveegd	heb,	was	indrukwekkend!	Hoe	dan	ook,	op	het	stof	na	wordt	het	gelukkig
beter	weer.
Afgelopen	week	was	de	eerste	vakantieweek	voor	Caleb	en	Phoebé.	Beiden	deden
het	goed	op	school	en	gaan	in	het	nieuwe	schooljaar	door	naar	hun	volgende
klassen.	Het	schooljaar	begint	weer	op	18	augustus.	Phoebé	heeft	een	nieuwe
mijlpaal	in	haar	leven	bereikt	nu	ze	de	lagere	school	heeft	afgemaakt	en	naar	de
middelbare	school	gaat	(6e	grade)	en	Caleb	gaat	naar	de	10e	grade	(het	tweede
jaar	van	high	school).
Ook	in	Maradi	werd	het	schooljaar	afgesloten.	Blaise	was	daar	om	de	feestelijke
diplomering	voor	te	bereiden.	De	vierde	groep	meisjes	en	vrouwen	heeft	de
driejarige	opleiding	in	Trainingscentrum	Caleb	afgerond.	Er	is	een	Franstalig	filmpje
te	zien	op	Youtube,	Bekijk	het	filmpje
In	deze	nieuwsbrief	kun	je	lezen	over	de	impact	van	het	werk	van	Sowing	Seeds	of
Change	in	de	Sahel	en	vertellen	we	ook	over	het	werk	van	JEMED	(Jeugd	met	een
opdracht)	op	een	andere	plek	in	Niger.	Wij	wensen	jullie	veel	leesplezier	en	zoals
altijd	horen	wij	ook	graag	van	jullie!

Enkele	jaren	geleden
begon	Ayouba
(boerderijmanager	van
SSCS)	de	technieken
die	hij	op	onze
onderzoeks-	en
demonstratieboerderij
had	geleerd	op	zijn
eigen	velden	toe	te
passen.	Met	resultaat.
Zijn	gewassen
stonden	er	beter	bij	en
produceerden	meer.
Eén	van	zijn	buren,
Ado,	zag	dat	verschil
en	werd	nieuwsgierig.

In	2019	besloot	hij	Ayouba	eens	te	vragen	waarom	zijn	gewassen	meer	opleverden
dan	daarvoor.	Ayouba	nodigde	hem	uit	op	de	onderzoeks-	en	demonstratieboerderij
van	Maza	Tsaye	te	komen.

Lees	meer

Phoebé,	Emma	en	Evi
waren	weer	druk	aan
het	schrijven	met
elkaar.	De	nieuwe
“special	for	kids”	is	het
resultaat…	gesprekken
over	eten,
(buiten)spelen,	school,
mobieltjes	en	hoeveel
talen	zou	Phoebé
spreken?	Leuk	om	te
lezen	voor	jong	en	oud!
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Lieve	vrienden	en	familie,

Fantastische	landbouwverbeteringen
in	de	praktijk

JEMED	doet	meer	in
Niger

Mooie	ontwikkelingen	in	“Cimi”
Blaise	vertelt:	Wat	gebeurt	er	nog	meer	in	Niger	…

In	de	afgelopen	jaren	hebben	we	jullie	steeds	verteld
over	ons	werk	in	Niger.	Maar	JEMED,	(Jeunesse	en
Mission	et	Development	=	Jeugd	met	een	Opdracht)
is	groter	dan	“Blaise	en	Jeannette	Gaïtou”.
Sinds	ik	directeur	ben	van	JEMED	Niger,	is	gestart
met	het	samenbrengen	van	de	mensen	van	JEMED
Niger	om	met	elkaar	te	kijken	welke	activiteiten
allemaal	worden	ondernomen.	Tot	nu	toe	waren	het
vooral	losse	projecten	die	min	of	meer	toevallig	onder
JEMED	terecht	waren	gekomen.	Dit	proces	van
samenwerking	is	nu	een	tijd	aan	de	gang	en	daarom
wil	ik	met	jullie	iets	delen	over	andere	activiteiten	dan
de	onze.	Dit	stukje	gaat	over	“Cimi”.

Lees	meer

Het	jaarverslag	staat
online

2020	was	een	ander	jaar	dan	andere	jaren	en	zullen
we	niet	snel	vergeten…
Gelukkig	ging	ondanks	Covid	19	èn	soms	wat
aangepast	het	werk	gewoon	door.
In	Niger	waren	ook	sluitingen	van	scholen,	maar	niet
zo	lang	als	in	Nederland.	Meer	hierover	in	ons
jaarverslag.
Dit	jaarverslag	is	vooral	een	sociaal	verslag
geworden.	Het	financiële	deel	is	hierin	kort
samengevat,	het	volledige	financiële	verhaal	staat	in
een	apart	document	op	de	website.
We	hopen	dat	jullie	met	veel	plezier	de	verhalen	uit
Niger	zullen	lezen.

Lees	het	jaarverslag

Schakelen	tussen	Niger
en	Nederland

Ga	naar	de	Special	for	kids

We	zijn	heel	dankbaar
voor	de	donaties	die	zijn
gemaakt	via	de
Doelshop-pagina	van
Stichting	Niger	Zending.
Met	jouw	hulp	kunnen
we	een	nog	grotere
impact	hebben,	elke
donatie	helpt	daarbij,
ook	de	kleintjes!
	
We	zijn	blij	dat	we	je	de
kans	kunnen	geven	om
gratis	te	doneren	als	je
online	shopt,	bij	je
favoriete	webwinkels,
zonder	dat	je	iets	extra’s
betaalt.
Het	bedrag	dat	is
opgehaald	voor
Stichting	Niger	Zending
is	inmiddels	€233,39.
We	hopen	dat	dit	nog
meer	kan	worden	als	je
aan	ons	blijft	denken
wanneer	je	online	shopt.
	
We	missen	helaas	nog
heel	veel
nieuwsbrieflezers	op
Doelshop.nl,	dus	hierbij
een	reminder	om	niet	te
vergeten	via	Doelshop
te	shoppen	via	de
pagina	van	Stichting
Niger	Zending.
	
Je	kunt	op	de	Doelshop-
pagina	van	Stichting
Niger	Zending	zien	wat
Stichting	Niger	Zending
wil	bereiken.
	
Een	fijne	dag
toegewenst.
Hartelijke	groet,
	
Het	Doelshop	Team	en
Stichting	Niger	Zending
	

Boek	je	vakantie
of	ga	shoppen

Verlof	familie
Gaïtou	in
Nederland

Door	alle	Corona
maatregelen	zal	het	ook
dit	jaar	niet	mogelijk	zijn
voor	de	familie	Gaïtou
hun	vakantie	in
Nederland	door	te
brengen.	We	laten
echter	de	moed	niet
zakken	en	gaan	ervoor
om	hen	dan	toch	in
2022	weer	hierheen	te
laten	komen.

We	kunnen	nog	niets
zeggen	over	de	hoogte
van	de	reissom,	maar
gaan	ervan	uit	dat	deze
hoger	zal	zijn	dan	wat
voor	2020	begroot	was.
Daarom	willen	we	jullie
vragen	om	wat	extra
over	te	maken	aan	de
stichting	tbv	hun
toekomstig	verlof	naar
Nederland.

DOEN	JULLIE	MEE	???

ga	naar	geven

We	hopen	dat	jullie	deze	verhalen	met	plezier	gelezen	hebben	en	als	een
bemoediging	ervaren.	Stuur	gerust	een	berichtje	als	je	wilt	reageren.

Met	een	hartelijke	groet,
	

Blaise,	Jeannette,	Caleb	&	Phoebé

Om	voor	te	danken:
	
dat	Caleb	en	Phoebé	allebei	hun
schooljaar	goed	hebben	afgesloten.
dat	de	slotceremonie	van	weer	een
driejarig	trainingsprogramma	bij
Trainingscentrum	Caleb	een	groot
feest	was.
dat	we	nog	steeds	heen	en	weer
kunnen	reizen	tussen	Niamey	en
Maradi.

Om	voor	te	bidden:
	
dat	wij	(Blaise	en	Jeannette)	een
pauze	kunnen	nemen	van	het	werk
en	uit	mogen	rusten	voordat	Caleb
en	Phoebé	weer	naar	school	gaan	-
best	een	uitdaging	als	je	op
dezelfde	plek	blijft	waar	'het	werk'	je
meestal	komt	zoeken.
dat	het	regenseizoen	goed	zal	zijn,
zodat	de	gewassen	goed	kunnen
groeien	en	de	mensen	goede
oogsten	zullen	hebben.
voor	veiligheid	in	west	en	oost
Niger,	waar	veiligheidsbedreigingen
van	extremistische	groeperingen	het
leven	ernstig	verstoren	en
slachtoffers	maken	onder	de
bevolking	en	militairen	in	die	regio's.
Dit	alles	is	een	grote	zorg	voor	de
regering.

	

D	O	N	E	E	R

Complete	tekst	ontvangen?

Voor	wie	geen	internet	heeft	of	de	nieuwsbrief	in	een	een	kerkblad	wil	publiceren,	is
er	ook	een	nieuwsbrief	met	de	complete	tekst	(zonder	doorklikken).	Wil	je	deze
ontvangen?	Laat	het	ons	weten!	mail:
				nigerzending@gmail.com
of	per	post:	naar	onderstaand	adres
				Stichting	Niger	Zending
				Dordogne	11,	3831	EJ	Leusden

Blaise,	Jeannette,	Caleb	en	Phoebé
Gaïtou	
BP	10469	JEMED
Niamey
Niger
Telefoon:	[00	227]	96	257	222
of	96	283	331
Email:	jemmaradi@gmail.com
of	jeannettegaitou@gmail.com

Ga	naar	de	projecten

Samen	sterker
Via	deze	brief	willen	we	jullie	op	de
hoogte	houden	van	het	werk	in	Niger,
omdat	we	dit	werk	niet	kunnen	doen
zonder	jullie	en	zonder	God.	Willen	we
jullie	niet	alleen	op	de	hoogte	houden,
maar	willen	we	jullie	ook	aanmoedigen
om	zelf	betrokken	te	zijn	door
bijvoorbeeld	te	bidden.

Ook	is	financiële	steun	van	harte
welkom!
Giften	kun	je	overmaken	op
rekeningnummer
NL	07	RABO	0361	834	179
t.n.v.	Stichting	Niger	Zending
	

Stichting	Niger	Zending
Dordogne	11
3831	EJ	Leusden

Email:
nigerzending@gmail.com

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	nigerzending@gmail.com	toe	aan	uw	adresboek.
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