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INLEIDING
Stichting Niger Zending is een christelijke (interkerkelijke) organisatie. We willen mensen
uitnodigen  en  enthousiast  maken  om  samen  onze  zendingspartners  in  Niger  en  hun
projecten  op  het  gebied  van  ontwikkelingswerk  en  zending  te  steunen.  Hulp  aan  onze
zendingspartners om de bevolking van Niger te helpen. Zij zijn zelf onderdeel van en doen dit
werk  in  nauwe  samenwerking  met  de  plaatselijke  bevolking.  We  willen  mensen
aanmoedigen om hen hierin te ondersteunen om zo samen het verschil  te maken in de
armoedebestrijding in Niger.
Blaise en Jeannette Gaïtou wonen en werken in Niger, zij zijn onze zendingspartners. Blaise
groeide op in Niger, Jeannette in Nederland. Zij zetten zich met hart en ziel in voor Niger en
haar bevolking. Zij staan dicht bij de mensen en hierdoor weten zij goed wat de behoefte is
en wat er onder hen leeft. Door hen ondersteunen we diverse projecten op het gebied van
ontwikkelingswerk en zending. 

Achtergrondinformatie: Niger
Niger is een Afrikaans land dat voor een groot deel in de Saharawoestijn ligt in noordelijk-
midden Afrika. Ongeveer 80% van het land is woestijn, droog, dor, stoffig en heet (in de koele
periode oktober tot februari is het overdag ongeveer 30 graden Celsius. In de warme periode
maart tot april/mei is het overdag 35 tot 50 graden Celsius.) Niger heeft ongeveer 24 miljoen
inwoners en is ongeveer 30x groter dan Nederland.
Niger is één van de landen ter wereld waar diepe armoede het meest wijd verbreid is in de
maatschappij. Volgens de VN-index van de menselijke ontwikkeling is het één van de minst
ontwikkelde landen ter  wereld. http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NER Er  zijn  veel
jongeren die op straat leven, veel van deze jongeren volgen geen (beroeps)opleiding. 
Niger kent godsdienstvrijheid, 80% van de bevolking is moslim, 2% is christen, 18% inheemse
religies.

STICHTING NIGER ZENDING
Motto
De wereld verandert. Vroeger ging een zendeling van noord naar zuid, tegenwoordig komen
er veel  meer zendingswerkers uit de zuidelijke landen zelf. In ons geval uit Niger (Afrika). We
hebben een hart voor zending en willen hierin samenwerken. 
“Er zijn 3 dingen die bij zending centraal staan:
Zending gaat in het voetspoor van en is gericht op Jezus Christus. 
Zending is mensenwerk, persoonlijke betrokkenheid, betrokkenheid bij personen: daar gaat
het in de eerste plaats om.
Zending  overschrijdt  grenzen  van  culturen,  rassen,  klassen  en  talen.  Zending  verbindt
mensen over die grenzen heen.” (Wilbert van Saane, lezing EZA)
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Doelstelling
Statutaire doelstelling: 
a:  Het  financieel  steunen  van  zendelingen  en  projecten  ten  behoeve  van  zending  en
evangelisatie op bijbelse grondslag naar Mattheus 28 vers 19.
b: Het verrichten  van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
(Wij gebruiken tegenwoordig het woord zendingspartners in plaats van zendelingen)

Geschiedenis Stichting Niger Zending 
Manuel Noordermeer  vertrekt in  augustus 2002 met zijn gezin voor onbepaalde tijd naar
Niger om daar via Jeugd met een Opdracht zendings- en ontwikkelingswerk te gaan doen.
Aan dat vertrek was een ruime periode van voorbereiding vooraf gegaan. Een discipelschap
trainingsschool,  een  stukje  theologische  opleiding,  tropencursus  verpleegkunde,  vorming
van een thuisfrontcommissie en natuurlijk sponsorwerving. Jeugd met een Opdracht is een
zendingsbeweging  waarin  men zijn  eigen financiële  ondersteuning  moet regelen.  Om de
sponsoring  voor  de donateurs  zo  aantrekkelijk  mogelijk  te  maken werd  er  een stichting
opgericht met de naam: Stichting Niger Zending. Giften zouden hierdoor aftrekbaar zijn van
de belasting.
Tijdens hun 14 maanden durende verblijf in Niger leerden ze Blaise Gaïtou kennen als collega
en teamgenoot binnen Jeugd met een Opdracht. Een prachtig mens met visie, passie, geduld
en doorzettingsvermogen. Toen de werkzaamheden van Manuel en zijn familie in Niger door
onvoorziene  gezinsomstandigheden  moesten  worden  beëindigd,  bleef  stichting  Niger
Zending bestaan als een soort steunfonds dat vanuit Nederland opereerde ten behoeve van
activiteiten in Niger. De stichting draaide op een lager pitje. 
Manuel: “In deze periode vond de opstart plaats van Support Team Gaïtou waar ik zo’n drie
jaar deel van mocht uitmaken. Gedurende deze drie jaar vond bij mijzelf een stuk berusting
plaats waarin ik zag dat Niger voor mij/ons voorlopig geen werkveld meer zou zijn en de
stichting in onbruik was geraakt. Blaise en Jeannette werden sinds 2004 ondersteund vanuit
de Baptisten Gemeente Rotterdam-Centrum (de gemeente waar Jeannette is opgegroeid).
Om het  meer  interkerkelijke  karakter  van hun werk te  benadrukken, de behoefte om de
sponsoring professioneler aan te gaan pakken en een eigen herkenbare naam te krijgen werd
binnen  Support  Team  Gaïtou  juist  nagedacht  over  het  vormen  van  een  stichting.  Sinds
september 2011 richt Stichting Niger Zending zich nu op de ondersteuning van het werk van
Blaise en Jeannette Gaïtou.
Voor mij had Stichting Niger Zending geen betere bestemming kunnen krijgen dan Blaise en
Jeannette en het werk dat zij doen. Hun liefde en passie, investeringen in jeugd, gezinnen,
scholing en arbeid maken Jezus Christus zichtbaar, hoorbaar en voelbaar in Niger.”

Stichting Niger Zending nu
In september 2011 is de stichting verder gegaan ten behoeve van (het werk van) Blaise en
Jeannette Gaïtou in Niger. We sluiten niet uit dat in de toekomst ook andere initiatieven
door de stichting ondersteund zullen worden. 
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We nemen onze kleine groep bestaande particuliere sponsors serieus en willen deze graag
behouden. Ons verlangen is om onze zendingspartners en het werk in Niger bij een breder
publiek bekend te maken, waardoor we de inkomsten kunnen vergroten. 

We willen het werk van Stichting Niger Zending meer en professioneel op de kaart zetten.
Het onderbrengen van (het werk van) familie Gaïtou in de Stichting Niger Zending was hier
een eerste stap in. We zijn geen werkgever, maar een faciliterende organisatie.

We zullen het werk van de stichting verder vormgeven. Op het gebied van communicatie, PR
en fondsenwerving zijn we bezig een goed beleid te ontwikkelen. We willen kritisch kijken
naar de informatie die we tot nu toe gedeeld hebben en in de toekomst zullen delen. 

De bekendheid van Stichting Niger Zending binnen Nederland beperkt zich (in 2021) tot een
beperkte  groep  mensen;  zo’n  49  particuliere  donateurs,  110  lezers  van  de  Nederlandse
nieuwsbrief en enkele kerkelijke gemeenten, scholen, bedrijven en fondsen.

Nederlanders geven/gaven graag aan goede doelen, maar de bereidheid om dat te doen
neemt af. Mensen zijn bang dat er geld "aan de strijkstok blijft hangen". Het is van groot
belang dat we donateurs betrokken houden. We willen graag samen met de vrienden en
donateurs nadenken over de toekomst. Het is belangrijk om te laten zien waar het geld naar
toe gaat en wat er mee gedaan wordt (transparantie). Donateurs worden steeds kritischer,
naar alles wat zij zien op het gebied van goede doelen. Het aanbod op de goede doelen
markt  is  groot.  Ook  het  aanbod  van  christelijke  doelen  is  groot.  We  willen  mensen
stimuleren om serieus na te denken over mogelijke ondersteuning.
Wij hebben geen professionals in dienst op het gebied van PR en communicatie. Op het 
gebied van fondsenwerving werken we samen met een professioneel fondsenwerver op no 
cure no pay basis. Zij zoekt aansluiting bij fondsen. Daarnaast zijn we ook op zoek naar 
bedrijven waarmee we kunnen samenwerken. 

We zullen het moeten doen met de middelen en tijd die we als vrijwilligers van een kleine
stichting voorhanden hebben. Hulp in tijd, geld, goederen en diensten om de stichting verder
te professionaliseren, is van harte welkom.

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.
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 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
sociale 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.

Het bestuur
Het  bestuur  van  Stichting  Niger  Zending  bestaat  enkel  uit  vrijwilligers,  die  allen  vanuit
persoonlijke betrokkenheid,  hun persoonlijke geloof  en door  betrokkenheid bij  Blaise  en
Jeannette, het leven en werk van Blaise en Jeannette willen ondersteunen. Ons verlangen is
om het werk steeds meer samen met de donateurs en vrienden te gaan doen.
Er zijn momenteel 6 bestuursleden werkzaam voor de stichting. Door het overlijden van Ton
van Iperen is  er  helaas  een vacature  ontstaan.  De bestuursleden doen het  werk  van  de
stichting over het algemeen naast hun gewone werk of andere dagelijkse bezigheden. De
stichting heeft geen winstoogmerk. 

Dagelijks bestuur:
 Ronald Fennema, voorzitter a.i., Rotterdam
 Jeanne Baas-Amersfoort, secretaris a.i., Vlaardingen
 Piet Baas, penningmeester, Vlaardingen
Leden:
 Marcel Baas, Leusden
 Gerard van Wijk, Hardinxveld-Giessendam
 Nel Fredrikze-de Jong, Gouda
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Het  werk  van  het  bestuur  vindt  onbezoldigd  plaats.  De  bestuursleden hebben recht  op
vergoeding  van de door hen in de uitoefening van de functie gemaakte  kosten.  Zij  zien
doorgaans af van vergoeding door deze te schenken aan de stichting.

PROJECTEN IN NIGER
Niger is één van de minst ontwikkelde landen van de wereld, volgens de UN index. Aandacht
vragen voor Niger is dringend nodig.
Wij geloven dat educatie de sleutel is tot zelfstandigheid en een betere toekomst. Vandaar
dat educatie als een rode draad loopt door de projecten.  Dit sluit ook aan bij één van de
Sustainable  Development  Goals  van  de  UN:   "Ensure  inclusive  and  equitable  quality
education  and  promote  lifelong  learning  opportunities  for  all".   Kortweg:  "quality
education". 
 
Het  zendingsechtpaar  Blaise  en  Jeannette  Gaïtou  zijn  de  drijvende  kracht  achter  deze
projecten.  

Onze Zendingspartners (Blaise en Jeannette Gaïtou)
Blaise groeide als moslim op in Niger, een overwegend islamitische samenleving. Hij kwam
als  jonge  man  in  contact  met  christenen  en  leerde  Jezus  kennen  als  vriend,  Vader  en
verlosser. Blaise is een man met visie, passie, geduld en doorzettingsvermogen. Hij volgde
een opleiding aan een bijbelschool en sloot zich aan bij Jeugd met een Opdracht. Daar heeft
hij zijn opleiding vervolgd, gericht op discipelschapstraining, kinder- en jeugdwerk.

Jeannette komt  uit  Nederland,  kwam  tot  geloof  tijdens  een stage  in  Brazilië,  studeerde
verder in Wageningen, werkte 6 jaar als zendeling in de Centraal Afrikaanse Republiek en
werd  geraakt  door  de  beperkte  betrokkenheid  van  de  evangelische  kerken  bij
armoedebestrijding. Zo sterk dat zij hier een doctoraal studie aan gewijd heeft. Zij vroeg zich
af in welke mate evangelische kerken en - organisaties zich inzetten voor armoedebestrijding
en op welke manier zij hier invloed op (kunnen) uitoefenen. Zij ging hiervoor naar het Oxford
Centre  for  Mission  Studies.  Tijdens  haar  veldwerk  voor  dit  promotieonderzoek  heeft  zij
Blaise leren kennen.

In 2004 trouwden zij en zij zijn ondertussen gezegend met 2 kinderen: Caleb en Phoebé.

Hun  liefde  en  passie,  investeringen  in  jeugd,  gezinnen,  scholing  en  arbeid  maken  Jezus
Christus zichtbaar, hoorbaar en voelbaar in Niger.
Blaise en Jeannette werken binnen deze projecten op basis van een support systeem en
ontvangen geen salaris. Zij zijn voor wat betreft hun inkomsten grotendeels afhankelijk van
giften. We helpen hen zodat zij de bevolking verder kunnen helpen door hun projecten. 

Jeannette heeft, naast het werk wat door de stichting ondersteund wordt, een baan op
parttime basis voor SIM-Niger. Het project waarvoor zij werkt is Sowing Seeds
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of Change in the Sahel (SSCS). Zij heeft de algehele leiding, supervisie en 
eindverantwoordelijkheid; en voert de administratie en boekhouding. Zij ontvangt daarvoor 
een lokaal, klein salaris. 
Verder is zij voorzitter van het schoolbestuur en ondersteunt de schoolleiding op gebied van 
administratie en boekhouding. Ook coördineert zij de activiteiten binnen het kader van 
JmeO. Wij hebben dit project toegevoegd (zonder fondsenwerving).

Jeugd met een Opdracht
De meeste projecten gebeuren onder de vlag van JEMED, Jeunesse en Mission Entraide et
Développement (Jeugd met een Opdracht). De projecten van JEMED in Niger vinden plaats
op het gebied van onderwijs, sociaal maatschappelijke voorzieningen en gemeenteopbouw.
JEMED is in Niger een officiële NGO (Non Governmental Organisation), waardoor zij kunnen
samenwerken met de plaatselijke overheid. Blaise is nationaal directeur van JEMED. Door
deze (vrijwilligers) functie is hij ook betrokken bij het werk van Jeugd met een Opdracht in
andere landen in west Afrika en  bezoekt hij regelmatig conferenties in het buitenland. Ook
geeft hij soms internationale trainingen op het gebied van jeugdwerk. 

Cornerstone
Académie Evangélique Cornerstone de Maradi (de basisschool) is gesticht onder de paraplu
van   Cornerstone,  een  lokale  stichting  op  het  gebied  van  onderwijs.  Cornerstone  heeft
meerdere (christelijke) scholen in Niger.

SIM-Niger
Alhoewel we als stichting niet direct samenwerken met SIM-Niger, is Jeannette daar zelf wel
in dienst voor SSCS (Sowing Seeds of Change in the Sahel). Voor Centre Caleb heeft Jeugd met
een Opdracht het terrein wel in bruikleen van de SIM. SIM is een internationale organisatie
met meer dan 4000 werkers die dienen in meer dan 70 landen. De groep SIM medewerkers
zelf bestaat uit een internationaal gezelschap en bestaat uit 70 nationaliteiten. Zij zetten zich
in voor een breed scala aan activiteiten.

DE PROJECTEN OP EEN RIJ
Beroepsopleiding en begeleiding naar werk: Centre de Formation Caleb 
Thema: vakopleiding
Doelgroep: laag en ongeschoolde jongeren

Door een beperkte ontplooiing en door culturele aspecten zijn meisjes en vrouwen in Niger
snel  achtergesteld.  Vaak  mogen  zij  niet  naar  school.   In  traditionele  milieus  komt  het
nauwelijks  voor  dat  een  meisje  op  haar  19de  nog  niet  is  uitgehuwelijkt. Meisjes  zijn
kwetsbaar.  Zij  hebben  minder  kansen  en  hebben  daardoor  minder  kans  om  een
menswaardig zelfstandig bestaan op te bouwen.
Dit is de reden dat binnen Centre Caleb in eerste instantie begonnen is met een opleiding
voor meisjes en jonge vrouwen. Patroontekenen,  naaien, en handwerken aangevuld met
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alfabetisering,  eenvoudig  boekhouden/bedrijfsvoering  en  basiseducatie:  hygiëne  en
gezinsplanning. 

In de loop van de opleiding kunnen leerlingen opdrachten uitvoeren voor derden en hier wat
geld  mee  verdienen.  Aansluitend  aan  de  opleiding  krijgen  15  studenten  die  het  meest
gemotiveerd zijn en die 25% van de aanschafprijs van een naaimachine bij elkaar gespaard
hebben,  een naaimachine als  startkapitaal  om een eigen bedrijfje te starten.  Zij  worden
vanuit de opleiding hierin verder op informele wijze gecoacht.

De school heeft een christelijk karakter, dit houdt in dat er op een respectvolle manier met
elkaar wordt omgegaan: beledigingen en geruzie wordt niet getolereerd. Ook hopen we de
deelneemsters  een  gevoel  van  eigenwaarde  mee  te  geven.  ‘s  Morgens  wordt  er  een
dagopening gehouden en de leerlingen hebben de kans om tijdens de praktijklessen naar de
bijbel te luisteren in hun eigen taal (het Hausa).

Vanaf cursusjaar 2018/2019 is gestart met een cursus voor echtgenotes van voorgangers.
Doordat de meeste van hen al enige scholing doorlopen hebben was de verwachting dat zij
de  opleiding  sneller  konden  afronden.  Door  de  vakopleiding  kunnen  de  echtgenotes  na
afloop een bijdrage leveren aan de financiële ondersteuning van het gezin. 

In 2015 is er ook begonnen met een leerwerkplaats voor automonteurs.
De jongens leren de lesstof niet op Centre Caleb zelf maar worden gelijk geplaatst bij een
lokale erkende garage. Deze bedrijven zijn als leerwerkplaats erkend door de staat. Er moet
wel betaald worden voor deze leerwerkplaats. De jongens komen zonder enige kennis in het
bedrijf,  worden ter  plekke  opgeleid  en  hebben heel  veel  begeleiding  nodig.  De  jongens
blijven  onder  de  verantwoordelijkheid  van  Centre  Caleb  en  komen  regelmatig  naar  het
Centrum voor persoonlijke gesprekken, geestelijke vorming en morele ondersteuning, e.d.
De eerste groep bestond uit 3 jongens die op deze manier in opleiding waren.
De jongens leren het vak dus in de praktijk in combinatie met persoonlijke ontwikkeling op
Centre Caleb. 

In 2020 is eenzelfde concept van leerwerkplaatsen opgezet in samenwerking met Tearfund-
UK.  Het  gaat  hier  om  leerwerkplaatsen  automonteur,  lasser  en  computervaardigheden.
Totaal gaat het om 20 leerlingen voor in eerste instantie een periode van een ½ jaar. 

Lokale fondsenwerving:
Lokaal  worden gewassen verbouwd op het  terrein  waar  de opleiding  is  gevestigd.  Door
verkoop van de oogst proberen we inkomsten te genereren voor de opleiding. Ook zijn er in
dit kader veeteelt activiteiten, maar de winstmarges in de landbouwsector zijn beperkt.  
In de loop van de naaiopleiding krijgen leerlingen gelegenheid om opdrachten voor klanten
uit te voeren die zij tegen betaling kunnen maken, waardoor kosten van materialen door
klanten betaald worden en de leerlingen ook al iets verdienen. 
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Wat betreft het ontwikkelen van andere vakopleidingen in de toekomst wil Centre Caleb
inspelen op de vraag vanuit de jongeren en waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft.

Basisonderwijs en middelbaar onderwijs: AECM - Académie Evangélique Cornerstone 
de Maradi
Dit gebeurt niet onder de verantwoordelijkheid van Jeugd met een Opdracht maar onder de
verantwoording van Cornerstone. 

Thema: basisonderwijs en middelbaar onderwijs
Doelgroep: kinderen vanaf 3 jaar

Er is een grote nood in Niger op het gebied van scholing, vooral voor wat betreft de lagere
scholen.  De  kwaliteit  van  het  onderwijs  is  niet  goed.  Een  klas  van  80  kinderen  is  geen
uitzondering. Het is dan onmogelijk om individueel aandacht te geven aan kinderen. En in
dergelijke omstandigheden laat discipline te wensen over. In de praktijk betekent dit, dat
een groot deel van de kinderen een aantal jaren naar de lagere school gaat, maar nauwelijks
leert lezen, schrijven en rekenen en zodoende analfabeet blijft. 

Familie Gaïtou: Wij willen ons steentje bijdragen om te helpen voorzien in goede scholing
voor  de kinderen.  (Deze  school  is  opgezet  met  een  aantal  partners,  Cornerstone & SIM-
Niger). In 2012 zijn we heel kleinschalig gestart met de kleuterschool, deze mocht starten
zonder de officiële toestemming. Eind 2016 is de officiële vergunning afgegeven. 
Van 7 leerlingen in 2012 is de basisschool in 10 jaar naar 121 leerlingen gegroeid in 2022. 
Sinds 2020 is er officiële erkenning voor de middelbare school, deze begon in 2019 met 5
leerlingen en is gegroeid naar 28 leerlingen in 2020.
Het is de bedoeling om een eigen schoolcomplex te krijgen. Er zijn nu 3 gebouwen met ieder
3 lokalen: 1 gebouw voor de kleuterschool en 2 gebouwen voor de basisschool.  We blijven de
komende jaren nog druk met de bouwwerkzaamheden. Het gebouw voor de administratie
moet nog gebouwd worden en daarna de gebouwen voor de middelbare school (collège en
lycée). De termijn hiervoor is onbekend op dit moment. En afhankelijk van de financiering die
we hiervoor kunnen vinden.
Voor de leerlingen wordt schoolgeld betaald en de school krijgt financiële ondersteuning of
giften in natura (vrijwilligerswerk) van lokale christenen.

Activiteiten voor kinderen en jongeren: Fabricants de Joie (FJ)
Thema: christelijk jeugdwerk
Doelgroep: kinderen en jongeren 

Met dit programma bieden we ondersteuning aan kinderen, tieners en jongeren, we leren
hen om als christen te leven en te werken in een samenleving waar mensen overwegend
moslim zijn (slechts 2% is christen). Daarin is het programma van de FJ uniek.
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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, geestelijke en creatieve vaardigheden. Zij ontdekken hoe je een relatie
met God kunt opbouwen. We betrekken hen in het nemen van beslissingen, waardoor ze
leren om verantwoordelijkheid op zich te nemen. Ook betrekken we het gezin hierbij want
dat heeft een centrale rol in de opvoeding.

We  doen  dit  door  middel  van  bijbels  onderwijs,  dans,  toneel,  mime,  het  geven  van
concerten, (vakantie)kampen en speciale kinderprogramma's in de wijk (Quartier Libre). We
geven  kinderen  een  mogelijkheid  zich  te  laten  horen/zien  binnen  de  maatschappij.  We
helpen de kinderen bij het ontwikkelen van hun mogelijkheden, vaardigheden en talenten.
Daarmee  vergroten  we  de  kansen  in  de  maatschappij.  In  Maradi  draait  het  speciale
kinderprogramma Quartier Libre op vier locaties.  

Bijbelstudie, training en diaconaal werk: DTS - Discipelschap Training School
Thema: groeien in geloof in woord en daad
Doelgroep: jongeren, (jong) volwassenen

De Discipelschap Training School richt zich met name op jonge mensen. Het is een training
van zes maanden met als doel God te kennen en Hem bekend te maken. Het bestaat uit
twaalf weken theorie en twaalf weken praktijk opleiding. Iedere week is er een ander thema.
Deze twaalf weken les bieden de mogelijkheid om op verschillende manieren te leren en te
groeien. Er wordt deze twaalf weken als een soort familie samen met elkaar geleefd . Naast
de officiële lestijd wordt er in kleine groepjes gewerkt, zijn er opdrachten, en is er tijd voor
gebed. De deelnemers worden uitgedaagd om hun relatie met God te verdiepen. Ieder krijgt
een mentor die hem/haar persoonlijk begeleidt.

Na de theoriefase gaat de groep op outreach. Tijdens de outreach willen we Gods liefde voor
mensen laten zien in zowel daden als woorden. Dit is  evangelisatie door middel  van het
verzorgen van lessen, creatieve werkvormen zoals bijv. drama en het geven van praktische
hulp. 
De DTS is geregistreerd bij de University of the Nations van Jeugd met een Opdracht en is
tweetalig: Frans en Hausa. De financiering van deze training wordt voor de helft door de
deelnemer zelf bij elkaar gebracht, de andere helft wordt gefinancierd.
Vanaf  oktober  2018  wordt  deze  training  in  combinatie  met  een  cursusjaar  bij  de
vakopleiding  “kleding  maken”  aangeboden  aan  echtgenotes  van  evangelisten.  Door  de
vakopleiding  kunnen  de  echtgenotes  na  afloop  een  bijdrage  leveren  aan  de  financiële
ondersteuning van het gezin. Door de DTS zullen de echtgenotes een steviger christelijke
basis hebben en daardoor hun echtgenoot beter bij kunnen staan in zijn werk als evangelist. 
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Partner project (zonder fondsenwerving): "Sowing Seeds of Change in the Sahel" 
Sowing Seeds of Change in the Sahel (SSCS) is een project van SIM-Niger. Het   werk van SSCS
bestaat  uit  projecten  op  het  gebied  van  landbouw  en gezondheidseducatie  (in  dorpen).
Jeannette werkt hier sinds 1 maart 2014 op parttime basis (voor een lokaal klein salaris).
Naast  haar  werk  voor  de  AECM  en  JmeO.  Het  werk  sluit  uitstekend  aan  op  de
landbouwkundige opleidingen van Jeannette. Ook de bevindingen en ideeën, die zij opdeed
tijdens haar doctoraal studie, zijn nuttig. Het doel is, door middel van onderzoek, methodes
te  vinden  die  duurzame  hogere  productiviteit  mogelijk  maken,  zodat  mensen  op  het
platteland de mogelijkheid zullen hebben hun levensomstandigheden en voedselzekerheid
te verbeteren. Tegelijkertijd kunnen de medewerkers van SSCS door hun werk heen een
glimp laten zien van wie God is.

WENSEN EN ACTIES IN NEDERLAND:
Stichting Niger zending faciliteert in Niger maar is daadwerkelijk aan het werk in Nederland.
Wensen en acties voor de komende periode:

Communicatie
De stichting heeft financieel gezien niet veel armslag. De neiging is om geen kosten te maken
voor PR. Maar hoe moet je nieuwe donateurs krijgen als de mensen je niet (leren)kennen.
Onbekend maakt  onbemind. Mensen moeten eerst  de stichting (leren)  kennen.  Er moet
voldoende  en  juiste  informatie  gegeven  worden,  voordat  toekomstige  donateurs
enthousiast kunnen worden en kunnen overwegen om in actie te komen.

 We  hebben  informatie  voor  kinderen  ontwikkeld.  “Special  for  kids”  staat  op  de
website en is gebruikt op een basisschool. Door de opzet van vraag en antwoord is
het een interactieve manier van informatieverstrekking.

 Zendingspartners worden aangemoedigd regelmatig berichten voor een nieuwsbrief
te schrijven, hierin worden ook gebedspunten vermeld en eventuele acties.

 De website wordt  regelmatig gecontroleerd op actuele informatie.
 De beschikbare PowerPoint presentatie moet elk jaar up to date gemaakt worden.
 We gaan het gebruik  van nieuwe media en social  media nogmaals  bekijken.  Hier

zullen we nieuwe initiatieven in ontwikkelen.
 Waar mogelijk zullen we gelegenheden aangrijpen om Stichting Niger Zending meer

bekendheid te geven. Bijvoorbeeld met een informatiestand of een presentatie.
 In  het kader  van de AVG hebben we het privacy protocol  aangepast.  Deze is  als

bijlage toegevoegd aan dit beleidsplan.

Het effect van communicatie is niet  direct meetbaar.  De bestaande achterban is van
groot  belang,  maar  we  zoeken  naar  uitbreiding,  werven  van  nieuwe  kerken,
(zondags)scholen, donateurs en grotere acties.

Op dit moment zijn er slechts enkele kerkelijke gemeenten die ons ondersteunen. 
We zijn blij met de Gemeenten die ons ondersteunen en werken graag met hen samen. Deze
contacten  willen  we verdiepen en  waar  mogelijk  nog  uitbreiden.  We  willen  een breder
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publiek bereiken, meer interkerkelijk te werk gaan. Mogelijkheden die zich aandienen op dit
vlak  aangrijpen  om  bij  verschillende  kerken  bekendheid  te  krijgen.  Zo  nodig  bestaande
donateurs hierbij inschakelen.  We willen christenen betrekken bij de zendingsopdracht die
Jezus ons geeft. We willen christenen stimuleren om voor het werk in Niger te bidden.

Fondsenwerving 
Er zijn veel verschillende fondsen, dit is een wereld op zich… het aanvragen van geld bij
vermogensfondsen vereist specifieke competenties en netwerken.

 We werken samen met een fondsenwerver op basis van no cure - no pay.
 Wij leveren projectbeschrijvingen aan, zij zoekt de fondsen. In samenspraak worden

de gevonden fondsen aangeschreven.
 Jaarlijks wordt de samenwerking geëvalueerd. 
 Ondertussen  blijven  we  als  bestuur  ook  alert  waar  het  gaat  om  fondsen  en

samenwerking met bedrijven.

Onze particuliere ondersteuners zijn een kleine groep mensen
Daarom is het van belang om initiatieven te ontwikkelen om nieuwe particuliere donateurs
te werven. 
Voor het vinden van particuliere donateurs blijkt dat netwerken het beste werkt.

Veel van de bestuursleden hebben naast hun taak binnen het bestuur een volledige baan.
We  gaan  gebruik  maken van  bestaande  mogelijkheden  om  geld  te  genereren.  Op  deze
manier kun je gebruik maken van diensten van derden. Dit bespaart  tijd, zodat we deze
kostbare tijd op een andere manier binnen de Stichting in kunnen zetten. In dit kader zijn wij
lid van een brancheorganisatie namelijk Partin.

Financieel
Inleiding
De  penningmeester  zorgt  voor  de  verwerking  van  alle  financiële  transacties  en  een
transparante verantwoording en verslaglegging van de financiën van Stichting Niger Zending.
Ook  verzorgt  hij  de  sponsoradministratie  en  de  verantwoording  aan  de  individuele
sponsoren.

Strategie
De niet geoormerkte gelden die aan de Stichting gegeven worden zullen in eerste instantie
gebruikt worden ter ondersteuning van onze zendingspartners.
De reserve van Stichting Niger Zending is voldoende en verantwoord. Het bestuur streeft
ernaar te komen tot een voldoende reserve om onze partners in Niger in de gelegenheid te
stellen ook zelf  de  promotie van  hun werk  in  Nederland te  kunnen laten uitvoeren.  De
opbouw van een reserve van 12 maanden voor de begroting is een streven, maar  heel snel
reserves opbouwen is echter niet de ambitie. Onze gevers verwachten dat het geld wat is
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gegeven besteed wordt aan de missie van Stichting Niger Zending. Reserveren is uitsluitend
bedoeld om de continuïteit en liquiditeit van de Stichting op een verantwoorde manier te
waarborgen.
Betreffende geoormerkte donaties zal  het bestuur, wanneer voor enig project voldoende
geld  ingezameld  is  en  er  nog  giften  voor  dat  project  binnenkomen,  betreffende  gelden
aanwenden voor (een)soortgelijk(e) project(en) binnen de invloedssfeer van de stichting.  
Mochten  er  zich  onvoorziene  omstandigheden  voordoen  waardoor  een  project  geen
doorgang kan vinden, dan zal het bestuur op eenzelfde wijze handelen.

Totale overhead kosten mogen niet meer dan 10% van onze totale inkomsten bedragen.

Financiële positie
De huidige financiële situatie van de Stichting is net toereikend. De fondswerving van onze
organisatie zal veel aandacht moeten blijven krijgen.

Het bestuur bestaat deels uit familieleden van Jeannette Gaïtou
Het  is  van  belang  de  Stichting  verder  te  professionaliseren  om  de  indruk  van
belangenverstrengeling te voorkomen. Het bestuur heeft als streven tegenover het aantal
naaste  familieleden  minimaal  eenzelfde  aantal  onafhankelijke  bestuursleden  te  hebben.
Onderdeel van het professionaliseren is het laten controleren van de boekhouding. Doordat
de stichting het financieel niet breed heeft is er geen geld om een officiële accountant te
consulteren, maar transparantie is belangrijk. We laten de boekhouding controleren zoals in
de statuten aangegeven staat en streven ernaar om dit extra te laten controleren door een
ter zake deskundige van buitenaf.
 

Praktisch
Incidenteel zijn er situaties waarin praktische hulp gevraagd wordt om Blaise en Jeannette te
helpen. Dit kan zijn het mogelijk maken van “verlof”. Verlof is hier niet het juiste woord
omdat Niger het thuisland is van Blaise en Jeannette. Het leggen van contacten in Nederland
door Jeannette en Blaise is belangrijk voor het behoud en uitbreiden van donateurs. 
Rondom dit verblijf zijn veel praktische zaken te regelen, hierin zullen we als Stichting Niger
Zending ondersteunend zijn.

Er is vanuit Niger een vraag om kwalitatief goede schoolspullen uit Europa over te brengen
ten behoeve van de basisschool. Ook is er vraag voor gereedschap voor Centre Caleb. 
Hier onderzoeken we als Stichting de mogelijkheden in verhouding met de vervoerskosten.

Soms zijn er praktische zaken die op privéterrein geregeld moeten worden, zoals misschien
in de toekomst studeren in Nederland voor Caleb en Phoebé.
De stichting wil ook met dit soort dingen praktische hulp bieden waar nodig.
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OVER GRENZEN HEEN
(Jongere)  mensen  een  ervaring/beleving  aanbieden  in  de  zin  van  een  werkvakantie.
Jongeren met eigen ervaring in Niger kunnen goede ambassadeurs zijn; we gaan uitzoeken
wat (bestaande) mogelijkheden op dit gebied zijn. 
Gezien het negatieve reisadvies voor Niger is het op dit moment niet raadzaam met een
grote  groep aandacht  te  trekken.  Dit  doel  wordt  uitgesteld.  Momenteel  worden nieuwe
mogelijkheden onderzocht. Kortere termijn kans in deze is het op individuele basis volgen
van de DTS, alhoewel de Franse taal hier vaak een belemmering in vormt.  

Bij alle vormen van vrijwilligerswerk kan de stichting niet garant staan voor evt. schade in
welke vorm dan ook. Alle vormen van (vrijwilligers)werk zowel in Nederland als Niger zijn
geheel voor eigen risico. 

14
14



Bijlage: 
Privacy verklaring Stichting Niger Zending

Stichting Niger Zending wil zorgvuldig omgaan met de privacy en persoonlijke gegevens van haar 
achterban. Hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens leest u in deze privacy verklaring. Dit 
wordt als bijlage bij ons beleidsplan gevoegd. De meest recente versie is altijd op onze website te 
vinden. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Niger Zending verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt (bij 
particuliere personen). 

Bij kerken, fondsen, organisaties (incl. scholen) en bedrijven doordat we deze zelf zoeken of door 
contacten die we met u persoonlijk hebben gelegd doel fondsenwerving /het zoeken van 
ondersteuning.

Algemeen

Stichting Niger Zending heeft een digitaal adressen bestand. Dit bewaren wij lokaal op 2 locaties (bij 
de penningmeester en bij een tweede bestuurslid) daarnaast zijn de adressen ook opgeslagen bij “La 
Posta” (het mailprogramma dat wij gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrieven). Stichting 
Niger Zending gebruikt het e-mail adressenbestand alleen voor de relatie tussen haar en U. Om u op 
de hoogte te houden door middel van de nieuwsbrief. De inhoud van de nieuwsbrief kan variëren: 
inhoudelijke informatie over (het werk van) onze zendingswerkers, de uitvoering van activiteiten van 
de stichting, fondsenwerving en gebedspunten kan onderdeel zijn van de nieuwsbrief. Wij sturen de 
nieuwsbrieven via “La Posta”; Met La Posta hebben we een verwerkingsovereenkomst getekend 
waarin staat hoe er met de privacy wordt omgegaan. Aanvullend heeft de medewerker die onze 
nieuwsbrief maakt in “La Posta” ook toegang tot de naw gegevens in “La Posta”.

Het digitale adressenbestand bevat naam, eventueel voornaam en e-mail adres. Van mensen die de 
nieuwsbrief per post ontvangen bevat dit, naam (eventueel voornaam), adres, postcode en 
woonplaats.

Mogelijk wordt hier bij een gerichte actie van afgeweken, we gebruiken deze gegevens dan alleen in 
het kader van deze actie. En zullen dit in een register van verwerkingsactiviteiten verantwoorden. De 
gegevens zullen bewaard blijven zolang als nodig voor deze actie, hierna zullen deze worden 
verwijderd.

We verkopen, verhuren of ruilen  geen gegevens aan andere organisaties.
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Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
nigerzending@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Aan- en afmelden nieuwsbrief

Als iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief zullen we een mail terug sturen om dit te verifiëren, 
pas na bevestiging, zullen we iemand definitief aanmelden. Deze mailwisselingen worden digitaal 
opgeslagen en gearchiveerd.

Mocht u de nieuwsbrieven niet meer willen ontvangen dan kunt u zich onderaan de nieuwsbrief door
middel van een link geautomatiseerd uitschrijven. 

Mocht u de nieuwsbrief per post ontvangen dan kunt u zich uitschrijven door dit kenbaar te maken 
bij één van de bestuursleden, via een mailtje naar nigerzending@gmail.com , of per reguliere post 
naar Zwaluwenlaan 679, 3136 TW Vlaardingen.

Financiële gegevens

Financiële gegevens gebruiken we alleen om giften te verantwoorden. Zo sturen we donateurs een 
jaarlijks overzicht van hun giften, zodat zij dit bijv. kunnen gebruiken bij hun belastingaangifte. 

Gegevens van Kerken, organisaties (ook scholen) en bedrijven.

De gegevens van kerken, organisaties en bedrijven waarmee wij contact hebben (gehad) leggen we 
vast met naam, adresgegevens, email adres, telefoonnummer, mogelijke contactpersoon. Ook 
maken we korte aantekeningen van uitgezette acties om dit opvolging te kunnen geven waar 
gewenst. Dit met als doel om Stichting Niger Zending te ondersteunen in diensten of financieel. 
Indien geen opvolging mogelijk/gewenst is, worden de gegevens verwijderd uit ons bestand. 

Indien geen opvolging mogelijk/gewenst is, worden de gegevens verwijderd uit ons bestand.

Beveiliging website

Op onze website www.nigerzending.eu maken we gebruik van veiligheidsprocedures voor 
bescherming van de verstuurde gegevens, dit om bijv. te voorkomen dat onbevoegden toegang 
krijgen tot deze gegevens.

Als er contactformulieren op onze website worden ingevuld zal de beheerder van de website alleen 
uw gegevens verstrekken aan Stichting Niger Zending door middel van doorzending. Ook met 
Vanderperk Groep (de beheerder van onze website) hebben we een verwerkersovereenkomst 
getekend. 
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Mails aan nigerzending@gmail.com (en hiermee de doorzending van de naw gegevens via 
invulformulieren op de website en geef.nl) worden naar de penningmeester, secretaris en technisch 
raadgever doorgestuurd. Alleen de secretaris verwerkt de gegevens de anderen zullen deze gegevens
zo snel mogelijk verwijderen uit hun mailbox."

We zullen de gegevens die we via de website ontvangen vertrouwelijk gebruiken. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Niger Zending gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen 
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan 
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken 
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor 
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook 
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle 
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links met andere websites

Onze website bevat links naar andere sites. Andere sites kunnen ook een link bevatten naar deze site.
In al deze gevallen zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy reglementen en zakelijke 
activiteiten van andere websites. Voor deze websites kunnen andere voorwaarden gelden.

Social Media

Stichting Niger Zending maakt gebruik van Sociale Media Cookies. Dit doen we om effectieve 
campagnes te kunnen maken. Bijvoorbeeld voor het werven van nieuwe sponsors of het promoten 
van bepaalde projecten. Gebruik maken van Social Media doet u op eigen risico.

Copyright

Alle content (op enkele algemene foto’s na) van onze website(s) valt onder het copyright van 
Stichting Niger Zending. Maar, voel je vrij om alle inhoud te delen via sociale media, blogs, etc. Graag 
voorzien van een bronvermelding.

Tot slot

Stichting Niger Zending heeft het recht dit privacy protocol, zonder waarschuwing, te wijzigen of aan 
te passen. U kunt deze altijd raadplegen in de bijlage van ons beleidsplan. Op de website staat 
hiervan altijd de laatste versie. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Stichting Niger Zending neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
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ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via nigerzending@gmail.com . 

Ook voor andere vragen over deze Privacy verklaring en/of de wijze waarop Stichting Niger Zending 
uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Stichting Niger Zending via het e-mail 
adres nigerzending@gmail.com  of via de gewone post: Zwaluwenlaan 679, 3136 TW Vlaardingen.

(Stichting Niger Zending, is volgens KvK gevestigd aan Zwaluwenlaan 679, 3136 TW Vlaardingen)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf 
doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele 
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking 
van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken 
in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
nigerzending@gmail.com. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Niger Zending zal zo
snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Stichting Niger Zending wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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