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Beste lezers sponsoren/donateurs,  
 
24 december 2012 is Abakoula Argalaless de voorzitter van onze stichting vertrokken 
naar zijn geboortedorp Inadougoum om de werkzaamheden van de waterinstallatie 
de bezoeken. Zoals u al misschien weet zijn de werkzaamheden zijn al 'n tijdje bezig in 
Inadougoum. Men is druk bezig om de boring van 720 meter te verrichten om 
minsten 10.000 mensen ± 500.000 stuk vee te voorzien van schoon en veilig 
drinkwater. Abakoula is inmiddels terug in Nederland.  
 
Hier leest u 'n korte verslag van zijn bezoek aan Niger Vandaag 18 januari 2013 om 
19:30 uur krijgen wij 'n geweldige telefoontje helemaal uit Inadougoum met 
geweldige nieuws dat ze water hebben bereikt. Water, eindelijk water voor de regio 
Inadougoum. Na eeuwen lang uitgesloten van enige watervoorzieningen, telt 
Inadougoum nu ook mee net als de rest van de wereld. Men gaat vanaf vandaag drie 
dagen lang het water leegpompen en analyseren/onderzoeken tot veilig en schoon 
drinkwater bereikt is en dan zal er pas gebruik van gemaakt worden. Dit geweldige 
nieuws willen wij met u in een korte nieuwsbrief delen, want u bent diegenen die dit 
allemaal mede mogelijk heeft gemaakt. Nu gaat zich het hele bestuur van de stichting 
Aman-Iman (water=leven) beraden om de mogelijkheden te bekijken voor verdere 
ontwikkelingen en het bestuur moet ook plannen maken voor de reis naar Niger om 
de opening van de waterinstallatie bij te wonen. Dat is gewenst door het Ministerie 
van Waterschap van Niger. Het bestuur wacht nu op de officiële uitnodiging van de 
minister.  
Nadat het bestuur 'n bezoek aan Niger gebracht heeft, zullen wij kijken naar welke 
richtingen de stichting zijn activiteiten gaat richten. Nu even genieten van dit 
geweldige resultaat.  
 
Tot de volgende nieuwsbrief.  
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'Het is gelukt, er is water!'  
Vier met ons mee!  
 
Het is gelukt, er is water! Alle benodigde fondsen zijn verzameld en er de 
boorinstallatie heeft de fossiele waterbron bereikt. Waar we de afgelopen 5 jaar zo 
hard aan hebben gewerkt is eindelijk gelukt. Zonder jullie was dat niet gelukt. Dit 
succes willen we samen met jullie vieren in een feestavond.  
 
Iedereen is van harte welkom.  
 
We vieren de avond met een concert van Kel Assouf, dit in samenwerking met 
Stichting Wereldmuziek in Limburg (www.swil.nl) en een buffet van topkok Romeo 
vooraf. We blijven een stichting waarbij alle inkomsten naar ons doel gaan, dus 
moeten we een tegemoetkoming in de kosten vragen.  
Uitgebreid Afrikaans buffet: €12,50  
Optreden Kel Assouf: €5,-  
Het buffet start om 18.00 uur.  
Eet je niet mee? Dan ben je vanaf 20.00 uur van harte welkom! 
 

  

http://www.swil.nl/
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Vrijdag 26 april Feest in Trefcentrum Wittevrouwenveld  
 
We vieren de avond met een concert van Kel Assouf, dit in samenwerking met 
Stichting Wereldmuziek in Limburg (www.swil.nl) en een buffet van topkok Romeo 
vooraf. We blijven een stichting waarbij alle inkomsten naar ons doel gaan, dus 
moeten we een tegemoetkoming in de kosten vragen.  
 
Uitgebreid Afrikaans buffet: €12,50 Het buffet start om 18.00 uur. Voor het buffet 
moet je van tevoren aanmelden. Dit kan via info@aman-iman.nl  
 
Optreden van Kel Assouf begint om 20.30. Het Trefcentrum Wittenvrouwenveld is 
open voor het concert vanaf 20.00 uur Optreden Kel Assouf: €5,- Voorproefje van 
deze band klik hier http://youtu.be/nhn_BHERi40  
 
Opgeven voor het buffet en het concert: Geef even je naam en met hoeveel 
personen je komt eten door. Je krijgt van ons dat een mail dat je ingeschreven bent. 
Betalingen op de avond zelf.  
 
Deze avond is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Maastricht en Stichting 
Wereldmuziek in Limburg. Route naar: Stichting Trefcentrum Wittevrouwenveld 
Edisonstraat 4, 6224 GK Maastricht  

 

mailto:info@aman-iman.nl
http://youtu.be/nhn_BHERi40
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Herinnering voor vrijdag 26 april.  
 
Het is gelukt, er is water!  
Komt u ook naar de gezellige Afrikaans getinte avond van Aman-Iman in het 
Trefcentrum Wittevrouwenveld,  
Edisonstraat 4 in Maastricht,  
op vrijdag 26 april 2013?  
18.00 uur: Afrikaans buffet verzorgd door topkok Romeo. Kosten: € 12.50 p.p.  
20.30 uur: Concert van Kel Assouf. Entree € 5,00  

 
 
Aanmelden voor het Afrikaanse buffet kan via info@aman-iman.nl  
 
Geef even aan met hoeveel mensen je komt.  
Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar voor het buffet.  

mailto:info@aman-iman.nl
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Wilde Ganzen.  
Het laatste stukje financiering van onze waterinstallatie is ook rond. Dankzij Wilde 
Ganzen is het hele project nu financieel gedekt.  

 
Op zaterdag 6 juli a.s. komt Aman-Iman in de uitzending van Wilde Ganzen. De 
uitzending zal plaatsvinden op Nederland 2 om 11:29 uur. Herhaling meeste 
zondagen, Nederland 2, 11:59 uur.  
 
Voortgang waterinstallatie.  
Tijdens de afwerking van de boring zijn 3 pijpen los geraakt. Om het probleem op te 
lossen hebben ze een expert uit Ghana laten overkomen. Op dit moment zijn alle 
pijpen uit het boorgat weer omhoog gehaald en worden ze schoongemaakt. Daarna 
gaan de definitieve pijpen weer de grond in. Op hetzelfde moment is men bezig met 
de bouw van de watertoren.  
 
Gesprek met de directeur van Hydraulique, dhr. Ibrahim Andillo.  

Op dinsdag 18 juni hebben 
Abakoula, Jo, Jim en Fons 
een gesprek gevoerd met 
dhr. Ibrahim Andillo. De 
directeur van Hydrauliue 
uit de regio Tahoua is 
namens de overheid van 
Niger de aangewezen 
instanties betreffende 
water en waterinstallatie. 
Zij zorgen voor de 
planning, financiën en 
evaluatie naar de 
overheid. In opdracht van 

de minister van Hydraulique heeft de directeur Ibrahim Andillo met ons contact 
opgenomen. In juni zou hij een bezoek brengen aan Brussel. Meteen hebben we 
afgesproken dat hij dan een bezoek zou brengen aan Maastricht om met ons de 
voortgang van het project te bespreken. Dinsdag 18 juni was het zover. In het Van der 

http://www.wildeganzen.nl/home/


 

 

Valk Hotel van Maastricht hebben wij een uitvoerig gesprek met hem gevoerd. Hij 
heeft ons verteld over de problemen met de pijpen en dat er speciaal iemand naar 
Amerika gestuurd was om te bekijken hoe men deze problemen, ook bij andere 
forages, kan oplossen. Speciaal voor de waterinstallatie van Inadougoum heeft men 
iemand uit Ghana laten overkomen. De problemen behoren nu tot het verleden, alle 
pijpen, ook de 3 losse pijpen, zijn uit het boorgat gehaald en worden op dit moment 
grondig schoongemaakt, voordat ze weer terug geplaatst worden. Op dit moment is 
men daar druk mee bezig. Hij garandeerde ons dat dit maximaal 14 dagen zou duren. 
Op hetzelfde moment is men begonnen met de bouw van de watertoren. Het hele 
proces zou nog maar 2 tot 3 maanden gaan duren, dus augustus/september zijn de 
werkzaamheden afgerond. 

 



 

 

De directeur en de minister hebben ons officieel uitgenodigd om samen de 
waterinstallatie feestelijk in oktober te openen. In een volgende vergadering zal het 
bestuur een besluit nemen over deze reis naar Niger. Wij zullen jullie hiervan op de 
hoogte houden. De directeur van Hydraulique had nog een grote verrassing voor ons 
in petto. De overheid van Niger heeft besloten om de forage multi village te maken. 
Muliti village betekent simpel weg dat de overheid alle naast Inadougoum nu nog 4 
dorpen (CFA 160.000.000) op korte termijn een aansluitpunt krijgen. Voor in de 
toekomst heeft de overheid besloten om de resterende dorpen ook te voorzien van 
een aansluiting. De kosten neemt de overheid van Niger helemaal voor haar rekening.  
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Samenwerking tussen de Worldschool en Stichting Aman-Iman.  
Enige tijd geleden ontvingen wij een mailtje van de Worldschool, met de vraag of wij 
interesse hadden in een samenwerking met hen. Wat is de Worldschool? Op de 
websitestaat het zo omschreven. Het Worldschool Network biedt de school 
connecties met beleid, politiek, wetenschap, bedrijfsleven en tal van opdrachtgevers 
over de hele wereld. Het netwerk wordt gebruikt om leerlingen levensecht onderwijs 
te bieden. Docenten kunnen zich dankzij het netwerk richten op hun kerntaken: het 
onderwijzen en begeleiden van leerlingen. Het netwerk neemt de school werk uit 
handen; voor een afzonderlijke school is het moeilijk op eigen kracht een 
maatschappelijk netwerk van opdrachtgevers en deskundigen op te bouwen èn te 
onderhouden. Binnen het netwerk worden onderwijsprojecten georganiseerd. 
Jaarlijks maakt de school een keuze uit de beschikbare projecten. Er geldt ‘één tarief 
voor deelname aan alles’.  
In onze bestuursvergadering hebben wij een projectplan (ecological market gardens 
and business plan - interdisciplinary assignment) geschreven, om samen met 
Worldschool in Niger te gaan uitvoeren. Met Koviljka Pajcin hebben samen ons 
projectplan besproken. Op maandag 7 oktober is Abakoula naar Utrecht afgereisd 
voor de Global Issues Conference 2013. Tijdens deze conferentie, waar meer dan 600 
studenten aanwezig waren, werden de projecten nog eens toegelicht. In november 
gaan wij met een aantal studenten verder praten over ons nieuwe project.  

 
Meer dan 600 studenten waren tijdens de conferentie aanwezig.  



 

 

 
Abakoula met de studenten die ons project gaan uitvoeren.  
 
De watertoren  
Gisteren krijgen plots 4 prachtige foto’s uit Inadougoum. Eindelijk is het zo ver de 
watertoren van bijna 40 ton staat boven op de berg bij het dorp. De mensen kunnen 
nu al schoon en veilig drinkwater halen bij de watertoren. Nog even en dan zijn ook 
de kranen in het dorp gerealiseerd. Tevens zullen er dan ook kranen in de andere 12 
dorpen gemaakt worden. Zonder jullie hulp en steun hadden wij, de geitenhoeder, de 
djembéspeler, de pr-man en de blanke Toeareg, dit nooit kunnen realiseren.  
Tanumert  
 
En nu dan de foto’s  

 
De kinderen van het dorp bij de watertoren.  



 

 

 
Nooit meer vervuild water drinken.  

 
We kunnen nu elke dag naar school.  



 

 

 
Geen 6 tot 8 uur lopen voor vervuild drinkwater, maar gewoon in het dorp bij je eigen 
watertoren.  
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''De Wereld rouwt, de wereld huilt, de wereld verzoent.'' 
 Het jaar 2013 is 'n jaar met voor- en tegenslagen, een jaar waar geschiedenis mag 
geschreven worden, 'n jaar van verzoening waar Mandela de wereldleiders bij elkaar 
bracht wat normaal gesproken onmogelijk was. Een jaar waar de wereld met tranen 
en dansen afscheid van Madiba moest nemen. Maar 2013 is ook een jaar waar de 
dromen uit mogen komen, een jaar met zoet water voor 13 dorpen midden in de 
woestijn. Het jaar 2013 is het jaar waar de geitenhoeder, kamelendrijver zijn 
zwemdiploma haalde. Beste vrienden, sponsoren en donateurs, Er zijn heel veel 
dromers op deze bolle aarde geweest en nog steeds zijn. Martin Luther King, Nelson 
Mandela hadden allemaal een droom en ze zijn de inspiratie van elke dromer van de 
hele wereld. Zonder mensen om hen heen waren hun dromen nooit uitgekomen. Als 
ik zeg, dat ik niet door deze mensen geïnspireerd ben geraakt dan lieg ik misschien, 
maar ik heb sinds ik een jaar of 8 was een droom, maar over die droom had ik nooit 
durven praten omdat ik de woorden van mijn opa altijd in mijn hoofd hoorde. Hij zei 
ooit: "Als je voor regen wilt dromen, doe dat dan wanneer je de wolken in de hemel 
ziet hangen". Dat is ook de reden waarom ik mijn droom pas op mijn 37ste, toen ik 
jullie om mij heen zag en jullie steun voelde, mijn droom naar buiten durfde te 
brengen, want jullie waren de wolken waar mijn opa toen over sprak. Zonder jullie 
was voor mij zo 'n prachtige afsluiting van 2013 onmogelijk, zoet water voor de regio 
Inadougoum en mijn zwemdiploma dat is toch de mooiste jaarafsluiting ooit. Mijn 
dank aan jullie voor wat jullie mij en mijn volk gegeven hebben kan ik niet met een 
pen beschrijven. Hartelijk dank allemaal voor de steun en ik wens allen fijne 
feestdagen en een liefdevolle gezond 2014.  

 
Abakoula Argalaless Voorzitter Stichting Aman-Iman (water is leven)  
 
De waterinstallatie in Inadougoum. 
De evaluatierapporten zijn geschreven en gepubliceerd op onze website. Onze 
grootste donateur Achmea Foundation schreef het volgende naar ons, n.a.v. het 
rapport:  
Hartelijk dank voor de eindrapportage. Geweldig dat het uiteindelijk gelukt is de 
doelstellingen te realiseren en schoon drinkwater voor de beoogde doelgroep 



 

 

beschikbaar te maken. De impact voor de mensen daar moet enorm zijn. Wij zijn blij 
dat het project succesvol is afgerond en willen jullie bij deze bedanken voor de 
samenwerking. 
Wij zijn altijd geïnteresseerd in een foto- en/of videoverslag als aanvulling op de 
narratieve rapportage. 
Veel succes gewenst met jullie toekomstige activiteiten! Met vriendelijke groet, 
Achmea Foundation Eveline Kuijper Senior Bureaumedewerker  
 
Om de rapporten te bekijken moet je even de pagina van de waterinstallatie 
bezoeken  

 
 
Beste donateurs,  
Het is gelukt! De waterinstallatie is gerealiseerd en Inadougoum heeft schoon 
drinkwater. Zelfs omliggende dorpen worden aangesloten op het systeem. U heeft ons 
gemachtigd om per automatisch incasso maandelijks een bedrag van uw rekening af 
te schrijven. Het project Waterinstallatie is klaar, en omdat de wetgeving rondom 
incasso’s verandert per 1 februari stopt uw incasso automatisch. Aman-Iman stopt 
echter niet! We werken hard aan een vervolgproject. Nu de basisbehoefte water is 
gerealiseerd, richten we ons op o.a. emancipatie van vrouwen, (meer/beter) voedsel 
en hygiëne. Daarbij kunnen we uw steun hard gebruiken. Wilt u ons blijven steunen? 
Dan vragen we u om zelf voor een automatische overboeking te zorgen naar rekening 
NL65 ABNA 057.69.16.978 t.a.v. Aman Iman.  
Hartelijk dank voor al uw steun, en we hopen op uw steun te mogen blijven rekenen 
om de levensstandaard in Inadougoum te verbeteren! 

http://www.aman-iman.nl/index.php/projecten/waterinstallatie

