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Project: 
 
 

Een graanbank voor Inadougoum 
 
 
Een structurele oplossing tegen 
hongersnood. 
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Inleiding 
 
Het begin 
 
Een stukje uit onze nieuwsbrief nummer 2 
 

“Woensdagavond rond 21.00 uur ging de telefoon bij mij thuis. Een zeer verdrietige Abakoula 
Argalaless kreeg ik aan de telefoon. Hij had net gebeld met Assibite van ONG Tanakra uit Niger. 
Wat is er aan de hand zal men zich nu afvragen. Niger, waar ligt dat? We weten alleen dat daar 
een staatsgreep heeft plaatsgevonden en ook dat weten de meeste mensen niet. 
Nee, er is iets veel ernstigers aan de hand in dit West Afrikaanse land. Door de onvoldoende 
regenval in de afgelopen regenperiode, is de oogst van 2009 zeer slecht. Bijna de hele bevolking 
van Niger heeft hieronder te lijden. 
Niger een van de armste landen ter wereld, dat op de laatste plaats in de menselijke 
ontwikkelingindex van de Verenigde Naties staat, wordt bedreigd door een ramp van ongekende 
grootte. De gewone mensen op het platteland, dorpen en steden, kunnen zich de veel te dure 
voedingsmiddelen niet veroorloven en door de zeer slechte oogst heeft men totaal geen voorraad 
graan meer. 
“Seven seconds” een prachtig lied van de Senegalese zanger Youssou N’Dour. Ik heb nooit gedacht 
dat dit wel eens werkelijkheid kon worden in Niger. Seven seconds nog maar te gaan voordat er 
een hongersnood dreigt in het hele land. Wanneer de kudde sterft, is het hele dorp Inadougoum in 
gevaar.  En niet alleen dit dorp, maar alle dorpen en steden in het hele land. 
Assibite van ONG Tanakra vertelde aan de telefoon, dat zij alle reguliere activiteiten aan de kant 
heeft gezet om de mensen in het departement Tahoua te helpen met het uitdelen van voedsel. 
Koortsachtig probeert zij met haar medewerkers wat graan te verzamelen voor de 15.000 
kinderen, die dreigen om te komen van de honger, omdat er eenvoudig niets meer is. Hiervan 
kunnen zij een pap maken, zodat deze kinderen toch nog iets van voedsel binnen krijgen. Verder 
vertelde zij dat het vee gewoon langs de weg ligt dood te gaan, zonder dat iemand hier iets aan 
kan veranderen. De mensen van het platteland vertrekken massaal naar de grote steden, in de 
ijdele hoop hier een beter leven te krijgen, waar nog wel voedsel zou zijn. 
“Seven seconds” is Niger bij een van de grootste rampen uit haar geschiedenis. 
“Seven seconds” en de hongerdood dreigt voor meer dan 15.000 kinderen. 
 “Seven seconds” en 10 miljoen mensen, getroffen door hongersnood in Niger is helemaal geen 

nieuws. 
De regering van Niger erkent, dat zij een 
voedselcrisis heeft. Zij heeft dan ook een oproep 
gedaan aan de internationale en nationale 
gemeenschap om actie te voeren tegen de 
hongersnood in Niger.” 
 
Door onregelmatige en onvoldoende regenval in 
2009 en 2010 is de oogst slecht geweest in Niger. 
Bijna acht miljoen mensen dreigen onvoldoende 
voedsel te hebben in 2010 en 2011. Hiervan 
lopen 2,7 miljoen personen een ernstig risico op 
ondervoeding. Dit betreft vooral vrouwen en 
kinderen. 

 
Foto Abakoula Argalaless 
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Ook in de dorpsgemeenschap Inadougoum hebben de mensen te maken met de enorme 
droogte en tekorten aan voldoende voedsel. Veel mensen willen verhuizen naar Tahoua in de 
hoop dat ze hier aan voldoende voedsel kunnen komen. 
De inwoners van de dorpsgemeenschap heeft beroep gedaan op de Stichting Aman-Iman of wij 
hun in de ergste nood kunnen helpen. De Chiefs vrezen anders het ergste. Hongersnood, sterfte 
en leegloop van de dorpen. 
 
De Toeareg 
De Toeareg zijn van oorsprong een nomadisch volk dat leeft in de Sahara en de Sahel. 
Eeuwenlang beheersten zij de karavaanhandel in deze gebieden. Met hun kuddes trokken ze 
door de woestijn 
om goederen als goud, zilver, zout en dadels te verhandelen. 
Begin twintigste eeuw ging hun autonomie verloren toen hun woongebied door de Fransen werd 
ingenomen. Na de grote droogte in 1984 waren veel nomadenstammen, waaronder de Toeareg, 
genoodzaakt om een vaste woonplek te zoeken. Tijdens de droogte hadden zij hun vee verloren. 
Doordat zij settelden, waren de bestaande waterputten ontoereikend. In tijden van droogte 
trekken de mensen nu vaak weg, om alleen terug te keren in het regenseizoen. 
 
Inadougoum 
Ten noorden van Tahoua, midden in de woestijn, ligt het dorp Inadougoum. Het gebied rondom 
het dorp is 900 km² groot en bestaat uit 10 dorpsgemeenschappen. Hier leven zo’n 10.000 
mensen (Toeareg, Haussa en Peulh) samen met 50.000 stuks vee. Ze zijn verstoken van enige 
sociale voorzieningen, waaronder schoon drinkwater. Het water dat men nu drinkt is ernstig 
vervuild. Als gevolg hiervan worden veel mensen, voornamelijk kinderen, ziek en bezwijken 
uiteindelijk. 
 
Aman-Iman (Water = Leven) 
Eén van de dorpelingen, Abakoula Argalaless, woont en werkt inmiddels al jaren in Nederland. 
Hij wil iets doen voor zijn volk en heeft daarom Stichting Aman-Iman (water = leven) opgericht. 
De stichting heeft als doel het zorg dragen voor veilig drinkwater in de regio van het dorp 
Inadougoum en de bestrijding van de gevolgen van het drinken van onveilig drinkwater. 
Om deze redenen zal er een waterinstallatie worden geplaatst. De contacten vanuit Nederland 
met het plaatselijke dorpshoofd en de dorpsraad zijn goed. 
In 2008 zijn er contacten gelegd met Water4Life in Nederland.  
Met de voorzitter Alex Vrinzen heeft de 
Stichting  
afspraken gemaakt omtrent de productie  
van hun waterfilter in Niger. 
Met de NGO Tanakra uit Tahoua in Niger is 
een samenwerkingsovereenkomst gesloten. 
Zij zullen garant staan voor de verdere 
begeleiding van dit project. 
 
 
 

Foto VivaSahel 
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Veevoer vaak het enige voedsel in Niger 

1. Stichting Aman-Iman (water is leven) 
 
Het verhaal van Abakoula Argalaless 
In de kerstvakantie van 2006 bezoek ik mijn dorp. Ik slaap in de hut van mijn moeder. Ik word 
wakker en kijk naar buiten door een gat in de muur dat als venster dienst doet. De zon schijnt fel 
in de vroege morgen. Ik ga naar buiten en wordt getroffen door een hagel van scherp 
woestijnzand, die in mijn gezicht snijdt. Ik sta er in mijn T-shirt, zoals in mijn tuin in Maastricht. 
Natuurlijk mis ik mijn beschermende Toearegkleding. Ik mis meer. Uit een jerrycan neem ik twee 
handen vol water en was de slaap uit mijn ogen. Kostbaar water dat gisteren door meisjes en 
jongens van 6 km ver gehaald was, lopend of met een ezeltje. Het water komt uit een klein 
meer, waar ook het vee uit de hele omgeving toegang heeft. Ik neem een fles water mee en wil 
het hier laten analyseren. Het flesje met een troebele, vloeibare inhoud, zal zeker de nodige 
verrassingen opleveren! Aman-Iman (Water is leven). Onder dit motto wil ik een actie beginnen 
voor een waterput in mijn dorp of naaste omgeving. Het idee achtervolgt me, laat me nu al 
jaren niet met rust. Ik heb het goed: mijn kinderen hebben gezond drinkwater en kunnen zelfs 
zwemmen in schoon water. Ik wil iets 
doen voor mijn dorp! Ik heb gedacht aan een stichting, maar het is zo groot, weet niet waar ik 
moet beginnen. Maar als je zoveel mensen om je heen hebt, lukt het wel." 
 
Op 2 april 2007 passeerde notaris Gent te Heerlen de akte. De Stichting Aman-Iman was een 
feit. 
De organisatie bestaat uit de volgende mensen: 
Voorzitter: Abakoula Argalaless    aba.argalaless@aman-iman.nl 
Secretaris: Fons Bus      fons.bus@aman-iman.nl 
Penningmeester: Jo Koreman    jo.koreman@aman-iman.nl 
 
Vrijwilligers van de Stichting: 
Jos Vrinssen       jos.vrinssen@aman-iman.nl 
Drs. Basja Jantowski, specialisatie: 
fysische geografie      basja.jantowski@aman-iman.nl 
Drs. Anna Verhoeven, specialisatie: 
duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen  anna.verhoeven@aman-iman.nl 
Jim Rutten, specialisatie: 
Ontwerpen en bijhouden van de website en PR  info@jamesim.nl 
 
Contactpersoon in Niger: Ilissana Ilhouda 
Faycal 
Projectleider in Tahoua en Inadougoum 
productie van de armbandjes: Albachir 
Ikouali 
 
Stichting Aman-Iman is aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling. Onze 
donateurs kunnen hun giften aftrekken 
van de inkomsten- of  
Vennootschapsbelasting (binnen de 
daarvoor geldende regels). Stichting 
Aman-Iman hoeft geen successierecht of 
schenkingsrecht te betalen over erfenissen 
en schenkingen die zij ontvangt in het 
kader van het algemeen belang. 
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Graanbank in Kanwa, opgericht in 2009 door Agriterra. 

2. Het project 
 
Wat is een banc céréales ? 
 
Een banc céréales is een graanopslagplaats van steen of beton die een goede en veilige opslag 
van graan garandeert: geen vraat van dieren en insecten, geen rot door vocht, geen diefstal. 
 
Boeren verenigen zich in een coöperatie, en een bestuur beheert de graanschuur. Boeren, die lid 
zijn van de coöperatie, kunnen hun oogst in zakken, tegen een opslagvergoeding verkopen aan 
de banc céréales. 
 
In de zaaitijd kunnen zij hun verkochte partij terugkopen tegen inkoopprijs plus de opslag kosten 
en gebruiken als zaaigoed. 
Wat daarna nog over blijft kan op de vrije markt tegen marktprijzen worden verkocht. Op deze 
manier hebben de boeren zaaigoed van een goede kwaliteit wat ze kunnen kopen voor een 
redelijke prijs en niet onbelangrijk: er wordt door de coöperatie geld verdiend. Dit geld kan 
worden gebruikt om te zorgen voor de continuïteit van de banc céréales, onderhoud, bewaking 
etc en op langere termijn voor investeringen in het dorpsgemeenschap van Inadougoum. Te 
denken valt aan landbouwgereedschap en simpele transportmiddelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De doelstelling van ons project 
 
Met de invoering van het systeem van een graanbank kunnen schommelingen in de oogst in het 
dorp ook in de toekomst worden opgevangen. Ook hoeft er geen duur voedsel op de markt te 
worden gekocht. 
Een graanbank is een beproefd concept voor dorpjes in ontwikkelingslanden. Van belang is wel 
een goed beheer systeem waarbinnen het graan ook weer na de oogst door alle betrokkenen 
wordt teruggestort en aangevuld. Hiervoor wordt Inadougoum een comité opgericht. 
 
De activiteiten in Niger zullen onder constante begeleiding staan van de lokale NGO Tanakra. 
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Uitvoering van het project. 
 
Allereerst zal er met NGO Tanakra een protocol d’accord getekend worden. 
In het protocol d’accord wordt het volgende opgenomen: 

 Stichting Aman-Iman staat garant voor het totale budget van € 6000,00 
 Stichting Aman-Iman zal het geld in 2 fases overmaken op de rekening van NGO 

Tanakra 
 NGO Tanakra heeft de supervisie tijdens de bouw van de graanbank. 
 NGO Tanakra zal in het dorp een Comité oprichten. 
 Dit comité zal zich bezig houden met de organisatie en beheer van de graanbank.  
 Het comité zal ook een permanente beheerder aanstellen, deze zal verantwoordelijk zijn 

voor de dagelijks gang van zaken. 
 NGO Tanakra zal tijdens de bouw de beheerder een opleiding geven, waarin hij/zij 

geschoold wordt om de graanbank te beheren. 
 NGO Tanakra zal tijdens de realisatie van de graanbank foto’s en video-opname maken, 

t.b.v. de sponsor in Nederland. 
 Na de realisatie van de graanbank zal NGO Tanakra is evaluatie rapport opstellen en dit 

versturen naar de Stichting Aman-Iman. 
 Stichting Aman-Iman, zal de resultaten publiceren in haar nieuwsbrief en website. 
 Alle sponsoren zullen het volledige evaluatierapport van NGO Tanakra ontvangen. 

 
 
Promotie 
 
Onze partner NGO Tanakra zal d.m.v. video en foto’s het project digitaal vastleggen. 
Daarnaast zal door Tanakra en chiefs van het dorp een evaluatie geschreven worden 
Deze documentatie en het filmmateriaal van Tanakra zal gebruikt worden voor 
promotiedoeleinden in Europa en Niger. 
 

 
Het weinige eten dat ze voor de beesten gebruiken, eet men nu zelf. 
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De mensen van NGO Tanakra 

3. Partnerorganisatie NGO Tanakra 
 
Aman-Iman en Water4Life zullen in hun project samenwerken met de lokale NGO Tanakra in 
Tahoua. 
 
De lokale NGO Tanakra zal het volledige proces coördineren en aansturen. De NGO schaart zich 
achter een wereldwijde duurzame ontwikkeling, gebaseerd op de millenniumdoelstellingen en richt 
haar aandacht en inzet op de arme en kwetsbare bevolkingsgroepen die dagelijks een verbeten 
strijd moeten leveren om te overleven. 
 
De voornaamste doelstelling is: 
Het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen verschillende bevolkingsgroepen in Niger 
door: 
• Het ondersteunen van lokale initiatieven om de ontwikkeling aan de basis te bevorderen; 
 Het stimuleren van het ontstaan van gemeenschappelijke belangengroepen, die in staat zijn 

zelfstandig te functioneren en borg te staan voor hun ontwikkeling; 
• De basis te leggen voor het tot stand komen van een vreedzaam kader, als de voornaamste 

voorwaarde voor het kunnen creëren van een vaste woonplaats voor de nomadenbevolking. 
 
NGO Tanakra is sinds 1998, met een ruime en aantoonbare ervaring, actief op de volgende 
gebieden: 
• Milieu en rurale voorziening 
• Gemengde bos-, landbouw- en veeteeltsystemen 
• Onderwijs en alfabetisering 
• Sociaaleconomische activiteiten 
• Gezondheid en welzijn van mens en dier 
 
Contactgegevens Niger 
Tanakra is sinds 22-10-1998 geregistreerd onder nummer: 303/MI/AT/DAPJ/SA 
Adres: 
Republique du Niger 
Region de Tahoua 
ONG Tanakra 
B.P. 177 
Tel: 20 610 120 
E-mail: tanakraong@yahoo.fr 
 
Kontaktpersonen: 
Mevr. Housseini Assibite - Uitvoerend secretaresse  - tel: 96 882213 
Dhr. Ibrahim Diallo        - Accountant                      - tel: 96967075 
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4. Begroting 
 
Voordat de start van het project plaat zal vinden, is er een protocol d’accord opgemaakt met NGO 
Tanakra, de Chief van Inadougoum en Stichting Aman-Iman. 
NGO Tanakra zal garant staan voor de uitvoering, opzetten van een Comité, scholing beheerder en 
evaluatie van het project. Dit onderdeel zal in het protocol d’accord duidelijk omschreven worden 
 
 

 
                   De totale begroting in € 10.580,00 
 

 
Foto Abakoula Argalaless – De mensen in Inadougoum moeten dagelijks meer dan 6 km lopen om water te halen. 


