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Jaarverslag 2007. 
 
 
 Na het bezoek van Abakoula in december 2006 aan zijn dorp Inadougoum 
te Niger had hij een droom. 
Het verhaal van Abakoula Argalaless 

In de kerstvakantie bezoek ik mijn dorp. Ik slaap in de 
hut van mijn moeder. Ik wordt 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 vrouwen en meisjes 5 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."  
Zal de droom van Aba, om voor de 10.000 bewoners in zijn geboortedorp en de 
omliggende dorpen een waterinstallatie te maken, werkelijkheid kunnen worden? 
 
 Op 2 april 2007 passeerde bij notaris Gent te Heerlen de akte. De Stichting 
Aman-Iman was een feit. Het bestuur bestond uit: Abakoula Argalaless 
(voorzitter); Jos Vrinssen (secretaris) en Jo Koreman (penningmeester). Al snel 
werden andere personen gevonden om de nieuwe Stichting te ondersteunen: 
Basja Jantowski, Fons Bus en Anna Verhoeven. 
 
Het bestuur heeft afgelopen jaar 5 bestuursvergaderingen gehouden. 
Tijdens deze vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken: 

 Oprichting van de Stichting Aman-Iman. 
 Doelstelling omschrijven. 
 Solidariteitsarmbandje. 
 Website. 
 Contacten leggen in Niger. 
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 Promotiemateriaal; flyers, spandoeken etc. 
 Organiseren van verschillende acties voor de stichting. 
 Samenstellen van verschillende sponsorpakketten. 
 Benaderen van scholen, om een actie te organiseren voor Aman-Iman. 
 Reis naar Niger. 
 Aanvraag ondersteuning via Wilde Ganzen, Rain, Aqua for All en WaterAid. 

 
 Abakoula Argalaless heeft voor de Stichting contacten weten te leggen in 
Niger. Via zijn oom, die in Tahoua werkt, zijn er contacten gelegd met de 
minister van Binnenlandse Zaken, Unicef Niger en de lokale overheden. 
Deze contacten, zullen tijdens de reis naar Niger in 2008 geconsolideerd worden. 
Tijdens deze reis zal de Stichting zich een duidelijk beeld verschaffen, wat er 
allemaal nodig is voor de aanleg van een waterinstallatie. 
Daarna zal samen met drs. Basja Jantowski (Stichting Rain) een actieplan 
geschreven worden. 
 
 De Stichting is afgelopen jaar zelf actief met fondsenwerving bezig geweest 
en draagt op deze wijze bij aan de financiering van het project. 
 
 Er is sinds de oprichting van de Stichting Aman-Iman in april 2007 veel 
gebeurd. December 2007 had de Stichting meer dan € 15.000 sponsorgeld 
binnen. 
 
 Voor 2008 staan nog een aantal grote acties gepland: sponsorloop 
Bernardinuscollege te Heerlen, grote markt op het college Heilig Kruis – Sint 
Ursula II te Maaseik – België, de vastenactie in Voerendaal en de 
Watersponsorwandeling op de Broederschool in Heerlen. Van al deze acties gaat 
de opbrengst naar Aman-Iman. 
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Activiteitenoverzicht van de Stichting Aman-Iman: 
 
20 december 2007: 
Kerstactiviteit-Franciscusdag Bernardinuscollege te Heerlen. 

  
17 November 2007: 
Personeel Hans Stassar Camping en Recreatie doneert hun fooienpot aan Aman-Iman. 
12 november 2007: 
Start project op College Heilig Kruis Sint Ursula I en II en de basisschool Kuisheren-Ursulinen in 
Maaseik te België. 

 
27 Oktober 2007: 
Stand AMAN-IMAN in Stolberg Duitsland in party Helena Weber-haus 
27 Oktober 2007: 
Jubileumconcert en sponsoravond vocalgroup AVALON uit Arcen:Opbrengsten gaan naar Aman-
Iman. 

 
28 September 2007: 
Sponsor- en presentatieavond Aman-Iman in het Afrikacentrum te Cadier en Keer: 
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23 September 2007: 
AfroParty in de Burg in Baesweiler, Duitsland: 

 
8 September 2007: 
Marleen Beijers en Robert Lijbers treden in het huwelijk, maar willen geen kado's: 
2 September 2007: 
"Inzameling" voor Aman-Iman op de markt van Maastricht tijdens de Milleniumdoelenmarkt 
19 Augustus 2007: 
Infostand bij Mosada festival in Sittard: veel info gegeven, maar ook weer sponsorgeld gekregen 
17 Augustus 2007 
Doris Geisen viert haar verjaardag, en wil geen cadeaus. Zij en haar gasten sponsoren Aman-
Iman 24 juni 2007: 
Overhandiging van een cheque van € 720,00 aan Abakoula door de basisschool Elen in België. 

 
18 Juni 2007: 
Na een zeer goede start in April is er al veel werk verzet. De spandoeken zijn klaar, de flyers zijn 
inhoudelijke en qua ontwerp klaar, de Duitse, Engelse en Franse vertaling ervan is ook bijna 
voltooid. Nog de juiste weg naar de juiste drukker vinden, en we kunnen ons gaan presenteren 
15 April 2007: 
De opbrengsten van de DJEMBE PARTY te Landgraaf gaan naar Aman-Iman 

 
4 April 2007: 
Vrijwilligers geworven voor de Stichting: Fons en Basja gaan ons helpen... 
2 April 2007: 
Akte gepasseerd bij de notaris.  
De notaris sponsort:geen kosten voor de Stichting!!! 
31 Maart 2007: 
Verloting van een gesponsorde Djembé op een avond van SWIL
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Financieel overzicht 
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