Jaargang 1 – nummer 1
Eerste nieuwsbrief
Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van de Stichting Aman-Iman.
We willen onze nieuwsbrief minimaal 3 keer per jaar uit laten komen.
In de nieuwsbrief willen we jullie berichten over de stand van zaken rondom de
vorderingen van de waterinstallatie en het project, de waterfilter, dat we samen met
Water4Life (DSM) uitvoeren.
Daarnaast geven we jullie een overzicht van onze activiteiten.
Verder willen wij graag dat onze lezers, donateurs, sympathisanten en iedereen die
iets met Afrika heeft en in het bijzonder met Niger aan het woord kunnen komen in
onze nieuwsbrief. Heb je dus mooie verhalen/ervaringen of suggesties mail ze door
naar fons.bus@aman-iman.nl

Bericht van onze voorzitter Abakoula Argalaless
Stichting Aman-Iman is een kleine vrijwilligersorganisatie. Ons team zet zich met hart
en ziel in voor watervoorzieningen in Niger, in de regio Inadougoum (80 km ten
noorden van Tahoua). In dit gebied wonen ongeveer 10.000 mensen en 50.000 stuks
vee.
In de regentijd kunnen de mensen gebruik maken van rivierwater. Dit water is niet
schoon, maar het is het enige dat er is. Vrouwen en kinderen lopen vele kilometers om
dit water te halen. Door de onhygiënische staat van dit water worden veel mensen,
voornamelijk kinderen, ziek en kunnen sterven aan de gevolgen van diarree en andere
ziektes.
Buiten de regentijd drogen de rivier en kleine vennetjes op en is er geen water meer.
De enige mogelijkheid om Niger te voorzien van schoon en veilig drinkwater is een
boring te verrichten naar een diepte van meer dan 700 meter. Daar bevindt zich een
grote voorraad fossielwater, dat zich over heel Niger uitstrekt. Wij willen deze boring
laten uitvoeren en een installatie laten plaatsen. Hiermee kunnen de mensen
gemakkelijk grotere hoeveelheden schoon en veilig water omhoog pompen. Dit water
wordt dagelijks verdeeld onder de mensen en dieren. Ook kan het land geïrrigeerd
worden en kunnen er kleine landbouwprojecten ontstaan. Echter, om tot een diepte
van 700 meter te boren, hebben wij veel geld nodig.
De bestaansreden van Stichting Aman-Iman is om geld in te zamelen om dit project te
realiseren. Dit hoeft niet nu en ook niet over zes maanden. Stukje bij beetje ontvangen
wij donaties van mensen die ons project een warm hart toedragen. Wij sparen alles op
en geven zo weinig mogelijk uit. Er komt een moment dat wij genoeg geld hebben om
dit project uit te voeren.
Om kosten te besparen hebben wij onze website ook niet geheel laten vertalen. Wij
hopen binnenkort met een korte tekst in het Frans, Engels en Duits jullie een goed
beeld te geven van wat wij doen.

NIGER, WEST-AFRIKA
Inadougoum, verstoken van enige hulp

Boom in de Sahel als teken van leven.
De heuvels symboliseren door de kleur de dorheid in Niger.

Concert van Toumast overweldigend succes.
Zondag 16 augustus heeft de Nigerese
Touareggroep Toumast het tweede
Festival Zomeravonden afgesloten. In het
uitverkochte Gemaal podium van het
AINSI gebouw heeft het publiek met volle
teugen genoten van een spetterend
optreden van deze Afrikaanse groep. In
het begin van het concert werden twee
mensen extra in het zonnetje gezet, te
weten Fons Dejong (Artistieke coördinatie
AINSI) en Moos Pozzo (Platform
Millenniumdoelen Maastricht) voor hun
inzet t.b.v. de Stichting Aman-Iman (water = leven). Daarna gingen de bezoekers
helemaal uit hun dak onder de klanken van Toumast. Moussa Ag Keyna, de
leadzanger en gitarist van de band, wist door zijn eenvoud en prachtige muziek het
publiek helemaal mee te voeren naar de hete Afrikaanse sferen. De band had voor dit
concert een extra gastspeler in hun
midden: Abakoula Argalaless, voormalig lid
van de band. Hij genoot dan ook met volle
teugen van zijn optreden. Meer dan twee
uur speelde de band hun mooiste songs.
Het publiek kreeg er maar geen genoeg
van en de toegiften werden dan ook onder
luid applaus
verwelkomt.
Moussa beloofde
snel weer terug te
komen naar
Nederland en dan samen met Aminatou Goumar, die helaas
ziek in Parijs achter moest blijven.
Enkele reactie van bezoekers:
“Très charmant”
“Van het begin tot eind swingend genoten!”
“Formidable”
“Super, dit vraagt om veel meer”

De opbrengsten van deze avonden zijn
ten goede gekomen aan het
waterproject in Niger van de Stichting
Aman-Iman. De Stichting wil iedereen
bedanken voor de inzet tijdens het
organiseren van dit concert. En wie
weet tot ziens op een van de andere

activiteiten van de Stichting Aman-Iman of tijdens
het derde Festival Zomeravonden in 2010. Meer
foto’s van het concert kun je vinden in onze
fotogalerij op www.aman-iman.nl.

Stichting Aman-Iman en BIS.
Sinds november 2008 werkt de Stichting Aman-Iman samen met BIS (Bureau
Internationale Samenwerking) uit Tilburg. De doelstelling van BIS is het ondersteunen
en ontwikkelen van kleinschalige internationale samenwerking op het gebied van
organisatie, ontwikkeling, fondsenwerving en uitvoering. Voor Stichting Aman-Iman zal
BIS verantwoordelijk zijn voor een deel van de fondsenwerving en zal zij een
ondersteunende rol spelen bij organisatie- en communicatieaspecten van stichting
Aman-Iman. Het bestuur heeft regelmatig contact met Martine Stoppelenburg,
directeur van BIS. Je kunt BIS bereiken via:
Tel: 06 14693579
Website: www.bureauinternationalesamenwerking.nl
E-mail: info@bureauinternationalesamenwerking.nl
Bis heeft samen met ons een projectplan geschreven. Dit plan
is opgestuurd naar verschillende fondsen. Het projectplan en
de daarbij behorende documenten kun je lezen op onze
website onder het kopje ‘projectplan’.

Stichting Aman-Iman en Water4Life.
Tijdens de Enci-loop in 2008 kregen wij van een
van de bezoekers de suggestie om eens
contact op te nemen met Alex Vrinssen van
Water4Life (DSM). Eerst dus maar eens kijken
op hun website. Onze interesse was meteen gewekt. Water4Life promoot het
produceren van een waterfilter in landen waar nauwelijks of geen schoon en veilig
drinkwater voorhanden is. Het contact met Alex was snel gelegd en na enkele
besprekingen konden we een waterfilter opsturen naar Tahoua in Niger. Hier werd door

onze partner NGO Tanakra een prototype nagemaakt. Na heel veel pogingen en
omzwervingen kwam het model in Nederland aan. De waterfilter werd door Water4Life
bekeken en dit resulteerde in het feit ,dat wij samen hebben besloten om, samen met
NGO Tanakra, de waterfilter te gaan produceren in Niger. Eerst moest er een
projectplan geschreven worden en daarna moeten de nodige sponsoren aangetrokken
worden om het project van de grond te krijgen. Het hele projectplan komt zo snel
mogelijk op onze site te staan onder het kopje ‘projectplan’. Voor dit deelplan hebben
we ongeveer € 16.000 nodig. De waterfilter zal lokaal gemaakt worden en het project
moet na de opstartfase zelf voorziend kunnen zijn.
Als je het filmpje van de waterfilter wilt bekijken, surf dan even naar onze site (video).

Jaargang 1 – nummer 2
Tweede nieuwsbrief
Na het uitkomen van de eerste nieuwsbrief hebben we veel leuke reacties ontvangen
van de mensen die hem gelezen hebben.
Er is veel gebeurd in deze periode.
De eerste subsidie is binnen van het “De Johanna Donk-Grote Stichting”.
De spullen voor de productie van de eerste filters, voor 10 apparaten, zijn door SETW
meegenomen naar Tahoua. Verder zijn er vanuit Limburg heel wat spullen meegegaan
met het konvooi van SETW naar Agadez en Ouagadougou.
Wij willen graag dat onze lezers, donateurs, sympathisanten en iedereen die iets met
Afrika heeft en in het bijzonder met Niger aan het woord kunnen komen in onze
nieuwsbrief. Heb je dus mooie verhalen/ervaringen, activiteiten of suggesties mail ze
door naar fons.bus@aman-iman.nl

Bericht van onze voorzitter Abakoula Argalaless
Beste mensen,
De 2e nieuwsbrief van Stichting AMAN-IMAN ziet er dankzij de reacties van
velen van jullie weer prachtig uit.
Daarom mijn hartelijke dank, want jullie zijn mijn inspiratie. Door jullie reacties krijg ik
energie om door te gaan met hetgeen waar ik mee bezig ben, nl. mij inzetten voor
mensen die minder hebben dan wij.
Mijn gesprek met Natasja Froger bij het programma van Pauw & Witteman op 21
oktober 2009 heeft mij opgepept om door te gaan met mijn activiteiten rondom
stichting AMAN-IMAN.
Wij hebben een goed gesprek gehad over hoe zij bij de voedselbank en
Stichting Heepie terecht is gekomen. Hoe zij zich inzet voor deze mensen. Voor mij
was het ongelooflijk hoe iemand als Natasja Froger zich opzij zet voor mensen die het
minder hebbe. Zij heeft bijna alles wat een mens zich kan wensen om gelukkig te zijn,
maar kiest ervoor om mensen te helpen.
Mij kent niemand, ik heb niks, ik ben een ex- vluchteling, ik weet hoeveel
moeilijkheden er kunnen zijn. Ik weet wat honger is, ik weet wat dorst is, ik heb
kilometers gelopen op zoek naar water. Ik heb mijn vader verloren die op zoek naar
water was. Ik dacht, dat het anderen waren, die mij zo ver gekregen hebben om dit
project op te zetten.
Maar mijn gesprek met Natasja heeft mij op een ander spoor gezet. Zij is
iemand die naar haar hart luistert. Zij doet het niet alleen voor de TV of voor de show
maar uit haar hele hart. Dit is reden genoeg om mijn hart te blijven volgen.
Ik ben niet beroemd, ik heb niks, maar ik heb mensen om mij heen die mij
steunen, mensen die mij inspireren. Mensen die mij energie geven om door te gaan
met dit project.
Mensen, ik hoop dat iedereen zijn hart blijft volgen in de positieve zin, en ik
hoop jullie reacties te mogen blijven ontvangen,
Met vriendelijke groet
Abakoula Argalaless voorzitter stichting Aman-Iman (water=leven)

Activiteiten in Kunrade en Voerendaal
Op vrijdagavond 9 en16 oktober vond in,
respectievelijk in de Kerk van Kunrade en
Voerendaal het vormsel plaats. Indumba zorgde
voor de muzikale omlijsting en achterin de kerk
stond een stand van Aman-Iman. Het vormsel was
de afsluiting van het hele project. Abakoula had in
de voorgaande
weken met de
kinderen een
workshop
Djembé gehouden en de wedstrijd wie kan het
beste thee inschenken vanaf een kameel. Deze
activiteiten waren een groot succes. In totaal werd
meer dan € 400,-opgehaald voor de Stichting
Aman-Iman. Aan alle vormelingen, hun ouders, de
beide parochies en vooral Marcel een groot dank
je wel.

Nutschool Maastricht & Stichting Samen Delen.
Sinds woensdag 2 september ligt half Agadez
(Niger) in puin dankzij hevige regenval. Een
regenval zo heftig dat dit in ieder geval de
afgelopen dertig jaar niet is voorgekomen. De
huizen zijn, of beter gezegd waren, er dan ook
beslist niet op berekend. Ook Ouagadougou
(Burkina Faso) is zwaar getroffen door het
regenseizoen
Duizenden mensen zijn na heftige regen- en
onweersbuien hun huis en haard verloren.
Complete dorpen zijn door de overstromingen verwoest. De bizarre toestand typeert
de verscheidenheid aan noden waarmee het Afrikaanse continent te kampen heeft.
Volgens cijfers van de Verenigde Naties zijn, alleen in Niger, meer dan 58.000 mensen
getroffen door de zoveelste ramp.
Via een brief aan heel veel mensen vragen
wij allerlei goederen. Uit de meest
onverwachte hoeken krijgen van alles
aangeboden. Zo gaf de Stichting Samen
Delen (www.janrietsamendelen.nl) ons meer
dan 1500 tandenborstels en 3500
handdoeken, lakens en slopen. Van alle
kanten stroomden de goederen binnen,
zoveel zelfs dat we naar een opslagruimte
moesten zoeken. Deze was al snel
gevonden op de school van Aminatta en Zara. De directie van de Nutsschool
Maastricht (www.nutsschoolmaastricht.nl) wilde graag hun medewerking verlenen en
zelfs de laatste week nog met de kinderen actie voeren en aandacht schenken aan
Afrika, tijdens de lessen op school. Met heel veel hulp werden de spullen op de school
afgeleverd en de kinderen van de school droegen hun steentje aan het slagen van

deze actie heel goed bij.
Op een avond werd een van de bestuursleden
gebeld door een mevrouw uit Beek. Zij vertelde
dat ze bijna 80 jaar was en wij konden natuurlijk
wel begrijpen dat zij geen tenten en kinderkleding
meer had. Verder had ze alle dekens
weggegeven aan een goed doel, toen er
dekbedden
kwamen. Zij
vroeg aan ons of wij het goed vonden of zij dan
via haar zoon rijst en macaroni kon kopen en dat
in Maastricht afleveren.
Meer van dergelijke prachtige reacties kregen wij
per mail of via de telefoon.
Al deze mensen kunnen we niet zelf bedanken,
maar van deze plek kunnen we recht vanuit ons
hart alleen maar duizend maal dank zeggen.
Vrijdag 16 oktober hebben we samen met de
kinderen van Nutsschool in Maastricht, de
vrachtauto van SETW ingeladen Enkele fanatieke
leerlingen waren, ondanks dat de school al lang
uit was, gebleven. En zoals het spreekwoord
zegt, veel handen maken ligt werk. In een mum
van tijd was de vrachtauto volgeladen met alle
spullen.
En nu met onze spullen naar Afrika.
Bon Voyage et a bientôt

Mergelfestival in Valkenburg
Zondagmorgen 18 oktober gaat om 7.00 uur ’s
morgens de wekker. We dachten met z’n allen
heerlijk uit te slapen, niets was minder waar
We zouden op het Mergelfestival in Valkenburg
workshop Djembé verzorgen en een stand
inrichten. Daarnaast zou Djumamosi enkele keren
een optreden verzorgen.
Even op internet kijken of er voor vandaag buien
voorspeld waren. Gelukkig zou het volgens de
buienrader droog blijven, maar het was wel -1° C.
Aangekomen in Valkenburg konden we de stand
klaarmaken. Jo en Diana begonnen driftig te
slepen met al de Djembés, doundouns en
balafoons. Daarna samen met Abakoula even
warm spelen. Meteen kwamen de eerste
mensen kijken wat hier wel gebeurde. En zo is
het de hele dag gebleven. Waarna de Djembés
te horen waren brak de zon tussen de wolken
door en kwamen de mensen nieuwsgierig erop
af.
Onze stand werd door heel veel mensen

bezocht en Abakoula en Fons konden hun hart ophalen met het vertellen over Niger en
het project.
De organisatie van het Mergelfestival verzorgde een workshop mergelkappen voor
groot en klein. Iedereen die dat wilde kon voor €
2,00 een blokje mergel kopen en een theelichtje.
In de kiosk kon men dan dit stukje mergel
bewerken. Op het einde van deze geweldige dag
kwam Peter Meeurders ons vertellen, dat wij
€ 1000,00 bijgeschreven kregen op onze
rekening. Daarnaast hadden we zelf € 750,00
opgehaald met de workshops en de verkoop van
spullen op onze stand.
Een geweldige dag, met een aantal zeer
vermoeide, maar zeer tevreden en blije mensen.
Naagoodi aan de organisatie van het Mergelfestival en zeker tot in 2010.

Wie zijn wij?
In de komende nieuwsbrieven willen wij ons met een kort verhaaltje over ons zelf en
een foto aan jullie voorstellen.

Anna Verhoeven
Ik ben nooit in Niger geweest, maar mijn hart ligt wel bij Afrika. Toen ik in Zuid-Afrika
was, werd ik getroffen door het onvoorstelbare natuurschoon van dit land, evenals de
gigantische kloof tussen arm en rijk.
Een paar jaar later ging ik voor
onderzoek een half jaar naar
Kameroen. Daar zeiden de mensen dat
ik pas echt in Afrika was; Zuid-Afrika
was veel te westers! Ik begreep wel
wat ze bedoelden.
In Kameroen voelde ik me een
vreemde eend in de bijt. Ik was de
enige blanke in een dorp van 4000
mensen. Ik sprak de taal niet, kende de
gebruiken niet, moest alles op de
grond leren doen bij gebrek aan
meubilair en had geen stroom tot mijn
beschikking. Ik leerde om tussen de
dieren te leven en tussen mensen die volledig gesluierd waren. ’s Nachts was het zo
donker dat ik letterlijk geen hand voor ogen zag; dat had ik nog nooit meegemaakt.
Ik woonde traditionele dansen en offerfeesten bij, kwam bij de sultan op bezoek, leerde
de mensen en de taal kennen, genoot van het lokale eten en heb, samen met hen,
veel gelachen om alles wat zij zo anders deden dan ik gewend was.
Na zes maanden voelde ik me als een vis in het water. Wat ik nooit voor mogelijk had
gehouden was toch gebeurd; ik voelde me thuis op deze eerst zo vreemde plek. Met
pijn in mijn hart ben ik vertrokken, nu 4 jaar geleden.
De hartelijkheid en vrolijkheid van de mensen daar is me het meest bijgebleven. Juist
omdat hun leefomstandigheden zo zwaar zijn. Ook in Kameroen moeten mensen
overleven, met name in het noordelijkste gebied waar ik zat. De familie waar ik al die
tijd verbleef heeft mij dan ook verzocht om een lening, zodat zij rijstvelden konden

verbouwen. Een zogenaamd ‘micro kredietproject’, waarbij ze mij met een deel van de
opbrengst kunnen terugbetalen.
Kleinschalige hulp dus, dat is waar ik in geloof. Vandaar ook dat ik Aman-Iman een
warm hart toedraag. Ik kan me iets voorstellen van de omgeving waar de Toeareg
moeten leven. Dat je echter zo ver moet gaan voor een beetje water en vaak ook nog
ernstig vervuild, is onvoorstelbaar. Schoon drinkwater moet er gewoon komen. En dat
kán, met mijn en uw hulp.

Abakoula Argalaless
Ik ben Abakoula Argalaless,
geboren op 01-01-1968 in Tahoua
(Niger) en op gegroeid in
Inadougoum. Het dorp dat ik nu
samen met paar vrienden probeer
te helpen om schoon drinkwater
te krijgen.
In 1983 heb ik Niger verlaten en
ben in Libië het leger ingegaan. In
1991 ben ik naar Nederland
gekomen en heb hier mijn vrouw,
een Maastrichtse, leren kennen
Wij zijn in 1996 getrouwd Samen
hebben we 3 kinderen, Lamin,
Aminatta en Sara.
Nadat ik in 2006 terugkwam uit Niger heb ik in 2007, samen met paar vrienden de
Stichting AMAN-IMAN opgericht.
Mijn inzet voor stichting AMAN-IMAN is van zelfsprekend, want als je meemaakt, wat ik
meegemaakt heb dan heb je geen keuze dan aan iedereen te denken, die minder
heeft. Dit is wat mij de kracht geeft om dit werk te blijven doen.
De paar keer dat ik terug ben gegaan naar mijn dorp, heeft mij zo geraakt dat
ik niets anders kan dan proberen om mijn mensen te helpen. Als ik zie wat voor een
smerig water de kinderen in het dorp Inadougoum drinken, dan voel ik mij schuldig als
ik mijn kinderen dan zie uit een fles schoon water drinken.
Maar wat kan ik daar aandoen dan proberen te helpen, want ik ben ook maar
gewoon Abakoula die hier ook hard moet werken om zijn gezin te onderhouden. Ik ben
gelukkig niet alleen op deze aarde met een goed hart voor mensen die minder hebben
dan wij.
Ik zeg met uw hulp krijgen zij water en krijgt U een goed gevoel van uw goede daad.

Fons Bus
Al heel lang voel ik mij aangetrokken door andere culturen en mensen. In mijn
muziekkeuze komt dat al sterk naar voren. Uit alle windstreken van deze aardbol
verzamelde ik platen en later cd’s, met de meest uiteenlopende muziekstijlen. Ik kan
hier nog steeds met volle teugen van genieten. Op kleine schaal probeerde ik in mijn
werksituatie kinderen en ouderen bewust te maken van onze omgeving en die daar ver
buiten. Met veel enthousiaste mensen (groot en klein) hebben wij jarenlang de zorg
gedragen voor ons petekind Tsetan, die samen met haar familie vanuit Tibet gevlucht
was naar India.
Toen Abakoula in 2007 begon met zijn Stichting Aman-Iman, werd ik snel via Jo door

het schoon watervirus gegrepen. In
eerste instantie als vrijwilliger bij allerlei
activiteiten en nu als bestuurslid.
In maart 2008 ging mijn grootste wens in
vervulling. Ik zou met eigen ogen
beleven hoe het is in Afrika. Spannende
maanden voordat wij vertrokken. Ik had
er echt zin in en verheugde mij enorm op
deze reis.
De eerste ontmoeting met Niger was niet
de allerbeste, maar meteen daarna
kwam Faycal op ons af en maakte met
zijn een zinnetje (alles goed in het
Nederlands) meteen alles goed. De
dagen in Niger zijn om gevlogen, veel te kort in veel opzichten. Zoveel indrukken,
geuren, kleuren, beelden, dat ik nu nog steeds nieuwe dingen ontdek, wanneer ik
mijmer over Afrika. Afrika heeft letterlijk mijn hart en ziel gestolen.
Ik heb heel veel mooie mensen ontmoet, die puur en oprecht zijn, die vriendelijk en
hartelijk je ontvangen. Ik voelde mij echt thuis in dit vreemde land. En zoals ik laatst op
het Mergelfestival in Valkenburg tegen iemand zei: “Ik ben in Inadougoum bij mijn
tweede familie thuisgekomen.”
Hetgeen mij het meeste is bijgebleven is, ondanks de ellende waar veel mensen in
verkeren, is de vrolijkheid en gastvrijheid van de mensen. Mijn pijn in mijn hart moest ik
Afrika verlaten, maar ik weet zeker dat ik hier terug kom. Over mijn belevenissen
tijdens onze reis zou ik pagina’s vol kunnen maken. Als je op onze site kijkt bij
download staat mijn hele reisverslag.
We hebben nog een lange weg te gaan voordat in het dorp van Abakoula de
waterinstallatie staat. Abakoula vertelde dat hij een droom heeft. Ik weet echter een
ding zeer zeker dat met de hulp van veel mensen deze droom ooit een keer uitkomt.
Schoon en veilig drinkwater voor Inadougoum moet er komen.

Stichting Aman-Iman en BIS.

Mijn naam is Martine Stoppelenburg.
Met mijn bedrijf BIS Bureau Internationale Samenwerking ben ik
nauw betrokken bij het wel en wee van Stichting Aman-Iman. Ik
kan wel zeggen dat het project van Aman-Iman, het boren van de
waterput voor zoveel mensen, voor mij enorm veel betekent. Ik
probeer dan ook om zoveel mogelijk bij te dragen vanuit mijn
kennis en ervaring om de fondsenwerving te laten slagen en om
de stichting te helpen waar ik kan. Ik hoop dan ook dat we binnen
een jaar of twee het gehele budget kunnen dekken, zodat er
straks een geweldige waterbron staat voor de mensen in
Inadougoum.
Fons heeft mij gevraagd om een kort stukje over mijzelf te schrijven, dus hierbij. Ik heb
twee geweldige kindjes, een lieve vriend, twee hamsters, een konijn, vier vissen en

een hond van 5 maanden oud. Vooral de hond vinden we een enorme ‘aanwinst’ voor
het gezin als ze weer eens met haar kop in de plantenbakken zit, de tuin
ondersteboven graaft, op de meubels kauwt of onze jongste zoon achterna zit…maar
goed, de puppytraining begint langzaamaan vruchten af te werpen.
Mijn bedrijf en mijn werk voor mijn opdrachtgevende stichtingen is mijn passie. Ik doe
het als bijna 8 jaar met veel plezier en toewijding. Dus, als je nog eens een vraag hebt
over ontwikkelingssamenwerking, dan weet je me te vinden!
Met vriendelijke groet,
Martine Stoppelenburg
Directeur BIS Bureau Internationale Samenwerking
Op 1 november 2009 bestaat BIS Bureau Internationale Samenwerking precies 7,5 jaar!
Dit wordt gevierd met het uitbrengen van een boek met de titel ‘Ontwikkelingshulp: een
handleiding voor het Particuliere Initiatief’.
De ervaring leert dat er in Nederland heel veel mensen zijn die een steentje willen bijdragen aan
het oplossen van de armoede in de wereld.
Iedereen heeft zijn eigen manier om hier invulling aan te geven; De een doet dit door
maandelijks een goed doel te steunen, de ander gaat een half jaar vrijwilligerswerk doen.
Er zijn ook veel mensen die een stichting oprichten zodat zij, middels de stichting, fondsen
kunnen werven om een project te kunnen uitvoeren in een ontwikkelingsland.
Dit boek is voor deze laatste groep, het zogenaamde Particuliere Initiatief.
Dit zijn mensen die met het idee rondlopen
om een stichting op te richten of mensen
die dit recentelijk hebben gedaan en als
doel hebben om een ontwikkelingsproject
op te starten.
Het boek beschrijft in handige Tools de
stappen die men moet zetten om ideeën
uit te werken tot een plan, een stichting op
te richten, bij de juiste instanties aan te
melden en draaiende te houden.
Bovendien geeft het een duidelijke
handleiding voor fondsenwerving en hoe
een project opgezet en uitgevoerd kan
worden.
Dit boek biedt u kennis die
onontbeerlijk is bij het opzetten van een
stichting, het uitvoeren van een project en
het verkrijgen van donaties.
Zelfs stichtingen die al jaren bestaan,
zullen dit boek ervaren als een makkelijk
leesbaar en handig naslagwerk van tips.
De prijs van het boek is
€ 39,90, excl. € 3,50 verzendkosten. De
factuur wordt met uw bestelling
meegezonden en dient binnen 7 dagen
voldaan te zijn.
Bij uw bestelling krijgt u tevens een CD-rom waarop allerlei voorbeelddocumenten, zoals een
jaarverslag en een beleidsplan, digitaal beschikbaar wordt gesteld, zodat u dit gemakkelijk naar
uw eigen situatie kunt aanpassen.
U kunt het boek nu bestellen door een e-mail te sturen naar
bestelling@bureauinternationalesamenwerking.nl onder vermelding van ‘boek’. In uw e-mail
dienen de volgende gegevens vermeld te zijn:

Jaargang 1 – nummer 3

Bestuur en vrijwilligers
van de
Stichting Aman-Iman
wenst jullie allemaal
Barka da Kirsimatikuma Barka da Sabuwar Shekara!
Joyeux Noël et Bonne Année!
Merry Christmas and a Happy New Year
Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar
Wij bedanken jullie ook voor alle steun in het
afgelopen jaar. We hopen ook in 2010 op jullie steun
te kunnen rekenen.
Abakoula Argalaless
voorzitter

