
 

 

Jaargang 2 – nummer 1 
 

Eerste nieuwsbrief 2010 
 
Het heeft even geduurd, maar de 
eerste nieuwsbrief van 2010 is klaar. 
Wij zijn weer hard bezig met 
sponsoren te zoeken voor onze 2 
projecten: de waterinstallatie in 
Inadougoum en de waterfilter, i.s.m. 
Water4Life, voor Niger. 
Het NCDO heeft ons voor de 
waterfilter een toezegging gedaan 
voor € 8000,-. We zijn dus goed op 
weg, het bedrag van € 16.000,- moet 
dus te halen zijn. 
Ook ons grote project loopt heel goed. 
Samen met de toezegging van de 

Canadese Ambassade hebben we al een bedrag boven de honderdduizend euro. 
In 2010 staan weer heel wat activiteiten op de rol, zo hebben we met de basisschool 
De Gansbeek in Meerssen een geweldige sponsorweek, is Abakoula bezig om 
Toumast naar Afro-Latino te halen (zaterdag 26 juni) en hebben we op 17 september in 
het Trefcentrum van Wittevrouwenveld te Maastricht, van 17.00 tot 23.00 uur, een 
grote benefietavond, met heel veel activiteiten voor groot en klein. 
 
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  
 
 

Viering 3-jarig bestaan van Aman-Iman 

 
 Stichting Aman-Iman organiseert een viering van haar 3-
jarige bestaan in Trefcentrum Wittevrouwenveld te 

Maastricht. Het Mondiaal Centrum ondersteunt de 
organisatie van de activiteit. 
De activiteit dient in eerste instantie als ondersteuning van 
Stichting Aman Iman. Bovendien draagt de activiteit bij in 
de kennismaking met de cultuur van de Toeareg in 
specifieke zin en Afrikaanse etnische culturen in brede zin. 
Daarnaast krijgen andere Millenniumdoelen organisaties 
de kans zich te presenteren aan het publiek. 
 

Wij zijn voor deze dag op zoek naar actieve vrijwilligers, die graag willen meehelpen 
op deze avond. Heb je nog leuke ideeën of suggesties mail deze dan even door. 
Je kunt je opgeven als vrijwilliger via info@aman-iman.nl 
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Sponsorbedragen voor Aman-Iman. 
 
De Stichting Aman-Iman heeft in 2010 een aantal grotere sponsorbedragen ontvangen 
of zijn toegezegd. 

 NCDO heeft een bedrag van € 8000,-- toegezegd voor onze waterfilter. 

 Johanna Donk - Grote Stichting heeft € 2000,00 toegewezen. 

 Dr. Hofsteestichting heeft een bedrag van € 10.000 toegewezen. 

 VZW De Johanna Bode heeft € 10.000,00 toegewezen. 

 Stichting Niemeijer Fonds € 2000,00 toegewezen. 
 
 

Bericht van onze voorzitter Abakoula Argalaless 
 
Beste sponsors, donateurs en lezers, 
Mijn alle grote dank aan jullie allemaal, door jullie steun aan de stichting Aman-Iman, is 

niet alleen het leven van de mensen in 
Inadougoum gaan veranderen, maar ook mijn 
leven is daar enorm door veranderd. 
Ik, Abakoula de geitenhoeder, die nu zo 
makkelijk met een minister of president een 
gesprek kan voeren, of zoals vandaag 4 mei 
samen met de leden van een van de grootste 
vermogensfondsen van Nederland in een chique 
hotel, waar ik nooit van had kunnen durven te 
dromen om daar binnen te gaan, een gesprek te 
voeren over de stichting Aman-Iman, en dit is 
allemaal te danken aan jullie. 

Ik bedank in het bijzonder de 6 ondernemende meiden van Robin SC om hun kennis 
en de opbrengst van hun uitvinding voor een aantal procenten afstaan aan de stichting 
Aman-Iman. 
Ik zou zeggen blijf ons steunen, en ik hoop dat ik mijn volgend bericht vanuit 
Inadougoum met een volle emmer schoonwater in mijn linkerhand, en met een pen in 
mijn rechterhand naar jullie kan schrijven.  
Met vriendelijke groet, 
 
Abakoula Argalaless 
voorzitter stichting Aman-Iman 
 
 

Actie telefoongids. 
 
Voor de actie van de Telefoongids en Gouden gids zijn er meer dan 70 reacties 
gekomen. Hele mooie en ontroerende commentaren. Toch zijn er ook kritische 
geluiden geweest, waarom de Stichting hieraan mee doet. Een volgende keer zullen 
zelf kritischer bekijken of wij wel mee moeten doen aan alle acties via internet. 
Bedankt voor alle positieve, maar ook kritische geluiden van de mensen die Aman-
Iman een warm hart toedragen. 
 
 



 

 

Reacties op onze nieuwsbrief. 
 
We zijn heel blij met alle positieve, opbouwende en kritische reacties op onze 
nieuwsbrieven. Wij zullen in de toekomst zeker rekening houden met al deze 
commentaren. Hieronder een paar van deze reacties. 
 
 Leuk! Professioneel hoor. Echt goed gedaan. 
Groet, Anna 
 
 Heb de prachtig uitgevoerde nieuwsbrief met een warm gevoel gelezen: 
mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een project met perspectief. Heel veel 
succes met de voortgang! 
Een hartelijke groet, Aly en Wim Hospes. 
 
 Ik kreeg deze nieuwsbrief van Marcel en ik weet even zijn achternaam niet 
maar goed ik heb heel veel met Afrika. Ben 2 keer in Gambia geweest, eerste keer met 
een stichting die daar is en tweede keer heb ik met mijn dochter van 14 jaar in een 
compound geleefd van het hoofd van die school. Heel bijzonder en ik ben verliefd op 
Afrika. Nu wil ik al een tijdje wat goeds doen en dacht ik ga hier eens informeren. Ben 
momenteel werkloos en doe vrijwilligerswerk bij de politie aan de balie, Heb een groot 
empatisch vermogen en heb ook jaren vrijwillig gewerkt in een verpleeghuis, 
inloophuis voor mensen met kanker. Zou graag deze nieuwsbrief steeds ontvangen en 
als het eens in de buurt is wil ik er graag heen. Woon zelf in Roosendaal, Noord 
Brabant en kom dan met de trein. Wie weet kom ik eens richting jullie of kan ik iets 
doen voor jullie. Hoop volgend jaar weer eens te gaan naar Afrika. Mijn moeder is 
gestorven toen ik in Gambia was en daar ben ik zo enorm warm opgevangen,. Daar 
kunnen wij als Nederlanders veel van leren! 
Warme groeten Josefien Mathijssen 
 
 Ik heb met plezier je nieuwsbrief gelezen. Moet zeggen dat hij heel prettig om 
te lezen is en ook heel leuk van lay-out. 
Met vriendelijke groeten, Stichting "Samen Delen" Ingrid van Bergen 
 
 Dank je voor de nieuwsbrief. Ik heb nog niet alles gelezen,maar vind het erg 
goed. De brief van Abakoula vind ik erg mooi. Succes met alles!! gr. marcel  
 
 Ik ben blij met zoveel positief nieuws vanuit Niger, inderdaad ons project 
van Rotary is succesvol beëindigd en we hebben zoveel meer waterpunten en 
watertorens kunnen verwezenlijken (zie Rotarywater.be) dan voorzien. 
Het gaat jullie goed en veel energie voor de toekomst. 
Dorothea 

 
 



 

 

Stichting Aman-Iman en BIS. 

 
 
Na het succes van haar eerste boek komt er binnenkort een tweede boek uit van 
Martine Stoppelenburg.  
Medio mei 2010 komt er een nieuw boek uit getiteld ‘Ontwikkelingssamenwerking: 
het kleine fondsenboek 2010’. 
Het is het vervolg op het eerste boek en biedt een overzicht van 100 fondsen, kleine 
en grotere, waar u als kleine stichting een aanvraag zou kunnen indienen voor 
financiële ondersteuning van uw project.  
De kosten van het boek zijn € 54,95. De verzendkosten neemt BIS voor haar rekening. 
Wil je het boek graag reserveren, stuur dan een mailtje met je gegevens naar 
bestelling@bureauinternationalesamenwerking.nl 
 

Website. 
 

 
 
 
Jim Rutten, onze webdesigner, gaat binnenkort hard aan de slag om de 
website van Aman-Iman aan te passen. We willen de site nog 
dynamischer maken. We denken hierbij aan twitter, online doneren enz. 
Heb je ideeën of suggesties mail deze dan door naar 
info@aman-iman.nl. 
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Jaargang 2 – nummer 2 
 
Niger, een vergeten hongersnood. 
Voor 15.000 kinderen dreigt de hongerdood 
 

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. 

 Waar blijven de grote televisieacties in de wereld? 
 Waarom komt er niemand in actie om iets te doen tegen het grote leed, dat 

in Niger dreigt te ontstaan? 
 Waarom doet niemand een beroep op onze solidariteit met het Nigerese 

volk? 
 Waarom gaan er straks miljoenen mensen dood door de honger in Niger en 

is dit helemaal geen nieuws? 



 

 

 Waarom drogen mijn tranen niet, als ik denk aan de ellende van onze 
familie in dit prachtige, mooie land? 

 Waarom loop ik de hele dag met een naar gevoel in mijn buik als ik denk 
aan de mensen in ons dorp Inadougoum? 

 Waarom????????????????????????????? 
 
“Seven seconds” …………………… 
 
Niger,een land dat getroffen is door een natuurlijke ramp. Een land dat afhankelijk is 
van de regen en dit jaar heeft regen het land in de steek gelaten. Wij zoeken 6000 
euro om een graanbank voor deze getroffen mensen te realiseren. 

 

Wilt U ons steunen, maak dan een bedrag over op ons rekeningnummer van de ING 
3240428 te Landgraaf, o.v.v. Hongersnood Inadougoum. Wij zullen het geld 
overmaken naar onze partner ONG Tanakra. Dank U voor uw steun. 
 
 
 

Niger, a forgotten starvation 
15.000 children are on the brink of starvation  
 

On Wednesday-evening about nine 
o’clock my phone at home was ringing. A 
very sad Abakoula Argalaless was on the 

line. He had just been calling with 
Assibite from ONG Tanakra from Niger.  
What’s the matter, one might ask. Niger, 

where is that situated? The only thing we 
know is that there has been a coup and 
even of this fact most people are not 
aware. No, something a lot more grave is 

happening in this South African country. 
Caused by the insufficient rainfall during 
the last rainy season, the harvest in 2009 
was very poor. Almost the entire 

population of Niger is suffering from this disaster. Niger, being one if the poorest 
countries in the world, which has been classified into the lowest position of the 
human development index of the United Nations, is threatened by a disaster of 

unprecedented dimensions. The common people living in the countryside, the 
villages and the cities can’t afford the far too expensive foods and their supplies are 
completely exhausted, caused by the disastrous harvest results.  
“Seven seconds” is a magnificent song performed by the Senegalese singer Youssou 
N’Dour. I never imagined that the drift of this song could become a reality in Niger. 

Only Seven seconds to go before the entire country is in danger of a devastating 

famine. When cattle starts to die, the entire village of Inadougoum will be in danger. 
And this will not be restricted to this village, but it shall without any doubt spread to 
every village and city all over the country. 
Assibite from NGO Tanakra told me on the phone, that she had postponed all regular 
activities to assist the people of the Tahoua Department distributing food. In a 
frenzy she’s trying, assisted by her co-workers, to gather some grain for the benefit 
of 15.000 children, who are threatened to die of hunger, because there simply isn’t 

any more left. Out of this grain they will be able to make a kind of porridge, so 
these children can at least still get down some sort of food. 
In addition she told me that cattle is simply dying alongside the roads, without 
anyone being able to do something about it. People from the countryside are leaving 
in large crowds to the big cities, having vain hopes of getting a better life in these 



 

 

places, where some food should still be available.  
“Seven seconds” and Niger is close to one of the biggest disasters out of her history.  
“Seven seconds” and starvation threatens more than 15.000 children. 
“Seven seconds” and 10 million people, stricken by famine in Niger, will be no news 

at all. 
The government of Niger acknowledges, that it is confronted with a food crisis. It 
therefore appealed to the international and national community to come into action 
against the starvation in Niger.  

 Where are the usual big television benefit actions throughout the world?.  
 Why is it, that nobody takes the initiative to organize actions to do 

something to relieve the immense sorrow that is about to threaten Niger?.  

 Why is nobody appealing to our solidarity  with the Nigerese people?.  
 Why are millions of people in Niger about to die because of hunger and why 

doesn’t  this seem to be any news at all? .  
 Why can’t I keep my eyes dry thinking about the misery of our family in this 

beautiful en wonderful country?.  
 Why am I wandering around all day with a nasty feeling in my stomach, 

thinking of the people in our village Inadougoum?.  
 Why ??????????????????????? 

 

“Seven seconds” …………………………….. 
 
Niger, a country that has been encountered by a natural disaster. A country that 
depends on the rain and this year this rain has let the country down. We are 
urgently looking for 6000 Euro to realize a grain bank for these stricken people.  
 
If you feel like supporting us, please remit an amount to our account number 

3240428 at the ING Bank, mentioning Famine Inadougoum. We will transmit the 
money to our partner NGO Tanakra. Thank you for your support!  
 

  



 

 

Jaargang 2 – nummer 2a 
 
Beste vrienden, sponsors en donateurs, 
 
Een week geleden hebben wij een oproep naar jullie toe gestuurd i.v.m. hongersnood 
in Niger.  
Volgens de penningmeester is er ruim 800 euro op de girorekening overgemaakt 
door jullie. Namens de bewoners van Inadougoum en omgeving, hartelijke dank. Er is 
nog verwarring ontstaan, doordat de vermelde bankrekening op de oproep 
"hongersnood in Niger" niet overeenkomt met de ABN AMRO BANK rekening, die op 
de website van de stichting Aman-Iman staat. 
Dat klopt!  
 
De stichting heeft een veilig rekening, een rekening waarvan alleen door middel 
van handtekeningen van 3 leden van het bestuur geld overgeboekt kan worden, 
en daar gaat alle geld dat binnenkomt voor de waterinstallatie naar toe.  
Het geld dat via de oproep "hongersnood in Niger" overgemaakt wordt op de giro-
rekening kunnen wij ten allen tijde naar onze partner NGO Tanakra overmaken voor de 
graanbank in Inadougoum en omgeving. 
 
Ik heb gisteren met Assibite van Tanakra gebeld, zij vertelde mij dat de situatie in Niger 
vooral in het Noordoosten van Niger heel erg slecht is en volgens de 
verwachtingen wordt  het nog erger, want de mensen moeten nog zeker vier á vijf 
maanden wachten voordat de nieuwe oogst komt. 
En erger vind ze nog dat in Inadougoum meer dan 40 gezinnen vertrokken 
zijn, richting Kao en Tchintabaraden, want de meeste mensen hebben geen vervoer 
om iedere dag naar Kao of Tchintabaraden te gaan. 
Ze moeten iedere dag 34 kilometer heen en terug lopen naar Kao om een kilo rijst, 
een kilo meel, een kilo poedermelk en een half liter olie te ontvangen. 
De meeste dorpen lopen leeg naar de steden en dat is geen goed teken, nu krijg je 
van die vluchtelingkampen rondom de steden. Mensen zonder een dak boven 
hun hoofd, wat dan als straks regen komt???  
 
Wij vragen u nogmaals om de mensen in de regio Inadougoum te helpen, niet om u te 
abonneren, maar al is het maar een klein bedrag (iedere euro is welkom) zodat wij de 
mensen in Niger kunnen helpen. 
Een graanbank kost € 6.000,= voor 10 dorpen, daar streven wij naar. 
 
Wilt U ons initiatief steunen, maak dan een bedrag over op het rekeningnummer 
van de ING 3240428 Stichting Aman-Iman te Landgraaf o.v.v. Hongersnood in 

Niger. 

 
Alvast hartelijke dank. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Abakoula Argalaless 
voorzitter Aman-Iman (water = leven) 
www.aman-iman.nl 
06 - 20020460 
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Vrijdag 17 september 2010 Benefietavond in Trefcentrum Wittevrouwenveld 

 

Kom ook naar deze gezellige 
Afrikaanse getinte avond in het 
Trefcentrum Wittevrouwenveld, 

Edisonstraat 4 in Maastricht. 
 

Aman-Iman betekent water is leven en dat is 
precies wat onze stichting doet. We zetten ons in 
om het geboortedorp van Abakoula Argalaless van 
veilig en voldoende drinkwater te voorzien. Zijn 
familie en de andere dorpsbewoners halen water 
uit een drooggevallen meer, waar ze putten 
graven. Hier halen ze nog wat vervuild water 
omhoog. Het water dat men nu drinkt is ernstig 
vervuild. Als gevolg hiervan worden veel mensen 
ziek en bezwijken uiteindelijk, voornamelijk 
kinderen. 

 

U kunt ervoor zorgen dat wij onze projecten kunnen uitvoeren door onze Stichting te steunen. 
Kom vrijdag 17 september naar de Benefietavond voor Inadougoum te Niger in het Trefcentrum 

Wittevrouwenveld. Kijk voor meer informatie op onze website: www.aman-iman.nl 
 

Optredens met o.a.: 
Caroline van Treble 
Angelina 
Sangoma uit Maaseik 
Idon uit Venlo 
Moussa & Aminitou (Toumast) samen  Abakoula 
After party met African dj Rik Dejalle  

 
Verder nog: 

 Afrikaans eten verzorgd door Romeo. 

 Afrikaanse markt 

 Lezingen 

 Tentoonstelling 
 Loterij 

Verschillende workshops: 
 Djembé – Caroline van Treble 

 Amuletten 

 Kleurplaten  

 Maskers maken 

Entree vrij - Entree vrij - Entree vrij  
Deze avond is mogelijk gemaakt door: 
 

 

 

17.00 uur tot 24.00 uur 



 

 

Jaargang 2 – nummer 4 
 

Vierde nieuwsbrief 
 
 
Onze vierde nieuwsbrief van dit jaar gaat helemaal over onze Benefietavond in het 
Trefcentrum Wittevrouwenveld Maastricht. Een geweldige sfeer, leuke Afrikaanse 
markt, interessante lezingen heerlijk eten en vooral heerlijke muziek. 
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 info@aman-iman.nl  
 

 

 
 

Dankwoord van onze voorzitter. 
 
 
Beste allemaal, 
 
Hier is een kort verslag van vrijdag 17 september, ten eerste willen wij alle vrijwilligers, 
gemeente Maastricht, Mondiaal centrum, het Trefcentrum Wittevrouwenveld, alle 
andere organisaties en kraamhouders, alle artiesten Caroline met haar leerlingen, 
Angelina, Idon, Sangoma, Toumast bedanken voor hun bijdrage aan deze geslaagde 
benefietavond. Door DJ Rik en onze Afrikaanse kok Romeo was onze avond nog 
completer. Ook Celine danken wij voor het voordragen van haar gedicht. 
Het was een avond om met een glimlach terug aan te denken, het was goed 
georganiseerd en het programma verliep soepel. Alle artiesten waren heel enthousiast 
en het publiek ook.  
Wij hebben dezelfde avond (nacht) ontzettend veel complimenten van bezoekers in 
ontvangst mogen nemen. En steevast kregen wij de vraag "Wanneer is de volgende 
avond van jullie?"  
Iedereen heeft genoten. Martine en Miriam hebben bijzondere en interessante 

mailto:fons.bus@aman-iman.nl


 

 

lezingen kunnen geven. Er waren genoeg mensen die ook door middel van hun 
lezingen nog veel over Afrika en ontwikkelingshulp te weten zijn gekomen. 
Een kleurrijke avond waar mensen vanuit Hellevoetssluis, Blerick, Maaseik, 
Baesweiler, Heerlen etc. onze benefietavond versiert hebben met hun Afrikaanse 
kraampjes, ook zij hebben genoten. 

 

 
Ook de leden van stichting Aman-Iman hebben het geweldig gevonden en zelfs het 
personeel in het Trefcentrum Wittevrouwenveld waagde een gokje door loten te kopen 
om te proberen een Afrikaans hebbedingetje te bemachtigen. 
Voor de mensen van Inadougoum te Niger is een geweldige opbrengst binnengehaald 
zo'n € 1.500,=. v 
Dit was een evenement die zeker voor herhaling vatbaar is. Mocht het zijn dat er nog 
organisaties of mensen zijn die een idee hebben om dit nog eens uit te breiden om er 
de volgende keer een nog grotere knaller van te maken, wij staan open voor alle 
ideeën. 
Mijn dank aan allen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Abakoula Argalaless, voorzitter Aman-Iman (water = leven) 

 

 
 
 



 

 

Toespraak van Abakoula tijdens deze avond. 
 

 
 Beste mensen, het is voor mij een eer om jullie welkom te 
mogen heten op deze bijzondere avond, 
en met jullie deze avond te mogen delen, de Stichting Aman-Iman 
bestaat dit jaar 3 jaar. 
 Het doel van de stichting Aman-Iman is zorg te dragen 
voor schoon en veilig drinkwater in de regio Inadougoum te Niger. 
 Maar zoals de meesten van jullie weten hebben wij een 
paar maanden geleden een oproep geplaatst voor hulp om een 
graanbank te bouwen in de regio Inadougoum,  via die oproep 
hebben wij inmiddels een aardig bedrag binnengekregen, namens 
het hele bestuur en de vrijwilligers hartelijk dank. 

 Het bedrag dat via de oproep binnengekomen is, was niet genoeg om een 
graanbank te bouwen, maar gelukkig heeft een anonieme gulle gever het resterende 
bedrag  aangevuld, dus  kunnen wij starten met het bouwen van de graanbank. 
De graanbank zal oktober eind november klaar zijn, wij weten dat het  voor sommige 
mensen  niet snel genoeg is. 
 Stichting Aman-Iman staat garant voor duurzame hulp. Het moet niet zo zijn 
dat wij maar een paar zakken graan kopen en aan de mensen uitdelen en dat was het. 
Wij willen deze mensen echt helpen met iets waar zij langere tijd profijt van zullen 
hebben. 
 Wij zijn 3 jaar geleden begonnen met geld in te zamelen voor een waterput in 
Inadougoum. Tijdens ons bezoek van 2008 aan Niger en de regio Inadougoum, is voor 
ons duidelijk geworden dat een simpele put niet geschikt  is voor deze regio. Een 
duurzamere waterinstallatie was niet de gemakkelijkste keus, maar aan de hand van 
wat wij gezien hebben, hebben wij toch gekozen voor langer inzamelen en sparen voor 
een betere oplossing. 
 In de loop der jaren is heel  veel geld richting Afrika gevloeid, en ik heb het niet 
over de kleine particulier initiatieven die tijdens hun bezoek aan Afrika geraakt zijn 
geworden, door ontelbare problemen waar mensen in Afrika moeten leven. Nee ik heb 
het over miljarden die richting Afrika zijn gegaan. 
 Maar de mensen leven nog steeds in bizarre levensomstandigheden, 
duizenden mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater, er zijn gebieden zoals 
Inadougoum die 9 maanden per jaar moeten zien te over leven zonder water. 
Ik heb deze week gelezen dat Eu 3,3 miljoen geeft aan Niger om de verkiezingen van 
2011 in goede staat te leiden, maar ja mensen waar hebben wij het over, ik denk met 
dat geld kan je wel 3,3 miljoen mensen voorzien van schoon drinkwater.   
 Beste mensen, Stichting Aman-Iman wil echte hulp bieden aan de mensen in 
Inadougoum, en het gaat ons echt lukken. De Toeareg zeggen, wie geduld heeft kan 
soep maken van een steen, en wie zaait die maakt kans om een goede oogst. 
 En dat zien wij nu komen, want wij zijn nu aan het oogsten, onze proef met 
waterfilters is met succes voltooid, wij hebben in januari dit jaar 10 gezinnen voorzien 
van een waterfilter en de verslagen daarvan zijn gisteren binnengekomen, binnenkort 
zult u die op onze website kunnen lezen. 
 De financiering van het project voor 100 gezinnen is ook rond, en binnenkort 
zal onze partner NGO Tanakra in Niger beginnen met het produceren van waterfilters 
voor honderd gezinnen. 
Dat zijn tussenprojecten, maar ons hoofddoel blijft een waterinstallatie voor de regio 
Inadougoum, en ik blijf het zeggen, die komt ook. 
 



 

 

 
 
 

Gedicht van Celine 
 
 
 
 

Water is leven 

 

Een klein druppeltje water, hier valt het op de grond. 

Ergens anders op de wereld vult het iemands mond. 

Een klein druppeltje water, hier komt het uit de kraan. 

In Niger moet je eerst nog een lange weg begaan. 

Een klein druppeltje water, niet als je ’s morgens opstaat. 

En ook niet als je ’s avonds naar bed toe gaat. 

Een klein druppeltje water, het is waar. 

Voor water is een mens je erg dankbaar. 

Een klein druppeltje water, geen goud. 

Alleen door water kan er een leven worden opgebouwd. 

Een klein druppeltje water, verspil het niet maar geef. 

Dan is tenminste één iemands leven safe. 

Een klein druppeltje water, voor ons is het niets 

Maar daar is het een groot iets. 

Kun je leven zonder water is de vraag. 

Al is het alleen al voor vandaag? 

En twee dagen. 

Dat kunnen wij niet eens verdragen. 

Schoon drinkwater is een goede gezondheid. 

Dat is gewoon een feit. 

Geef geld voor water aan Aman-Iman. 

Dan kunnen zij zorgen voor een waterplan. 

Een klein druppeltje water, iets om naar te streven. 

Want water is Leven. 



 

 

 

 
 

Activiteitenkalender 
 

19 en 26 november 2010 

Optreden van Indumba en stand tijdens de Vormselmis in Voerendaal. 

9 oktober 2010 
Stand tijdens de in Eupen - België 

29 oktober 2010 
Optreden van Indumba en stand tijdens de Vormselmis in Kunrade 

26 september 2010 

Aman-Iman is aanwezig tijdens de talkshow "Noa de Mess" in Café Pelt in Heerlen, 
van 15.00 uur tot 17.00 uur. 

 

 
 

 
Platform Millenniumdoelen Maastricht 

http://www.mondiaal-centrum.nl  

  
 

http://www.mondiaal-centrum.nl/


 

 

Jaargang 2 – nummer 5 
 

Vijfde nieuwsbrief 
 
 
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  
 
 

Goede berichten. 
 
Wij zijn hard op weg om de droom van Abakoula te realiseren. Wij hopen binnen een 
paar maanden met ons project, 'een waterinstallatie in Inadougoum", te kunnen 
starten. 
Jullie hulp is nu hard nodig. Vertel aan iedereen over ons project in Niger en wie weet 
wordt 2011 een prachtjaar. 
Goed nieuws: 

 Het project van de waterfilter kan binnenkort van start gaan. 

 De graanbank zal nog in 2010 gebouwd worden. 
 
 

Eureko Achmea Foundation. 
 
Ook Eureko/Achmea 
levert een bijdrage aan 
een betere 
samenleving. Eureko 
heeft in het kader van 
haar MVO-beleid in 

2006 besloten om jaarlijks een half procent van de nettowinst aan een fonds voor 
goede doelen te schenken. De Eureko Achmea Foundation (EAF) is opgericht om 
concrete uitvoering te geven aan het streven om een bijdrage te leveren aan het 
duurzaam verbeteren van de sociaaleconomische leefomgeving van groepen 
hulpbehoevenden in Nederland en daarbuiten. De inkomsten van EAF worden volledig 
besteed aan de gekozen doelen. 
Door middel van het beschikbaar stellen van financiële middelen daadwerkelijk 
bijdragen aan duurzame verbetering van de sociaaleconomische omgeving van 
groepen hulpbehoevenden in de samenleving, zowel in als buiten Nederland. EAF 
ondersteunt in principe projecten die gericht zijn op een structurele verbetering van 
groepen achtergestelden. 
Op maandag 27 september kregen wij van mw. Karin Broeders geweldig nieuws. 
Eureko Achmea Foundation had in haar bestuursvergadering van 23 september 
besloten om het project van de waterinstallatie financieel te ondersteunen. 
De blijdschap binnen het bestuur was enorm. Eureko Achmea Foundation doneert 
liefst een bedrag een bedrag van € 75.000,00 voor het project. 
Met deze bijdrage gaan we hard richting het benodigde bedrag om de boring te 

mailto:fons.bus@aman-iman.nl
http://www.eurekoachmeafoundation.nl/


 

 

kunnen uitvoeren. 
Geweldig nieuws, waarmee wij heel trots op zijn, dat onze kleine Stichting deze 
mijlpaal binnen drie jaar heeft kunnen bereiken. 
 

 

Hivos ondersteunt de bouw van de graanbank. 
 
Hivos is een Nederlandse niet-gouvernementele 
ontwikkelingsorganisatie die handelt vanuit 
humanistische waarden. Samen met lokale 
maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden 

wil Hivos een bijdrage leveren aan een vrije, eerlijke en duurzame wereld. Daarin 
hebben burgers - vrouwen en mannen - gelijke toegang tot middelen en kansen en 
kunnen zij zelf vorm geven aan hun toekomst.  
Hivos ondersteunt initiatieven die op een verantwoorde wijze gebruik maken van 
natuurlijke hulpbronnen én een verbeterde toegang geven tot markten. Hivos versterkt 
de technische en organisatorische capaciteiten van kleinschalige producenten. Tevens 
motiveert zij consumenten en tussenhandel om de toegang tot lokale en 
(inter)nationale markten voor deze groep te verbeteren. De marktpositie van de 
mensen in Inadougoum wordt beter door ingebruikname van deze schuur. Ze kunnen 
inspelen op een goed prijspijl voor hun product en zijn niet langer afhankelijk van hoge 
prijzen van zaaizaad. Verder wordt de eigen voedselvoorziening veilig gesteld. 
 
Hivos Linkis ondersteunt particuliere initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking van 
burgers in Nederland. Linkis is bedoeld voor activiteiten in ontwikkelingslanden én voor 
bewustwordingactiviteiten over internationale samenwerking in Nederland. Want Hivos 
ziet het als haar taak om een goed en realistisch beeld van internationale 
samenwerking te creëren onder het Nederlandse publiek. Particuliere 
projectbeheerders helpen Hivos daarbij door hun project aan het publiek te tonen en 
toe te lichten. Het uiteindelijke doel is het creëren van geïnformeerde wereldburgers in 
een rechtvaardige en duurzame wereld. 
 
 

Voeten in de aarde ondersteunt de bouw van de graanbank. 
 

Voeten in de Aarde wil de 
wereld veranderen door het 
(financieel) ondersteunen 
van initiatieven gericht op: 

• rechtvaardige verdeling van geld, kennis en macht; 
• behoud en verbetering van het milieu; 
• naleving van mensenrechten; 
• respectvol omgaan van mensen met elkaar en hun omgeving 
Waarvoor 
Voeten in de Aarde heeft een voorkeur voor: 
• kleinschalige, originele, inspirerende en op korte termijn uitvoerbare activiteiten; 
• directe contacten en korte lijnen met betrokkenen ter plaatse; 
• initiatieven gericht op zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid en financiële 
onafhankelijkheid van de betrokkenen. 
 Er is een uitgesproken voorkeur voor projecten waarbij duidelijk sprake is van eigen 



 

 

initiatief en inbreng van de doelgroep. 
Aanvragen voor projecten op humanistische grondslag verdienen de voorkeur boven 
projecten vanuit een specifiek geloof of gericht op mensen met een specifieke 
geloofsovertuiging. 
 
 

Gesprek met de consul en ambassadeur van Niger. 
 

 Abakoula heeft regelmatig telefonisch 
overleg met de Nigerese consul, dhr. 
Poesiat, in Nederland. Hij is razend 
enthousiast over de vorderingen van onze 
Stichting. Dhr. Poesiat heeft dit ook 
overgebracht naar de ambassadeur in 
Brussel. 
De ambassadeur was zodanig onder de 
indruk van ons resultaat, dat hij heel graag 
met ons wil praten over onze 3 projecten. 
De ambassadeur wil dan tijdens het 
gesprek met ons bespreken, welke 
betekenis hij kan hebben in de voortgang 

van onze projecten en welke extra steun de Nigerese overheid kan bieden. 
 

Bericht van onze voorzitter Abakoula Argalaless 
 
Water is leven. Leven zonder water is onmogelijk, wat kun je zonder water? En wat je 
mét water kan doen is onvoorstelbaar? Wie een slok water aan iemand schenkt, 
ontvangt in het hiernamaals een bloeiende tuin met duizenden fonteinen.  

Aman-Iman water is leven. 
Deze woorden zijn in mijn hoofd blijven steken toen ik een klein kind was, heeft mijn 
vader deze woorden mij ingeprent toen ik hem vertelde dat ik een oude mevrouw bij 
een waterput achterliet zonder emmer om water omhoog te halen. 
Mijn vader heeft mij of mijn andere broer of mijn twee zussen nooit geslagen, maar 
toen ik hem vertelde dat ik een oude mevrouw achterliet zonder emmer omdat ik geen 
tijd had, kon hij zich niet beheersen om mij zonder straf te laten gaan, hij heeft mij 
gevraagd om naast hem te komen zitten en thee voor hem te maken en hij begon met 
deze woorden in mijn oor te fluisteren. Nu ben ik 42 jaar en ik hoor nog steeds deze 
woorden in mijn hoofd, na zijn dood heb ik een droom, een droom waar ik nooit mee  
naar buiten heb durven te komen, tot drie jaar geleden, iets wat hem altijd bezig heeft 
gehouden, op zoek naar water voor anderen. 
Een droom die dankzij jullie werkelijkheid wordt. Mijn vader zal waar hij nu is ook trots 
op mij zijn en hij zal jullie miljoen keren dankbaar zijn. 

 
Mijn dank aan iedereen 
Abakoula Argalaless 
 
 
 



 

 

Stichting Aman-Iman en BIS. 

 
 
Martine Stoppelenburg heeft haar tweede boek gepubliceerd. Zeker  de moeite waard 
om te bestellen. Kijk voor hoe je aan het boek “Ontwikkelingssamenwerking, het kleine 
fondsenboek 2010” kunt komen op de website van BIS: 
http://www.bureauinternationalesamenwerking.nl/ 
 
 

Jo Koreman gaat weer naar Burkina Faso. 
 
Op maandag 13 december vertrekt Jo weer naar Afrika. Ook nu gaan weer 
verschillende mensen met hem mee. Het is de 8e reis van Jo naar Afrika… 
 
 
Voor wie me niet kent, even voorstellen|: 
 
Ik ben Jo Koreman, penningmeester en medeoprichter van Stichting Aman-Iman. 
 Onze huidige secretaris Fons Bus heeft me al tijden gevraagd om een stukje te 
schijven voor onze nieuwsbrief. In mijn zeer drukke leven had ( of maakte ) ik daar toe 
nu toe geen tijd voor vrij. Er is altijd wat te doen. Lesgeven in Afrikaanse percussie, 
workshops, administratie, email beantwoorden. De mensen die me kennen weten dat 
vooral dat laatste wel eens stagneert, email is dan snailmail geworden.  
 Zeker de laatste jaar kwam er steeds minder tijd om zaken voor Aman-Iman te 
regelen. Ondertussen zag en hoorde ik wat vooral Abakoula en Fons aan bergen werk 
verzetten. Vergadering bijwonen, contacten leggen, sponsoren zoeken en zo verder.  
 Ik begon me steeds schuldiger te voelen dat ik hier niet aan mee deed, en 
steeds vaker dacht ik eraan te stoppen met de bestuursfunctie bij Aman-Iman en als 
vrijwilliger door te gaan. 
 Aba en Fons zagen dit natuurlijk al tussen de bedrijven door al aankomen, en 
in onze laatste vergadering hebben daarover gesproken. Abakoula herinnerde me 
eraan, hoe we jaren geleden, nog voor de oprichting van de stichting, erover 
gesproken hadden, al wandelend met mijn vier galgo’s uit Spanje. Ik heb toen mijn 
hulp aangeboden, niet wetende dat er uiteindelijk zo’n groot project met zo’n groot 
bedrag zou komen. 
 In de jaren erop hebben we veel vergaderingen gehad, en, als ik het ergens 
niet mee eens ben, laat ik het weten ook. Aba vertelde me dat hij achteraf ook door 
mijn opmerkingen verder is gaan denken over onderwerpen, en dat er ook naderhand 
dan al dan niet tot andere inzichten kwam. 
 Het gaat er uiteindelijk niet om dat een iemand gelijk heeft, het gaat er mijns 
inziens om dat we altijd – op een positieve manier- kritisch blijven kijken naar hetgeen 
we mee bezig zijn. En dat zeker gezien de enorme verantwoordelijkheid die we 
moeten hebben ten aanzien van ons grootste project: De boring met alles wat er bij 
hoort… 

http://www.bureauinternationalesamenwerking.nl/


 

 

 Nu lijkt ons geluk de laatste tijd niet op te kunnen. Het ene sponsorbedrag na 
het andere, toezeggingen die weliswaar nog waar gemaakt moeten worden, maar er is 
een sprankje hoop dat we in de nabije   toekomst kunnen starten met het grote 
project. Dat is natuurlijk zeer geweldig !! 

 Dit, en ook de 
opmerkingen van 
Abakoula en Fons, dat ze 
weten dat ik op allerlei 
manier de stichting een 
warm hart toedraag, 
erover vertel op 
workshops lessen en 
scholen, en dat alles wat 
ik doe toch een goede 
bijdrage oplevert voor de 
Stichting Aman Iman, 
heeft me dan ook doen 
besluiten door te gaan 
met mijn bestuurswerk. 
Aba en Fons, bedankt 
voor jullie opmerkingen… 
 En nog even en 
dan ga ik weer naar 
Burkina Faso, maar 
daarover dan een 
volgende keer. 

 
  



 

 

Jaargang 2 – nummer 6 
 

Zesde nieuwsbrief 
 
 
De 6e en laatste nieuwsbrief van 2010. 
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  
 
 

Stichting Triodos Foundation ondersteunt de bouw van de graanbank. 
Triodos Foundation steunt 
projecten die bijdragen aan de 
ontwikkeling van een duurzame 
samenleving door kostbare, 
innovatieve initiatieven. Naar 

onze mening is dit een maatschappij die betrekking tot de kwaliteit van het leven heeft. 
Het welzijn van een individu kan niet worden gedefinieerd in isolement. Relaties tussen 
mensen en tussen mens en natuur, zijn belangrijke elementen van de kwaliteit van het 
leven. Triodos Foundation heeft drie velden van de activiteit: Natuur en Milieu, mens 
en maatschappij, en Internationale Samenwerking. Biologische landbouw en 
natuurlijke, gezonde voeding, duurzame energie, en solidariteit met mensen in 
ontwikkelingslanden krijgen voorrang binnen deze gebieden. Innovatie, gericht op een 
duurzame samenleving, vormen de bindende factor. 
Dankzij specifieke donaties en Fondsen, Triodos Foundation is ook in staat af en toe 
naar projecten dragen op het gebied van cultuur, gezondheid en natuur onderwijs, 
bijvoorbeeld. Sinds 1971 Triodos Foundation spoort aan tot meer bewuste manier van 
omgaan met geld en stimuleert innovatieve ontwikkelingen. 
 De Triodos Foundation is een onderdeel van de Triodos Bank. De Triodos 
Bank is een van de duurzaamste banken ter wereld. Onze missie is om uw geld te 
laten werken aan positieve maatschappelijke, ecologische en culturele veranderingen. 
Onze doelen: 

 Bijdragen aan een samenleving waarin de levenskwaliteit wordt bevorderd en 
menselijke waardigheid centraal staat 

 Het voor mensen, bedrijven en organisaties mogelijk maken hun geld te gebruiken 
op een manier die mens en milieu ten goede komt en duurzame ontwikkeling 
bevordert 

 Onze klanten voorzien van vernieuwende financiële producten en uitstekende 
klantenservice 
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Stichtingen die een van onze projecten ondersteunen willen we langs deze 
kant nog eens hartelijke bedanken. 

 Stichting Niemeijer Fonds 

 Johanna Donk - Grote Stichting 

 Dr. Hofsteestichting 

 VZW De Johanna Bode 

 Cornelia Stichting 

 Stichting Elisabeth Strouven 

 Stichting JONG 

 Eureko Achmea Foundation 

 NCDO 

 SteunStichting Rotary Club, Voerendaal 

 BS DE Gansbeek – Meerssen 

 Haëlla Stichting 

 Smurfit Kappa Roermond Papier B.V. 

 Hivos 

 Stichting Voeten in de aarde 

 Triodos Foundation 

 Stichting. HUE Centrum Limburg 

 Gemeente Maastricht 

 Water4Life 

En natuurlijk iedereen die ons in 2010 d.m.v. een sponsoring weer een 

stukje dichterbij ons doel hebben gebracht. 

Bericht van onze voorzitter Abakoula Argalaless 
 
Geachte Sponsors/Donateurs, 
Niets is fijner dan een telefoontje uit Inadougoum te krijgen waar je verteld wordt dat 
de medewerkers van NGO Tanakra zijn aangekomen om de bouw van de graanbank 
te beginnen. 
Geschreeuw en gelach van de mensen in Inadougoum, dat ik tijdens een 
telefoongesprek hoorde, blijft de komende feestdagen in mijn oren klinken. Het 
dankwoord van de Chief van het dorp waarmee hij probeerde te zeggen "mensen uit 
Holland bedankt", dat zijn de mooiste woorden die mij in deze feestdagen ontzettend 
raken. 
Dat zijn de mooiste dagen die jullie mij gegeven hebben daar ben ik jullie duizenden 
keer dankbaar voor. 
Namens de bewoners van Inadougoum wens ik iedereen een fijne feestdagen en 
voorspoedig 2011. 
 
Met vriendelijke groeten, Abakoula Argalaless  


