Jaargang 3 – nummer 1.
Eerste nieuwsbrief.
Bestuur en vrijwilligers wensen jullie een heel gezond en gelukkig 2011.
Laten hopen dat voor Inadougoum er een prachtig jaar voor de deur staat. Waarin we
samen met iedereen er iets moois en geweldigs van gaan maken.
Het jaar 2010 was voor onze stichting een geweldig jaar, waarin twee van onze
projecten het protocol d’accord getekend werd en in januari 2011 opgestart werden.
Waarin de droom van Abakoula, door heel veel goede mensen, een stuk dichter bij
komt.
Wij wensen jullie heel veel leesgenot met onze eerste nieuwsbrief van 2011.

Bericht van onze voorzitter Abakoula Argalaless.
Beste lezers,
Op1 januari ben ik
43 jaar geworden
en het is
tegelijkertijd
Nieuwjaar 2011. Het
jaar waar ik mijn
hoop vol op zet voor
mensen in
Inadougoum.
Het jaar 2011 is
voor mij persoonlijk
niet gunstig
begonnen, want
vanaf 21 januari na
13 ½ jaar voor mijn
baas op mijn knieën
te kruipen heb ik
besloten nieuw werk
te zoeken. Maak je
geen zorgen; ik ben een Toeareg en de Toearegs zeggen: "Zolang als de mond open
is, dan komt er altijd iets in".
43 jaar dat is de gemiddelde leeftijd van inwoners van Niger, maar ik ga voor de 100
jaar, want mijn oma volgens de schatting is over de 100 geworden en mijn moeder
wordt dit jaar 77 dus ik heb hoop.
Met mijn verjaardag heb ik een boek gekregen, een geweldige boek over een
bijzondere mens, de DALAI LAMA. Ik ben erg geraakt door het boek over deze wijze
man, want ik ben het helemaal eens met zijn beschrijving: “hoe je het leven moet
beleven.”

Mijn drie levenstaken.
Mijn eerste levenstaak, als mens, is het bevorderen van de menselijke waarden en
innerlijke deugden. Dat zijn de sleutelelementen voor een gelukkig leven op
individueel, familiaal en maatschappelijk vlak. Volgens mij werkt men tegenwoordig
niet genoeg aan die innerlijke kwaliteiten en daarom is het mijn voornaamste opdracht
ze te ontwikkelen.
Mijn tweede levenstaak, als gelovig mens is, het bevorderen van een goede
verstandhouding tussen de religies. In een democratie aanvaarden we de noodzaak
van een pluriformiteit in het politieke leven, maar als het gaat om de verscheidenheid
aan geloofsovertuigingen en religies twijfelen we. Ondanks hun verschillende
standpunten en gedachtegoed dragen alle belangrijke religieuze tradities dezelfde
boodschap uit; van liefde, mededogen, verdraagzaamheid, bescheidenheid en
zelfbeheersing. Hun gemeenschappelijke doel is ons leven gelukkiger te maken.
Mijn derde levenstaak, als vechter voor gerechtigheid, voor het Toearegs volk in
het bijzonder in de regio Inadougoum. Dat ligt me bijzonder nauw aan het hart. Ik
heb een buitengewone verantwoordelijkheid tegenover de bevolking van Inadougoum,
dat in deze kritieke periode van zijn geschiedenis - zijn hoop en vertrouwen in mij blijft
stellen. Het welzijn van de Toearegs in Inadougoum is voor mij een onophoudelijke
motivatie en in hun strijd om gerechtigheid beschouw ik mezelf dan ook als hun
autonome woordvoerder in ballingschap.
Mijn derde levenstaak zal eindigen op het ogenblik dat er een oplossing zal worden
gevonden die aanvaardbaar is voor de Toearegs en medebewoners van Inadougoum.
Mijn eerste twee levenstaken zal ik voortzetten tot mijn laatste ademtocht.
Met deze wijze woorden bedank ik mij voor jullie steun en vertrouwen dat jullie in
mij hebben, en ik wens jullie allen dat 2011 een jaar gaat worden met veel
geluk,liefde en gezondheid en voor de mensen in Inadougoum dat we een
positieve geschiedenis kunnen schrijven van een jaar met zoet water.

Aman-Iman heeft 2 nieuwe vrijwilligers.
Walter Swinnen en Nicole Geers waren na het Benefietconcert van afgelopen jaar zou
enthousiast geworden, dat ze ons heel graag willen ondersteunen.
Tijdens onze laatste bestuursvergadering in 2010 waren zij ook aanwezig.
Even voorstellen
Mijn naam is Walter Swinnen en sinds enige
maanden maak ik deel uit [ van het bestuur] van de
stichting Aman-Iman.
Op 17 september van het vorig jaar was ik
aanwezig op de benefietavond van Stichting AmanIman in het Witte Vrouwenveld. Ik was getroffen
door het grootse en gevarieerde programma dat
die avond gepresenteerd werd. Toen ik hoorde dat
dit het resultaat was van het werk van in feite 3
mensen [ Jo, Fons en Abakoula] was ik zeer
verbaasd, besefte dat dit eigenlijk niet te doen was,
informeerde voorzichtig of zij misschien wat steun
konden gebruiken en ja voor je het weet zit je dan
bij hen aan tafel te praten en mee te denken.

Ik was al eerder onder de indruk geraakt van het verhaal van Abakoula en ‘zijn’ project
tijdens een avond in het Mondiaal Centrum in het kader van de serie
ReisverhalenPlus.
Zijn bewogenheid en betrokkenheid bij ‘zijn’ mensen in Niger waren hartverwarmend
en sinds die tijd volg ik meer en meer de activiteiten van Aman-Iman.
En nu wil ik dan als vrijwilliger naast mijn activiteiten voor het Mondiaal Centrum een
bescheiden bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de droom van Abakoula.

Goed nieuws.
Op 7 december is er een bedrag van € 10.000,00 gestort op de rekening van onze stichting
door V.Z.W. De Johanna Bode Stichting. Met deze donatie brengen zij de droom van Abakoula
weer een grote stap dichterbij. Een dankbrief met daarin een aantal solidariteitsarmbandjes is
opgestuurd naar het bestuur van V.Z.W. DE Johanna Bode Stichting.

De graanbank in Inadougoum.
Half December kwamen de eerste werklieden met hun gereedschap aan Inadougoum.
Hun opdracht was om te beginnen met de bouw van de graanbank. Abakoula had op
dat moment toevallig de Chief van het dorp aan de lijn. Gejoel en vreugdekreten van
de dorpelingen, omdat er begonnen werd met de uitvoering van het eerste project van
de stichting Aman-Iman.
Op dit moment is de bouw afgerond en wordt de graanbank voorzien van 6 ton graan,
gierst en bonen.
We hopen jullie in onze volgende nieuwsbrief de foto’s te tonen van de bouw van de
graanbank, maar vooral van de vreugde de bewoners van Inadougoum.

Emmou and Elie Emmou Ewari of Africa.
Stichting Emmou and Elie Emmou Ewari of Africa presenteert
Meet and Greet Beautiful Africa
Wanneer:
Op zaterdag 5 februari 2011
Tijd:
18:00 u - 23:30 u.
Plaats:
StayOkay Hotel Maastricht.
Stichting Emmou and Elie Emmou Ewari of Africa wil u
graag uitnodigen, om de mooie kanten van Afrika te laten
zien, horen en proeven. De modeshow show vol met
moderne looks, elegante haute couture en prachtige
hoofdtooisels zullen u verrassen
Voor meer informatie over deze avond, kunt je kijken op
de site de stichting: http://www.promotieafrika.nl/
De stichting Aman-Iman zal tijdens deze avond aanwezig
zijn met een stand met mooie spullen uit Niger en veel
informatie over onze projecten.

SWIL organiseert concert in theater Landgraaf.
Aman-Iman heeft het mede mogelijk gemaakt dat
Kel Assouf in Nederland komt optreden.
Zaterdag 19 februari een geweldig
optreden van Kel Assouf uit
Niger/Mali.
Kel Assouf is een tamachek-woord
(de taal van de Touaregs) en
betekent "zoon van de woestijn",
maar ook "zoon van het oneindige",
of zelfs "zoon van de eenzaamheid".
Anana Harouna is de leider en componist van Kel Assouf. De composities zijn
gebaseerd op het traditionele Touareg-repertoire, maar ze zijn tegelijkertijd verrijkt met
andere culturele invloeden.
De teksten gaan over het leven in ballingschap, over vrijheid, liefde en vrede.
Universele boodschappen die Anana Harouma met alle volkeren ter wereld wil delen.
De muziek van Kel Assouf doet harten dansen en neemt, zonder onderscheid te
maken in leeftijd of afstamming, alle soorten publiek mee in een feestelijke sfeer.
Sinds de oprichting in
2006 heeft Kel Assouf
veel concerten
gegeven in o.a. België,
Frankrijk en Nederland.
Zij hebben het podium
gedeeld met de
bekendste Touareg
groepen zoals
Tinariwen, Etran
Finatawa en Toumast
op podia als Couleur
Café Nomads land,
Espace Senghor en het
Brussels Summer
Festival.
De debuut cd Tin
Hinane is door de internationale muziekpers goed ontvangen en is, vrij vertaald "zij die
van ver komt", een verwijzing naar de Toeareg-oermoeder.
Voor meer informatie en reservering kijk op de site van SWIL: www.swil.nl

Jaargang 3 – nummer 2
Tweede nieuwsbrief
Jullie ontvangen een zeer speciale nieuwsbrief van ons.
Vanuit Inadougoum hebben wij de eerste foto’s ontvangen van de bouw.
De Graanbank, zoals jullie kunnen zien is bijna klaar.
Een kleine teleurstelling hebben wij
wel ontvangen, ons prachtige
plaquette zweeft nog steeds ergens
in de lucht tussen Burkina Faso en
Niger.
In januari hebben Jo en Moumouni
de plaquette met het vliegtuig van
Ouagadougou in Burkina Faso
naar onze vriend Faycal in Niamey
verzonden. Tot op heden is het nog
niet aangekomen.
Een reden des te meer om dit jaar
met het bestuur een bezoek te brengen aan Inadougoum, met in onze bagage een
nieuwe plaquette.

Bericht van onze voorzitter Abakoula Argalaless.
"Apetrots. Trots als een pauw"
Trots van de familie op hun zoon.
Trots op de eerste graanbank van de
regio Inadougoum.
Iets wat de lezers van deze nieuwsbrief
moeten weten is dat deze zoon nog
trotser is op de gulheid van
Nederland.
Trots om een Nederlander te mogen
zijn
Trots op zijn Nederlandse vrienden ,
die dat allemaal mogelijk hebben
gemaakt.
Abakoula Argalaless
Voorzitter Stichting Aman-Iman

De eerste stenen en ijzeren vlechtwerk voor de graanbank.

De graanbank in aanbouw.

De moeder van Abakoula, komt trots kijken wat haar zoon en de Stichting Aman-Iman
voor het dorp gedaan heeft.

De graanbank is van de buitenkant al mooi afgewerkt.

De kinderen van het dorp zijn natuurlijk ook heel nieuwsgierig geworden.

De golfplaten zitten al op het dak, de ijzeren deuren en ramen zijn geplaatst.

Harde werkers kijken vol trots naar het resultaat.

Het gebouw is bijna klaar. Er ontbreekt alleen nog een plaquette.

Een hele trotse familie in de eerste graanbank van de regio.

Jaargang 3 – nummer 3
Bericht van onze voorzitter Abakoula Argalaless.
Beste sponsoren donateurs,
Ramadan is al een tijdje bezig en dat betekent voor moslims overdag geen eten of
drinken, om solidair te zijn met de armen maar er zijn ook mensen die geen Ramadan
doen en toch solidair zijn tegen over armen, want de Ramadan van 2011 is voor
Inadougoum heel anders dan de andere jaren, 2 augustus wordt ik gebeld door een
dorpeling om mij te vertellen dat zij de 5e graanlading gingen halen, en dat dit heel
goed op tijd was en dat ze dit jaar met minder zorg Ramadan door kunnen brengen en
dat is te danken aan jullie allemaal.
Namens het hele bestuur en de vrijwilligers en de bewoners van de regio Inadougoum
hartelijke dank.
Sinds de oprichting van de stichting Aman-Iman, gebeuren onvergetelijke dingen in
mijn leven, b.v. dat ik vaker gebeld wordt door mensen vanuit het dorp met de
mededeling dat zij niet weten hoe zij mij moesten bedanken hoe vaak ik ook tegen hun
zeg dat ik niets gedaan heb, dat hebben de Nederlandse mensen gedaan toch gaan
ze door met dankjewel.
Ook zoiets, 7 augustus om 10:55 uur ging bij mij de bel, dat was Nettie met haar man,
eenmaal binnen haalde ze een envelop met 600 euro uit haar tas en zei “dit is de
opbrengst van mijn verjaardag, ik hoop dat je hiermee iets voor die mensen kan doen.
Ik was sprakeloos op dat moment en ik realiseer me dat zij omgerekend voor 12
mensen een garantie van minstens 35 jaar schoondrinkwater gaf. Dat zijn dingen die
(wij) ik vaker vergeet dat je ook met weinig, mensen gelukkig kunt maken.
Hartelijk dank allemaal, blijf ons steunen misschien wordt oktober een onvergetelijke
maand voor ons en voor de regio Inadougoum.
Abakoula Argalaless
Voorzitter stichting Aman-Iman (water=leven)

Minister van Niger drinkt schoon water uit de waterfilter
van DSM
Tijdens zijn campagne naar de aanloop van de presidentsverkiezingen, kwam de minister van
Handel ook terecht in het geboortedorp van Abakoula Argalaless. Hier kreeg hij van Chief
Mahamadou Abouba van het dorp een heerlijk glaasje fris water. De minister van Handel
(Monsieur SALEY SAIDOU)was zeer verbaasd over de kwaliteit van het water en vroeg meteen
aan Chief Mahamadou Abouba hoe zij aan dit lekkere water kwamen. Chief Mahamadou
Abouba haalde de waterfilter erbij, die de Stichting Aman-Iman en Water4Life (DSM) laten
produceren in Tahoua. Op de vraag hoe hij aan deze waterfilter kwam, gaf Mahamadou Abouba
het antwoord: Van onze vrienden in Nederland (Aman-Iman en Water4Life van DSM).

In 2008 zijn is het bestuur van de Stichting
Aman-Iman naar Niger afgereisd., om met
eigen ogen te bekijken hoe ernstig de
situatie in Niger is. In onze ijskast liggen al
verschillende flessen water klaar. Drinken
uit de kraan is voor ons Europeanen niet
aan te raden. Wanneer je dus dorst hebt,
pak je de fles heerlijk gekoeld water en
neemt er gretig slokken van. Wanneer je
op reis gaat heb je altijd enkele flessen
water bij je. De kinderen van de straat
kijken gretig met ‘hongerige ogen’ naar
het overheerlijke gezonde en schoon
drinkwater. Er wordt letterlijk gevochten
om het kleine beetje water dat in de
De werkplaats in Tahoua
flesjes achterblijft.
Als we afreizen naar het dorp Inadougoum liggen er enkele literflessen water in de achterbak
van onze auto. Aangekomen in de regio, bezoeken we eerst het drooggevallen meer, waar
kinderen en volwassenen nog wat smerig, stikkend en verontreinigd water in putten van 6 tot 10
meter omhoog halen. De dieren krijgen als eerste te drinken en de rest wordt in grote plastic
containers gedaan voor het dorp. Wij staan er een beetje beteuterd bij met onze flessen schoon
drinkwater.
In het dorp is het niet veel anders. Alle mensen drinken hetzelfde vieze water uit de putten van
het drooggevallen meer en wij….
Wij lessen onze dorst met water uit onze flessen, die ondertussen van de lange reis helemaal
lauw geworden zijn, maar erg vinden we dat helemaal niet. Liever dat lauwe schone water, dan
het vieze stikkende en verontreinigde water.
Inadougoum een dorpgemeenschap van meer dan 13 dorpjes en 10.000 mensen verstoken van
schoon en veilig drinkwater.
Schoon drinkwater uit de grote stad aanvoeren is onbetaalbaar en vervoersmatig ook niet
realiseerbaar.
Nog meer overtuigd, dat wij deze situatie moeten veranderen keren wij naar bijna 4 intensieve
weken terug naar Nederland.
Via via komen wij in contact met Alex Vrinssen van Water4Life (DSM). Een goed doel dat
ontstaan is bij de viering van het 100 jarig bestaan van DSM in 2002. Alex Vrinzen en Paul
Vergossen van DSM Research in Geleen waren niet van mening dat ze het probleem van
verontreinigd drinkwater konden oplossen. Maar in samenwerking met verschillende
medewerkers van de afdeling Mebrane Application Technology te Geleen hebben ze een
interessant voorstel gedaan. Ze hebben een simpele, goedkope oplossing bedacht op basis van
keramische filters. De filters hebben slechts een klein drukverschil nodig om schoon water door
te laten dat vrij is van bacteriën en parasieten.
De contacten met Alex Vrinssen (Water4Life - DSM). monden uit in een concreet plan voor
Niger. Onze partner ONG Tanakra was al net zo enthousiast over de waterfilter als al haar
voorgangers in de verschillende ontwikkelingslanden. Plannen werden er gesmeed, een
prototype gemaakt in Niger en subsidies bij verschillende organisatie aangevraagd. In de
tussentijd bleven wij nauw contact onderhouden met Alex en via hem kwamen we tevens in
contact met Jan Luijten, die in 2009 zijn eerste waterfilter van DSM naar Borneo bracht.
Vier gepassioneerde mensen, die samen bezig zijn om het product van de waterfilter over de
hele wereld te verspreiden. Een geweldige uitdaging, maar zeker geen gemakkelijke.
Eind 2010 heeft de Stichting het benodigde geld bij elkaar en de samenwerkingsovereenkomst
met Tanakra wordt getekend. Begin januari 2011 kan men in Tahoua beginnen met de opzet van
de eerste werkplaats voor het vervaardigen van de waterfilters.
De eerste 10 waterfilters zijn geschonken door Water4Life (DSM). Deze 10 zijn gegeven aan 10
gezinnen in Inadougoum. Voordat men aan deze proef begon zijn de gezinsleden door een arts
van het ziekenhuis volledig onderzocht. Tijdens de proefperiode worden de mensen geschoold
in het gebruik van de waterfilter en regelmatig lichamelijke gecontroleerd.

De voorlichting door ONG
Tanakra en het ziekenhuis van
Tahoua was zo succesvol, dat de
mensen meteen vroegen waar en
wanneer zij deze waterfilter
konden kopen. Zelf op de
nationale TV in Niger is aandacht
geschonken aan de waterfilter.
Een geweldig gevoel voor de
stichting Aman-Iman als voor de
mensen die achter Water4Life
staan.
Onder leiding van ONG Tanakra
en het ziekenhuis in Tahoua
worden er nu 100 waterfilters
gemaakt en verkocht. Met de
winst die ze maken kunnen er weer nieuwe materialen gekocht worden voor een nieuwe partij
waterfilters.
D e eerste tussenevaluatie moet nog komen, maar de berichten uit Niger zijn positief.
Dit project gaat absoluut niet mislukken en zal uiteindelijk heel Afrika veroveren.

Hallo zusammen,
Mein Name ist Gabi, Lara’Ana Grabowski. Ich bin
Deutsche und wohne mit meinem Mann Georg seit 23
Jahren in Baesweiler, nahe der holländischen Grenze.
Sie wundern sich bestimmt, was ich mit Aman-Iman zu
tun habe. Eine ganze Menge, ich werde es Ihnen
erzählen.
Seit vielen Jahren tanze ich den afrikanischen Tanz mit
viel Freude und bin dem afrikanischen Kontinent sehr
zugetan. Und, seit dem ich die afrikanischen Länder
Senegal und Sambia bereisen durfte, schlägt mein Herz
noch mehr für Afrika.
Da das afrikanische Tanzen wundervoll aber auch Kräfte
zerrend für mich ist, wollte ich für die kommenden
altersbedingten Jahre (grins) etwas anderes aus der
afrikanischen Kultur ausprobieren. So kam ich im Jahre
2005 erstmalig mit Jo Koreman, einem Trommler und
Freund von Abakoula Argalaless in Kontakt.
Schnell zeigte sich, dass ich das Trommeln mochte und
sogar mein Mann Georg ebenfalls (anders als beim AfroTanzen) dem Trommeln nicht abgeneigt war. Und so
gingen wir beide regelmäßig zu Jos Trommelworkshops.
Schließlich, als die Idee geboren wurde Abakoulas Heimatort im Niger zu unterstützen,
damit ein Brunnen gebaut werden kann, haben wir von deutscher Seite aus versucht,
über Familienfeiern, Geburtstage etc., Spendengelder zu erhalten. Wie sich zeigte, mit

gutem Erfolg.
Aus diesen guten Erfahrungen heraus, bauten wir eine Benefiz-Veranstaltung zu
Gunsten Aman-Iman –Wasser ist Leben, in Baesweiler auf. Mittlerweile nun schon zum
dritten Mal mit Unterstützung Jo Koremans und seinen Trommlern, findet unser
diesjähriges Afrofest am 04. September 2011 an der Halde Carl-Alexander in
Baesweiler statt.
Beginn 11.00 Uhr
Adresse: Zum Carl-Alexander-Park, Baesweiler, Deutschland
Alle Darbietungen an diesem Tage sind kostenlos. Es gibt viele Überraschungen. U.a.
eine afrikanische Akrobatikgruppe, Djembegruppen, um nur einige zu nennen, werden
dort ihr Können präsentieren.
Für die Kinder wird ein Mal- und Bastelworkshop angeboten. Auch haben alle, ob Groß
und Klein die Möglichkeit, auf einer Djembe(Trommel) zu spielen. Daneben gibt es
einen Afrikanischen Basar mit tollen afrikanischen Assessoires.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Afrikanische Köstlichkeiten werden den
Gaumen umspielen.
Dazu laden wir alle Menschen herzlich ein.
Afrika soll ein Gesicht bekommen!
Eines, wie das der herzlichen Schwester,
eines, wie das des freundlichen Nachbars,
eines, wie das der geliebten Freundin,
eines, wie das des helfenden Arztes,
eines, wie das der liebenden Mutter,
eines, wie das des rettenden Feuerwehrmannes
eines, wie das der tröstenden Krankenschwester
eines, wie das des ermutigenden Lehrers
und viele mehr, die unsere Welt erst Lebens- und liebenswert gestalten!
Viele Leute fragen mich, warum tust du das, warum reibst du dich so auf und
gehst an den Haustüren vorbei, um Geld für Aman-Iman zu erbetteln?
Ganz einfach:
Alle Menschen sind gleich vor Gott. Alle Menschen sind eins und es gibt kein
Getrenntsein. Jeder Mensch verdient es in Würde zu leben.
Dort wo es kein Wasser gibt, verkümmert der Mensch. Alle Menschen tragen
dafür Verantwortung, dass dies niemals passiert.
Also packen wir es an. Gemeinsam können wir an einer besseren und
liebevolleren Welt arbeiten.
Nutzen wir die Chance, das Gesicht Afrikas mit Leben zu füllen.
Baesweiler, im August 2011
Gabi, Lara’Ana Grabowski

Jaargang 3 -nummer 4
Limburg (Maastricht) zingt voor Afrika.
Een aantal bekende Limburgse artiesten waaronder Frans Theunisz, Angelina, Huub Adriaens,
Eric Ghelen, Roger Borgman en Norbert Meyer treden 17 september in de Klaekeburg
(Maastricht) belangeloos op voor schoon en veilig drinkwater in Inadougoum, Niger tijdens de
Benefietdag van Stichting Aman-Iman. Tijdens de avond zal de honorair consul van Niger in
Nederland, dhr. I.W. Poesiat een cheque overhandigen aan oprichter van Aman-Iman Abakoula
Argalaless, twv een bedrag van € 75.000 dat door de Eureko Achmea Foundation is
geschonken. De donatie van Eureko Achmea Foundation komt ten goede aan de waterinstallatie
in Inadougoum, om 10.000 mensen levenslang te bevoorraden van schoon en veilig drinkwater.

De Benefiet dag begint:
’s middags om 14.00 uur met een Afrikaanse markt, verschillende workshops voor groot en
klein: • Djembé • Maskers en amuletten maken • Kleurplaten • Schilderen met Marcel Assogba
(Senegal)
De studenten van IFMSA zullen ons deze dag ondersteunen bij verschillende activiteiten

Diner
Om 18.00 uur kunt U aanschuiven aan een heerlijk Afrikaans diner verzorgd door onze kok
Romeo Dorff. De kosten hiervan bedragen € 20,00 per persoon. Graag van tevoren inschrijven
via info@aman-iman.nl.

De Limburgse avond
Deze begint om 20.00 uur. De kosten hiervoor zijn € 7,00 per persoon. De opbrengst van deze
dag komt helemaal ten goede aan ons project: “een waterinstallatie voor Inadougoum.” Voor
meer informatie kijk op: www.aman-iman.nl, twitter.com/ABAKOULA of twitter.com/WaterIsLeven

Jaargang 3 – nummer 5.
Even een korte nieuwsbrief, voordat Abakoula en Fons vertrekken naar Niger.
Op vrijdag 21 oktober is het dan eindelijk zover. Het bezoek aan onze 2 projecten, de
graanbank en de waterfilter.
Deze 2 projecten gaan we officieel, vanuit onze Stichting openen. Jim heeft twee geweldig
mooie ontwerpen gemaakt voor een plaquette. Hier staan de sponsoren op, die het mogelijk
gemaakt hebben om deze projecten in Niger te realiseren. Uiteraard zullen we hier verslag van
doen.

Plaquette Graanbank

Plaquette Waterfilter

Naast deze officiële handelingen, gaan we de komende 2 weken, veel gesprekken voeren. Het
eerste gesprek staat al gepland op zaterdag 22 oktober, met de minister van Financiën, dhr.
OUHOUMOUDOU MAHAMADOU.
Tijdens onze reis zullen wij jullie zoveel mogelijk proberen te informeren, via de
nieuwsbrief of kijk bij media onder het kopje “Reis 2011”.
De weersverwachting voor Niamey is:

Jaargang 3 - nummer 6
Geweldig nieuws voor ons project.
Vanuit Niger hebben wij de brief
ontvangen. De overheid financiert 50%
van ons grote project: De
waterinstallatie voor Inadougoum.
Een geweldige opsteker voor ons en
alle mensen die Aman-Iman een warm
hart toedragen.
Wil je de brief lezen (Frans), klik hier

Geweldig nieuws van de graanbank.

Vandaag kreeg Aman-Iman een
telefoontje uit Inadougoum. Men had
na het regenseizoen de oogst voor het
dorp binnengehaald. De graanbank ligt
op dit moment tot aan het dak toe vol.
De opbrengst van de oogst 2011:
12½ ton.

Roda JC
Zelf op de site van voetbladclub Roda JC uit Kerkrade besteed men aandacht aan de Stichting AmanIman. http://www.rodajc.nl/Nieuws/225/2/water-is-leven.

Werkbezoek Niger
Kijk hiervoor bij media, onder het kopje werkbezoek 2011. Je kunt naar verschillende onderdelen
gaan, zoals het verslag en het fotodagboek.

