Evaluatie Graanbank
Een structurele oplossing tegen hongersnood
2011

De doelstelling van ons project
Met de invoering van het systeem van een graanbank kunnen schommelingen in de oogst in het dorp ook in
de toekomst worden opgevangen. Ook hoeft er geen duur voedsel op de markt te worden gekocht.
Een graanbank is een beproefd concept voor dorpjes in ontwikkelingslanden. Van belang is wel een goed
beheer systeem waarbinnen het graan ook weer na de oogst door alle betrokkenen wordt teruggestort en
aangevuld. Hiervoor wordt Inadougoum een comité opgericht.
De activiteiten in Niger zullen onder constante begeleiding staan van de lokale NGO Tanakra.
Uitvoering van het project.
Allereerst zal er met NGO Tanakra een protocol d’accord getekend.
In het protocol d’accord is het volgende opgenomen:
• Stichting Aman-Iman staat garant voor het totale budget van € 10.580,00
• Stichting Aman-Iman zal het geld in 2 fases overmaken op de rekening van NGO Tanakra
• NGO Tanakra heeft de supervisie tijdens de bouw van de graanbank.
• NGO Tanakra zal in het dorp een Comité oprichten.
• Dit comité zal zich bezig houden met de organisatie en beheer van de graanbank.
• Het comité zal ook een permanente beheerder aanstellen, deze zal verantwoordelijk zijn voor de
dagelijks gang van zaken.
• NGO Tanakra zal tijdens de bouw de beheerder een opleiding geven, waarin hij/zij geschoold wordt
om de graanbank te beheren.
• NGO Tanakra zal tijdens de realisatie van de graanbank foto’s en video-opname maken, t.b.v. de
sponsor in Nederland.
• Na de realisatie van de graanbank zal NGO Tanakra is evaluatie rapport opstellen en dit versturen naar
de Stichting Aman-Iman.
• Stichting Aman-Iman, zal de resultaten publiceren in haar nieuwsbrief en website.
• Alle sponsoren zullen het volledige evaluatierapport van NGO Tanakra ontvangen.
Promotie
Onze partner NGO Tanakra heeft d.m.v. video en foto’s het project digitaal vastgelegg.
Door Tanakra en chiefs van het dorp is een evaluatie geschreven (zie bijlage).
Deze documentatie en het filmmateriaal van Tanakra zal gebruikt worden voor promotiedoeleinden in Europa
en Niger.

De graanbank van Inadougoum

Voor de opening van de graanbank heeft het dorp een beroep gedaan op de Stichting Aman-Iman, om de
opening een feestelijk karakter te geven. De Stichting heeft in haar bestuursvergadering besloten om een
bedrag van € 2061,-- te beschikking te stellen.
Tijdens de opening was de gouverneur van Tahoua en de onderminister van Financiën monsieur
Mamane Eka (toentertijd nog op verkiezingstocht) aanwezig.
Ook de nationale televisie van Niger heeft een uitgebreide rapportage gemaakt van deze opening.

Aankomst van de overheden uit Tchintabaraden
Tijdens ons bezoek in oktober/november 2011 hebben wij de graanbank bezocht en gesproken met de leden
van de commissie, die verantwoordelijk zijn voor de graanbank.
In de korte periode dat de graanbank geopend is, heeft de commissie al 6 ladingen graan, gierst en bonen
verkocht.
Tijdens de dorpsvergadering kregen wij een overzicht van de gemaakte winst. Deze bedroeg iets meer dan CFA
550.000 (€ 840,00) Een geweldig resultaat natuurlijk en zeker als je bedenkt dat er 3 mensen werken en hier
ook nog iets verdienen.
De volgende dag hebben wij in het bijzijn van de dorpelingen de graanbank voorzien van een plaquette van
alle sponsoren, die meegeholpen aan de realisering van dit project.
De sponsoren zijn:

•
•
•
•

Hivos
Voeten in de aarde
Triodos Foundation
Basisschool De Gansbeek uit Meerssen

Tijdens deze officiële opening hadden de Chief van het dorp en de directeur van de graanbank een complete
verrassing voor ons. De graanbank had meer winst gemaakt dan zij de avond van te voren hadden verteld.
Van de overige winst hadden zij namelijk een dromedaris gekocht (CFA 650.000 - Euro 992,00)
De dromedaris is gebruikt geworden om de oogst sneller binnen te halen. Wanneer de oogsttijd voorbij, wordt
de dromedaris weer verkocht. Hij zou anders teveel van de winst opeten.
Na terugkomst in Nederland kregen wij nog een telefoontje uit Inadougoum. De oogst was dit jaar
bijzonder, men had nu meer dan 12½ ton binnen gehaald.

Prijsuitreikingsceremonie
Foto’s opening graanbank in 2011

Activiteiten en sponsorloop basisschool De Gansbeek in Meerrssen.

Begroting
De totale begroting voor de graanbank was € 10.580,00
NGO Tanakra heeft garant gestaan voor de uitvoering, opzetten van een Comité, scholing beheerder en
evaluatie van het project. Dit onderdeel is in het protocol d’accord duidelijk omschreven en nagekomen door
ONG Tanakra.

Fondsen die onze begroting dekkend gemaakt hebben.
Fondsnaam
Hivos
Stichting Voeten in de Aarde
Triodos Bank nv
Basisschool De Gansbeek in Meerssen

Totaal

Bedrag
3000,00
2000,00
2500,00
3200,00
10700,00

€
€
€
€

Begroting opening graanbank € 2061,00
De gelden voor de feestelijke opening van de graanbank zijn bekostigd uit het eigen vermogen van de
Stichting.
REPUBLIQUE DU NIGER- REGION DE TAHOUA
ONG TANAKRA TAHOUA - TEL: 00227 20 610 120
Email: tanakraong@yahoo.fr

Tahoua, le 11 mars 2011

DEVIS ESTIMATIF: CEREMONIE OFFICIELLE DE RECEPTION DE LA BANQUE CEREALIERE DE INADOUGOUM

Désignation

Unité

PU

Montant

Couverture médiatique ORTN
Filmage,reportage, et production de cassettes

1

500.000 500000

3

20.000

60000

Carburant Préfecture Tchinta (2 véhicules dont la sécurité)

2

50000

100000

Carburant Mairie Tchinta et Kaou (2 véhicules)
Carburant ONG Tanakra Tahoua
Perdiems cadres ONG

2
2
6

50000
50000
10000

100000
100000
60000

Achat des moutons
Dépiéçage des moutons
Condiments divers pour préparation du repas
Rafraichissement
Total

3
3
1
1

60000
10000
120000
100000

180000
30000
120000
100000
1350000

Prépartion et production des discours officiels

Carburant

Restauration

