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Jaarverslag 2010
Het jaar 2010.
Het jaar dat mijn auto tijdens een avond optreden gestolen werd.
Het jaar 2010 is een jaar die niet ongemerkt voorbij is gegaan. Het jaar waarin het
kabinet Balkenende is gevallen, een jaar waar heel Nederland geschrokken van de
overwinning van PVV, het jaar van het CDA congres waar alle CDA’ers geen goed
gevoel hebben om samen met PVV te regeren (incl. Maxime Verhagen), maar toch
ging het gebeuren. Het jaar van kabinet Mark Rutte, het kabinet dat van
ontwikkelingshulp af wil en het kabinet van bezuiniging.
Het kabinet van de eeuw, het kabinet dat zeer scherp op ontwikkelingshulp oordeelt
en er op bezuinigt. Ondanks dat ik zelf altijd kritiek heb op de manier waar op
ontwikkelingslanden afhankelijk van ontwikkelingshulp zijn ben ik nu zelf met
ontwikkelingshulp bezig.
Maar ik hoop dat veel mensen het met mij eens zijn, dat het nu tijd is dat de wereld
ziet en begrijpt dat ontwikkelingshulp niet eeuwig verstrekt kan worden en dat de tijd
is aangekomen om echt te helpen, niet wachten tot het ergste van het ergste komt en
dan pas gaan helpen.
Ontwikkelingshulp bestaat sinds mensenheugenis, eerst waren het de missionarissen
die tijdens het verspreiden van hun geloof over de hele wereld, arme mensen
hielpen, maar anno 2010 is ontwikkelingshulp een industrie geworden in plaats van
hulp.
Ik kan me nog herinneren dat in de jaren ‘70 een Duitser in het gebied waar ik
opgegroeid ben naar mij toe kwam. Die man liep kilometers op zijn blote voeten, uit
respect voor de locale bevolking. Mensen zoeken die in afgelegen gebieden
rondtrokken met hun vee. Hij pikte de allerarmste van hen uit om hulp te bieden,
soms kocht hij een paar geiten voor ze, zodat zij ook weer vee konden houden.
Hij heeft een bijnaam gekregen Maihadarin koudi (het geld regenmaker) De mensen
geloofden dat hij multimiljonair was, maar deze man was net zo arm als zij. Hij werd
gesteund door katholieke scholen waar de kinderen jaarlijks een sponsorloop voor
hem hielden.
In 2010 hoorde ik dat een bijeenkomst van een ontwikkelingshulporganisatie in
Brussel meer dan 300.000 euro gekost heeft, dan weet ik het niet meer.
2010 is ook het jaar dat de medewerkers van de stichting Aman-Iman geweldig
vrijwilligerswerk hebben verricht. Dat twee projecten in Niger gefinancierd zijn
geworden mede door hun inzet.
2010 is het jaar dat een bestuurslid mij belde en zei ga zitten of zit je?.Ik dacht dat hij
tegen mij ging zeggen jouw auto is teruggevonden. Maar nee, hij zei:“Ik ga je blij
maken, een zeven en een vijf met drie nullen erachter”. Ik dacht wat bedoelt hij nou?
Dat was niet het kenteken van mijn auto. “Snap je het?” vroeg hij. Ik zei nee. Eureko
Achmea heeft vijfenzeventigduizend euro aan onze stichting voor een waterinstallatie
toegezegd. Nou mensen, wilt u horen hoe mijn reactie was? Bel dan 0620020460.
2010 is ook het jaar dat de bouw van de graanbank en het waterfilterproject voor
Inadougoum gestart werd.

Het jaar 2010 is een jaar met 1001 gezichten, een jaar dat je niet met woorden kunt
beschrijven. Ik wens iedereen een gezond 2011.
Laten wij samen hopen dat 2011 een helder waterjaar wordt voor 13 dorpen in de
regio Inadougoum te Niger en dat glorie en zaligheid onze harten verschonen hier in
Nederland, zodat wij in een gezonde en vredige omgeving samen naast elkaar kunnen
leven.
Vriendelijke groet
Abakoula Argalaless voorzitter
Stichting Aman-Iman (water=leven)

Voor de kinderen in Inadougoum is het een dagelijks terugkerende klus: Water halen voor het
dorp en meer dan een halve dag hiermee bezig te zijn. Voor Aminatta, zij was samen met haar
ouders, broer Lamin en zusje Zara, op bezoek bij haar familie, een hele ervaring.
Foto: Abakoula Argalaless

Onze projecten.
Project:
Een graanbank voor Inadougoum
Een structurele oplossing tegen hongersnood.

Door onregelmatige en onvoldoende regenval in
2009 en 2010 is de oogst slecht geweest in Niger.
Bijna acht miljoen mensen dreigen onvoldoende
voedsel te hebben in 2010 en 2011. Hiervan lopen
2,7 miljoen personen een ernstig risico op
ondervoeding. Dit betreft vooral vrouwen en
kinderen.
Ook in de dorpsgemeenschap Inadougoum hebben de mensen te maken met de
enorme droogte en tekorten aan voldoende voedsel. Veel mensen willen verhuizen
naar Tahoua in de hoop dat ze hier aan voldoende voedsel kunnen komen.
De inwoners van de dorpsgemeenschap heeft beroep gedaan op de Stichting AmanIman of wij hun in de ergste nood kunnen helpen. De Chiefs vrezen anders het ergste.
Hongersnood, sterfte en leegloop van de dorpen.
Een banc céréales is een graanopslagplaats van steen of beton die een goede
en veilige opslag van graan garandeert: geen vraat van dieren en insecten, geen rot
door vocht, geen diefstal.
In december 2010 is onze partner ONG Tanakra begonnen met de bouw van
de graanbank. Medio januari 2011 moet de graanbank in Inadougoum helemaal
operationeel zijn. De totale kosten van de bouw bedragen € 8500,00.
Daarnaast is er ook nog een bedrag van bijna € 2000,00 uitgetrokken om de
graanbank te vullen met graan, gierst en bonen.
De graanbank is mede dankzij donaties van de volgende donateurs tot stand
gekomen:
Hivos
Stichting Voeten in de aarde
Triodos Foundation
Verschillende particuliere donaties

Project:
Een waterfilter voor Niger
Veilig en schoon drinkwater voor de armsten in Niger.

De stichting Aman-Iman is in 2009 in contact gekomen met Alex Vrinssen van Stichting
Water4Life. De Stichting Water4Life heeft in verschillende landen over de gehele
wereld het project van de waterfilters opgezet.
Water4Life streeft ernaar om de hulp een blijvend effect te geven. Daartoe richten zij
zich op een drietal activiteiten.
De visie van Water4Life is:
1. Zij helpen lokale werkplaatsen bij het maken van goede waterfilter
behuizingen.
2. Streven zij ernaar om een lokale handelsgroep op te richten die
filterkaarsen van de gewenste hoge kwaliteit importeert of inkoopt
bij een goede lokale fabrikant. Deze handelsgroep kan vervolgens in
een blijvende verkoop van filterkaarsen voorzien.
3. Geven zij trainingen aan toekomstige gebruikers om hen bewust te
maken van de gevaren van onveilig drinkwater en de voordelen van
het gebruik van de waterfilters. Liever nog trainen zij mensen van
lokale organisaties zodat zij de training verder kunnen verspreiden.
De Stichting Aman-Iman heeft dit project omarmd en samen met
Water4Life, ONG Tanakra hebben wij een projectplan opgesteld. In Niger heeft men
op basis van de gegevens een prototype van de Waterfilter gemaakt. Nadat enkele
verbeteringen zijn aangebracht, zijn artsen van het ziekenhuis begonnen met een
voorlichtingscampagne. De bedoeling hiervan was om na te gaan of er wel draagvlak
binnen de bevolking was om dergelijk apparaat aan te schaffen. De reactie was zeer
positief.
In december 2010 hebbe ONG Tanakra en Stichting Aman-Iman het contract,
voor de opzet van een werkplaats, getekend. De activiteiten zullen starten in januari
2011. Eind oktober 2011 zal er een definitieve evaluatie gemaakt worden. Vanaf dat
moment zal de werkplaats zelfstandig moeten kunnen draaien. Stichting Aman-Iman
zal dan alleen op de achtergrond betrokken blijven bij het project. ONG Tanakra zal
het project ook in de toekomst blijven volgen.
De kosten van dit project bedragen € 17.000,00. De Stichting Aman-Iman heeft in
december 2010 een bedrag van € 2000,00 overgemaakt. Deze gelden zijn bedoeld om
een eerste start in januari 2011 te maken met de werkplaats waar de waterfilters
geproduceerd gaan worden.
De waterfilter is mede dankzij donaties van de volgende donateurs tot stand
gekomen:
BS DE Gansbeek – Meerssen
Haëlla Stichting
NCDO
Smurfit Kappa Roermond Papier B.V.
SteunStichting Rotary Club, Voerendaal
Stichting HUE in Elsloo

Water4Life Project:
Installatie van een rurale drinkwaterpomp in het dorp
Inadougoum, Niger
Schoon drinkwater voor 10.000 mensen en 50.000 vee

De enige watervoorziening voor Inadougoum is een meer gelegen op
ongeveer 6 km afstand dat tijdens de regenperiode wordt gevormd (augustus en
september). Afhankelijk van de hoeveelheid neerslag kan men hier meestal 6
maanden gebruik van maken. Het water is ernstig verontreinigd, aangezien er geen
gescheiden voorzieningen voor vee en mensen zijn aangelegd. Er zijn geen methoden
beschikbaar om het water te zuiveren. Indien het meer drooggevallen is, graaft men in
de meerbodem naar water (6 tot 10 meter). Indien dit niet meer mogelijk is, gaat men
naar het meer Guemban dat op een afstand van ongeveer 18 km is gelegen. In het
dorp Inadougoum zijn verschillende gecementeerde waterputten gegraven o.a. door
Swiss Aid en NGO Tanakra, deze zijn echter allemaal niet meer in gebruik, omdat deze
door de dalende grondwaterspiegel droog zijn komen te staan. Door het ontbreken
van schoon en voldoende water, komen veel watergerelateerde ziektes voor, vooral bij
kinderen. Sanitaire voorzieningen ontbreken. De enige mogelijkheid is om een boring
te doen van ca. 700 meter diep, naar een fossiel waterreservoir.
Het bestuur van onze stichting heeft in maart 2008 een bezoek gebracht aan
overheids- en ontwikkelingsorganisaties in Niamey, Tahoua en Inadougoum te Niger.
Tijdens dit bezoek aan Niger, in het bijzonder aan Tahoua en Inadougoum hebben wij
met eigen ogen kunnen constateren dat een waterinstallatie voor de plaats
Inadougoum de enige juiste oplossing is.
De kracht van stichting Aman-Iman, ten opzichte van andere buitenlandse
NGO’s, is dat zij, door haar Nigerese oorspronkelijkheid, contacten kan leggen met
plaatselijke NGO’s en de overheid (landelijke, regionale overheden, de gouverneur van
Tahoua en de chiefs van de dorpen) en hen kan stimuleren een waterproject
specifiek voor de regio van Inadougoum op te starten. Tijdens een bezoek aan de
minister van Binnenlandse Zaken in Niger, heeft de stichting goedkeuring gekregen
voor het opstarten van een waterproject in deze regio.
De totale kosten voor dit project bedragen: € 401.250,35. De Stichting Aman-Iman
heeft op dit moment (inclusief gegarandeerde toezeggingen) ruim 80% bij elkaar.
De installatie van een rurale drinkwaterpomp kan dankzij donaties van de volgende
donateurs in 2011 waarschijnlijk van start gaan:
Canadese Ambassade in Niamey
Cornelia Stichting
Dr. Hofsteestichting
Eureko Achmea Foundation
Johanna Donk - Grote Stichting
Opbrengsten particuliere donateurs
Stichting Elisabeth Strouven
Stichting JONG
Stichting Niemeijer Fonds
VZW De Johanna Bode

De donateurs
Het jaar 2010 is een bijzonder goed jaar voor de Stichting Aman-Iman geweest. Heel
veel stichtingen en/of vermogensfondsen hebben hun steun gegeven aan een van de
drie projecten van de Stichting Aman-Iman.
Afrikacentrum Cadier en Keer
BernardinusCollege in Heerlen
Bewoners Vendelplein Maastricht
BS DE Gansbeek – Meerssen
Café Pelt in Heerlen
College Maaseik uit België
Cornelia Stichting
D&P administratie in Heerlen
Dr. Hofsteestichting
Eureko Achmea Foundation
Galerie Henn-art in Maastricht
Gemeente Maastricht
Gemeente Maastricht
Grabowski und Ortmans – Baesweiler (Duitsland)
Haëlla Stichting
Hivos
Indumba – band uit Maastricht en Maaseik
Innovo
JAMES! interactive media
Johanna Donk - Grote Stichting
L1
Marie-France Geuens – kunstenares uit Bree – België
Mart en Harrie Nelissen – vertaalbureau Qualité-A4
Mergelcarving / Mergelfestival in Valkenburg a/d Geul
Mondiaal Centrum in Maastricht
NCDO
Nutsschool Maastricht
Parochie Kunrade en Voerendaal
Robin SC in Utrecht
Sahara-Art-Venture
Sangoma – djembé-groep uit Maaseik en omgeving
SinterMeerten College in Heerlen
Smurfit Kappa Roermond Papier B.V.
Stassar in Brunssum
SteunStichting Rotary Club, Voerendaal
Stichting Elisabeth Strouven

Stichting HUE in Elsloo
Stichting JONG
Stichting Niemeijer Fonds
Stichting Samen Delen uit Heerlen
Stichting Voeten in de aarde
Stichting. HUE Centrum Limburg
Triodos Foundation
TV Maastricht en Radio Maastricht
VZW De Johanna Bode
Waka – percussiegroep uit Maastricht
WAP (West Afrikaanse Percussie) in Landgraaf
Water4Life
Yaka in Brunssum
En natuurlijk iedereen die ons in 2010 d.m.v. een sponsoring weer een stukje
dichterbij ons doel hebben gebracht.

De Chief let op dat er goed gestemd gaat worden in het dorp.

Samenwerking met BIS uit Tilburg.

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 is BIS verantwoordelijk voor een deel van de
fondsenwerving en speelt zij een ondersteunende rol bij organisatie- en
communicatieaspecten van stichting Aman-Iman.
Het bestuur heeft regelmatig contact met Martine Stoppelenburg, directeur van BIS.
Tijdens deze besprekingen worden alle drie onze projecten besproken. Onze strategie
hoe verder te gaan, welke fondsen al bericht hebben gegeven en welke fondsen we
nog kunnen aanschrijven.
Martine Stoppelenburg geeft ons advies over het project van de Graanbank en
Waterfilter. De adviezen bespreken wij dan weer in onze bestuurvergadering. Daarna
gaan we de adviezen omzetten in actiepunten.
Deze actiepunten worden door de secretaris van de Stichting weer kortgesloten met
Martine Stoppelenburg.
Martine Stoppelenburg heeft tijdens onze Benefietavond een lezing gegeven over
ontwikkelingsamenwerking en BIS.

Website: www.bureauinternationalesamenwerking.nl
E-mail: info@bureauinternationalesamenwerking.nl

Activiteitenoverzicht van de Stichting Aman-Iman:
12 december 2010
Stand tijdens Kerstfair in het Golden Inn Hotel in Heerlen. Dit alles in het kader van de
feestelijke decemberactiviteiten in het centrum van Heerlen.
28 november 2010
Stand tijdens de Kerstfair in Auberge de Rousch.

19 en 26 november 2010
Optreden van Indumba en stand tijdens de Vormselmis in Voerendaal.
21 november
Afrit Noord-Zuid in Maaseik in het Jeugdcentrum Fuego

20 november 2010
Bijeenkomst in het Trefcentrum Wittevrouweveld te Maastricht. Bijeenkomst
georganiseerd door COS-Roermond. Onderwerp: particulieren initiatieven voor
iedereen die in zijn/haar thuisland een project wil opzetten.

11 november 2010
Abakoula heeft na de uitzending van Pauw en Witteman een gesprek met Freek de
Jonge.

11 november 2010
Stichting Aman-Iman is aanwezig op de Martinusdag van het Sintermeertencollege te
Heerlen.

6 november 2010
Stand tijdens concert van Salimata Diabaté en Banda Tropical in Ainsi te Maastricht
10 oktober 2010
Benefietconcert van VivaSahel in Amsterdam.

1 oktober 2010.
Abakoula en Fons zijn te gast bij Reanimatie-estafette in Brunssum. Beide hebben een
gesprek met gedeputeerde Erik Koppe.

28 september 2010
Interview tijdens het programma L1 Laat. presentator: Kris Németh.

26 september 2010
Aman-Iman is aanwezig tijdens de talkshow "Noa de Mes" in Café Pelt in Heerlen, van
15.00 uur tot 17.00 uur.

17 september 2010
Benefietavond van en voor de Stichting Aman-Iman in Trefcentrum Wittevrouwenveld
te Maastricht.

10 september 2010
Sponsortocht met jongeren in Voerendaal en Kunrade.
Claire Pisters en Ashley Luypaers hebben het meeste sponsorgeld opgehaald.
Theeschenksters 2010: Ashely Luypaers en Fabiënne Bosch.
Celine schreef een prachtig gedicht.

5 september 2010
Stand tijdens het Bruisfestival van Maastricht.

21 augustus 2010.
Benefiz Djembé Party in Baesweiler - Duitsland.

21 t/m 25 juni 2010
Sponsorweek voor onze stichting op basisschool De Gansbeek in Meersen.

31 mei 2010
Informatiebijeenkomst in het Mondiaal Centrum.
14 en 21 mei 2010.
Workshop en theeceremonie voor jongeren in het Laurentiushome te Voerendaal

26 april 2010
Verhaal van Abakoula tijdens ReisverhalenPlus in Mondiaal Centrum te Maastricht.

5 april 2010
Stand tijdens Afrikamarkt in het Afrikamuseum te Cadier en Keer

2 april 2010
Stand tijdens het concert van Malick Pathé Sow in de Ainsi te Maastricht. Voor meer
informatie kijk op de site van de Ainsi.

28 maart 2010
Stand tijdens de beurs van 'De wereld van Rhiannoins' in de Feestgrot in Valkenburg
a/d Geul.

27 maart 2010
Stand tijdens het concert van Mandinkabi in theater Landgraaf, door SWIL.

21 maart 2010
Optreden Waka en stand in diverse kunstgalerijen te Maastricht.

14 maart 2010
Abakoula heeft een gesprek met het bestuur van de Stichting VivaSahel.
14 maart 2010
Stand in het Parochiehuis van de H. Hart van Jezuskerk. Djembé optreden vormelingen
o.l.v. Jo Koreman.

6 en 7 maart 2010
De Belgische Djembégroep SANGOMA heeft op zaterdag en zondag meegewerkt aan
een schaatsoptreden van de plaatselijke schaatsclub in Maaseik. Meer dan 120
kinderen hebben er een mini 'holiday-on ice" show gehouden.
11 januari 2010
Gesprek met wethouder Jacques Costongs van Maastricht. De wethouder ontving van
de Stichting als bedankje voor zijn medewerking aan het concert van Toumast onze
foto uit Inadougoum.

januari 2010
Zijn we aanwezig bij de presentatie van het ondernemingsplan van Robin SC in
Utrecht. Deze jonge ondernemers schenken 25% van hun winst aan de Stichting
Aman-Iman.

Financieel overzicht

