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Voorwoord. 
 

Mijn woord over 2011, maar waar 
moet ik beginnen?  
Het jaar 2011 is een jaar om niet 
te vergeten  
Een jaar met veel herinneringen: 
slechte en goede herinneringen 
Maar dat hebben wij sinds het 
bestaan van deze wereld ook niet 
anders kunnen zeggen. 
2011 is het jaar van Zanga Zanga 
en Bunga Bunga, 
2011 is het jaar van de Arabische 
lente en beroeringen. 
2011 is het jaar waar de wereld 
verlost is van Bin Laden en Ben 
Ali, Mubarak, Khaddafi, Assad. 
2011 is het jaar van Brevik, 
Tristan, Pukkelpop en de Japanse 
tsunami. 
2011 is het jaar van het 
gedoogkabinet van de eeuw. 

2011 is het jaar waar diep ingesneden werd in de ontwikkelingshulp. 
2011 is het jaar van “doe eens normaal man”. 
2011 is het jaar van Twitter, Facebook, Hyves, Linkedin, iPad, iPhone en iTunes. 
2011 is ook het jaar met onvergetelijke momenten voor de Stichting Aman-Iman. 
2011 is  het jaar dat Abakoula en Fons voor de Stichting Aman-Iman naar Niger afgereisd zijn. 
2011 het jaar dat ik het dansje van Fons op het ministerie van Financiën in Niamey nooit zal 
vergeten. 
2011 is het jaar dat de stichting Aman-Iman het goede nieuws aan 10.000 mensen mag 
vertellen. 
2011 was ook ‘n jaar dat ik na een nacht bij mijn moeder met pijn in mijn hart en in mijn ziel 
moest vertrekken. 
2011 is het jaar om niet te 
vergeten en waar ik niet meer 
weet hoeveel mensen ik moet 
bedanken en hoe ik ze moet 
bedanken. 
2011 is het jaar met veel 
vruchten zoet en zuur, maar een 
ding is zeker, wij hebben van het 
zoete genoten en hopen dat het 
jaar 2012 meer vruchtbaarder zal 
worden met zoetere en 
vreedzame vruchten voor ons 
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allemaal. Bid voor allen dat het jaar 2012 een jaar wordt waar ieder mens op deze planeet 
toegang krijgt tot schoon en veilig drinkwater. 
Ik hoop u eind 2012 te groeten met een zoetere boodschap vanuit Maastricht of vanuit 
Inadougoum met een flesje water uit een put die door uw bijdrage mede mogelijk is gemaakt. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Abakoula Argalaless 
Voorzitter stichting Aman-Iman (water is leven) 
 

 
Bij de minister van Financiën op gesprek 

 

 
Uitbetaling van de door de vrouwen speciaal gemaakte spulletjes voor onze stichting  
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Onze projecten: 
 

Project Graanbank. 
 Een graanbank voor Inadougoum 
  Een structurele oplossing tegen hongersnood. 
 
Doelstelling. 
Met de invoering van het systeem van een graanbank kunnen schommelingen in de oogst in het dorp ook nu 
en de toekomst worden opgevangen. Ook hoeft er geen duur voedsel op de markt meer te worden gekocht. 
Een graanbank is een beproefd concept voor dorpen 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 is nu Inadougoum een comité opgericht, dat inmiddels met succes de graanbank beheert. 
 
Uitvoering. 
De graanbank is in maart 2011 officieel geopend. De totale kosten bedroegen € 10.580,00, inclusief 6 ton 
graan, gierst en bonen. 

    
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 
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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 ook nog 3 mensen werken 
en een salaris krijgen, in de vorm van graan en gierst. 
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 - € 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 
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Totale begroting graanbank  € 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 
NGO Tanakra. 
 

 
 
Fondsen die onze begroting dekkend gemaakt hebben. 
Fondsnaam   
Hivos € 3000,00 
Stichting Voeten in de Aarde € 2000,00 
Triodos Bank nv € 2500,00 
Basisschool De Gansbeek in Meerssen € 3200,00 

Totaal  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 Tahoua, le 11 mars 2011 

ONG TANAKRA TAHOUA -  TEL: 00227 20 610 120 
   Email: tanakraong@yahoo.fr 
   

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 

Prépartion et production des discours officiels 3 20.000 60000 

Carburant        

Carburant Préfecture Tchinta (2 véhicules dont la sécurité) 2 50000 100000 

Carburant Mairie Tchinta et Kaou (2 véhicules) 2 50000 100000 

Carburant ONG Tanakra Tahoua 2 50000 100000 

Perdiems cadres ONG 6 10000 60000 

Restauration       

Achat des moutons 3 60000 180000 

Dépiéçage des moutons 3 10000 30000 

Condiments divers pour préparation du repas 1 120000 120000 

Rafraichissement 1 100000 100000 

Total     1350000 



 

7 

Project Waterfilter. 
 
 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 Vrinzen van Stichting Water4Life. De Stichting 
Water4Life heeft in verschillende landen over de gehele wereld het project van de waterfilters opgezet. 
 
 

In december 2010 hebben ONG Tanakra en 
Stichting Aman-Iman het contract, voor de 
opzet van een werkplaats, getekend. De 
activiteiten zijn gestart in januari 2011. Eind 
oktober 2011 is er een definitieve evaluatie 
verschenen van het project. Vanaf dat moment 
draait de werkplaats zelfstandig. Stichting 
Aman-Iman is nu alleen op de achtergrond 
betrokken bij het project. ONG Tanakra blijft het 
project ook in de toekomst volgen. 
De kosten van dit project bedroegen 
€ 16.000,00. De Stichting Aman-Iman heeft in 
december 2010 een bedrag van € 2000,00 
overgemaakt. Deze gelden waren bedoeld om 

een eerste start in januari 2011 te maken met de werkplaats waar de waterfilters geproduceerd gaan worden. 
Daarna heeft de stichting nog in 2 termijnen de overige gelden overgemaakt aan ONG Tanakra. 
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In de werkplaats werken 6 mensen aan de waterfilter 

1. Resultaten 
1.1 Maatschappelijke resultaten 
1.1.1 Betrokkenheid 
Op de website van Aman-Iman (www.aman-iman.nl) staat onder het kopje projecten – waterfilter vermeld als 
medefinancier van het project. 

 NCDO 

 Share4More – Rabobank 

 Smurfit Kappa Roermond Papier B.V. 

 Haëlla Stichting, 

 Innovo 

 Water4Life (DSM) 

 
Verder waren betrokken bij dit project: 

 Stichting Aman-Iman (water is leven) vanuit 
Nederland. 

 ONG Tanakra vanuit Niger 
Chiefs van de 13 dorpsgemeenschappen 

 De werkplaats en haar mensen, die de waterfilters 
produceren 

 Lokale overheden, zoals burgemeester van Tahoua en de 
gouverneur 
 

1.1.2 Zelfredzaamheid 
 In het Franstalige rapport staat iets meer te lezen over de impact van het project Waterfilter. Op langere 
termijn zullen de effecten steeds groter en omvangrijker worden. Onze primaire doelstellingen om een 
werkplaats in te richtten en ervoor zorgen dat er 100 waterfilters geproduceerd kunnen worden is gehaald. We 
zijn uitgegaan van drie fases waarin wij het project konden uitvoeren. De eerste 2 fases zijn zonder enige 
problemen uitgevoerd in het daartoe vastgestelde tijdsbestek. Tijdens de tweede fase heeft men in Niger een 
voorlichtingscampagne gehouden. Deze is uitgezonden op de lokale en nationale tv-zenders (zie website). 
 
De derde fase heeft in het begin enige vertraging opgelopen, doordat de eerste lading filters vanuit India 
ingevoerd moesten worden. 
In december 2010 hebben wij de eerste foto’s ontvangen van Niger. 
Tijdens alle fases is er regelmatig overleg per telefoon of per mail geweest tussen onze Stichting en ONG 
Tanakra. 
De grootste knelpunten waren de candles voor de waterfilter. Deze moesten vanuit India naar Niger vervoerd 
worden. Dit heeft in het begin enig tijdsverlies opgeleverd. Vooral omdat de stichting voor het eerst met 
Rajaniklal Ceramic Pvt. Ltd in India zaken heeft gedaan. Bij de tweede zending verliepen de contacten en 
zending heel spoedig. 
In het voordeel van de Stichting is wel geweest, dat Abakoula Argalaless (voorzitter) in Niger geboren is, 
waardoor hij gemakkelijk kon inspelen op de verschillen tussen de verschillende culturen. Hij spreekt de taal 
van de mensen in Niger, zowel letterlijk als in figuurlijke zin. 
Op financieel gebied heeft de Stichting geen risico’s genomen, dit in samenspraak met onze partner ONG 
Tanakra. Begin augustus is het resterende bedrag pas overgemaakt naar Niger. 
 
1.1.3 Duurzaamheid 
Doelstelling van het project was: 
om in 2010/2011 op kleine schaal de productie van waterfilters te starten in Inadougoum, door het 
ondersteunen van één of enkele ondernemers met kennis, praktijktraining en het dekken van de opstartkosten. 
Hierdoor worden er lokaal 100 filters geproduceerd die verspreid worden onder 100 huishoudens. Als deze 
opstartfase succesvol blijkt te zijn, zullen de mogelijkheden tot uitbreiding tevens ondersteund worden. De 
activiteiten in Niger zullen onder constante begeleiding staan van de lokale NGO Tanakra. 
Uit de reacties vanuit Niger, zowel video, fotomateriaal als verhalen is gebleken dat de graanbank van groot 
belang is voor de voedselvoorziening in het dorp. Tijdens de feestelijke opening van de graanbank, met heel 
veel notabelen vanuit regionale en nationale overheden, is hier bij stilgestaan (zie video op de website) 
  

http://www.aman-iman.nl/
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1.1.3 Reflectie 
Een aantal punten zijn belangrijk voor het slagen van een project: 
1. Een goed en gedegen project plan, met haalbare doelstellingen en een goed onderbouwde financiële verantwoording. 

Belangrijk is dat je het projectplan laat vertalen in de taal van het land waar het project wordt uitgevoerd 

 Aman-Iman is hier zeker in geslaagd. 

2. Een duidelijk protocolle d’accord, waarin duidelijke afspraken worden beschreven, zowel opgesteld in het Nederlands 

als in de taal waar het project wordt uitgevoerd. 

 Aman-Iman is hier zeker in geslaagd. 

3. Goede en open communicatie met je partner in het land waar het project wordt uitgevoerd. Je bent als organisatie te 

allen tijde verantwoordelijk voor een financiële verantwoording naar je eigen achterban. 

 Aman-Iman is hier zeker in geslaagd. 

4. Voor Aman-Iman zijn de projecten van de Waterfilter en de Graanbank een hele goede leerschool geweest, om straks 

verder te gaan met ons grootste project een waterinstallatie voor het dorp Inadougoum. Tijdens het schrijven van het 

werkplan, werven van sponsoren, opstellen van het protocolle d’accord, en het volgen van het project hebben wij veel 

dingen geleerd. Deze leerpunten, zoals het vertalen van belangrijke stukken, goede contacten onderhouden met je 

partners in Niger en India, komen zeer goed van pas voor het uitvoeren van projecten in de toekomst. 

 
1.1.4 De voorlichtings- en fondswervingsactiviteiten in Nederland 

Tijdens alle activiteiten van de Stichting hebben wij aandacht geschonken aan het project van de waterfilter. 
Kinderen op basisscholen hebben we water laten tappen uit de waterfilter, tijdens het ParkCity Live festival 
(16.000 bezoekers) hebben heel wat mensen gratis water mogen drinken uit de waterfilter en hebben wij thee 
gezet. 
Tijdens een regionale Afrikamarkt in Cadier en Keer hebben we de waterfilter prominent gebruikt om water te 
tappen voor onze traditionele theeceremonie. De video uit Niger hebben we regelmatig vertoond aan 
leerlingen in het basisonderwijs en VO of tijdens voorlichtingsbijeenkomsten een volwassenen. 

     
         Afrikamarkt 2010                    bs De Gansbeek 2010                         tv opname L1 

     
 Benefietavond 2010             met Statenlid E Cobben                  Baesweiler 2010 

     
        St. Franciscus 2011                Afrikamarkt 2011                      Amersfoort 2011 

     
      Manus van Alles 2011                                  ParkCity Live 2011 
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Als organisatie blijf je natuurlijk jezelf altijd verbeteren en professionaliseren. Bij volgende projecten zullen er 
zeker punten zijn die nog beter of professioneler uitgevoerd kunnen worden. Zo moeten niet aarzelen om alle 
documenten uit het Frans te laten vertalen, ook al brengt dat kosten met zich mee. Je krijgt op deze wijze toch 
een beter inzicht in de plannen en contracten. 
Een ander aandachtspunt is en blijft, dat je steeds contact moet houden met je partner in het land van 
uitvoering. Je bent snel geneigd om het aan hun over te laten, terwijl je toch ook een verantwoordelijkheid hebt 
richting je eigen achterban. 
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2. Totale begroting 
 

Omschrijving  Bedrag 

Eerste gedeelte – opstartfase € 2000,00 

Tweede gedeelte – productie waterfilter € 14000,00 

Totaal € 16.000,00 

 
 

3. Financieel verslag 
 
 
Van de onderstaande instanties of scholen hebben wij een donatie ontvangen voor het project van de Waterfilter. 
 

Fondsnaam  Donatie 

NCDO € 8000,00 

Rotary Club Land van Rode Heerlen € 2000,00 

Stichting Haëlla € 2000,00 

Rabobank Foundation € 2000,00 

Smurfit Kappa Roermond Papier B.V. € 1000,00 

Innovo te Heerlen € 1000,00 

 € 16000,00 

 
Betalingen: 
 

Project Filtre a eau premier virement – ONG Tanakra € 2000,00 

Project Filtre a eau deuxième virement -  ONG Tanakra € 12505,44 

Waterfilter candles – Stichting Aman-Iman  1494,56 

TOTAAL  16000,00 

 
 
Overzicht betalingen ONG Tanakra  
 

Betalingen nummer 01 t/m 09; 12, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32 
De betalingsbewijzen aan Tanakra zijn opgeborgen in de financiële administratie van de 
stichting Aman-Iman en ONG Tanakra. 

 
 

€ 14505,44 

 
 
Overzicht betalingen Stichting Aman-Iman 
 

Rajaniklal Ceramic PVT LTD – India – 96 Waterfilter candles € 600,18 

Transferkosten € 16,20 

Rajaniklal Ceramic PVT LTD – India – 144 Waterfilter candles € 806,88 

Transferkosten  € 16,61 

Rajaniklal Ceramic PVT LTD – India – airport taxes € 39,69 

Transferkosten € 15,00 

TOTAAL € 1494,56 
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Project Waterinstallatie. 
 
 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 altijd 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 meer bodem 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 water gerelateerde 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 Stichting Aman-Iman heeft zich als hoofdoelstelling gesteld, om samen met de ONG Tanakra, er voor te 
zorgen dat in voor de 13 dorpsgemeenschappen een waterinstallatie gemaakt kan worden. De boring wordt 
verricht door het Franse bedrijf Foraco, zij garanderen dat de meer dan 10.000 mensen en hun veestapel 
schoon en veilig drinkwater hebben voor 35 jaar. 
 
Tijdens ons bezoek in oktober/november 2011 heeft de overheid van Niger toegezegd dat zij 50% van de 
kosten voor haar rekening zal nemen. Op dit moment is onze partner ONG Tanakra bezig om de contracten 
met de overheid op te stellen. 
Wij hopen daarom begin 2012 te kunnen starten met de uitvoering van het project. 
 
Wanneer het project begin 2012 gaat starten, verwachten wij dat juni/juli 2012 de waterinstallatie feestelijk in 
gebruik kan worden. 
 
Door de machtswisseling in Niger is de Stichting Aman-Iman pas in oktober in de gelegenheid geweest om met 
de nieuwe regeringsleiders te overleggen. Tijdens de overgangsregering zou dat weinig effect hebben gehad. 
Een van de doelstellingen van de nieuwe president is: “Elke inwoner van Niger moet toegang krijgen tot 
schoon en veilig drinkwater.” 
 
Onze partner ONG Tanakra heeft na 2 weken bespreken te hebben gevoerd in Niamey, de opdracht van het 
ministerie van Hydraulique, dat zij eerst met de Hydraulique Tahoua de contracten samen moeten opstellen 
en dan met de contracten terug naar Niamey keren. 
Deze contracten zullen dan in Niamey door de overheid goedgekeurd moeten worden en getekend. 
Deze contracten worden dan voorgelegd aan het bestuur van Aman-Iman. 
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Donateurs van dit project: 

 Eureko Achmea Foundation 

 Dr. Hofsteestichting 

 Stichting Elisabeth Strouven 

 Stichting JONG 

 Cornelia Stichting 

 Johanna Donk - Grote Stichting 

 Stichting Niemeijer Fonds 

 VZW De Johanna Bode  

 Stichting HUE in Elsloo 

 Bernardinus College Heerlen 

 SinterMeerten College Heerlen 

 Basisschool St. Franciscus Brunssum 

 D & P administratie – Heerlen 

 College Heilig Kruis - Sint-Ursula in Maaseik (België) 

 Marie-France Geuens, kunstenares uit Bree (België) 

 Mergelcarving – Valkenburg 

 Hans Stassar – Brunssum 

 Yaka – Brunssum 

 Sahara-Art Venture, Ineke Hemminga 

 Henn-Art – Spanje 

 Sassen Adviesgroep – Heerlen 

 De Klaekeburg – Maastricht 

 Georg & Gabi Grabowski – Baesweiler (Duitsland) 

 Vertaalbureau M. Nelissen - Frankrijk 

 Opbrengsten particuliere donateurs 
 
 
Bijlage: 

 Brief minister van Hydraulique 

 Rekening Foraco uit 2010. Tijdens ons gesprek met de directeur is vastgesteld dat de begroting uit 2010 
de definitieve prijs is voor de uitvoering van het project. 

 Krantenartikel uit La roue de l'histoire (een gerenommeerde krant in Niger) 
 

 
Water is leven  

 
Drinkwater uit de rivier 

 
Het kleine beetje water wordt zorgvuldig in 

de containers gedaan 
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De donateurs. 
 
Het jaar 2011 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 

 Bernardinus College 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 

 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 

 Stichting Jong 

  

 
Water is leven, voor mens en dier 

 
Afscheid nemen van het dorp valt zwaar 

 
Op weg naar …….. 



 

17 

Vergaderingen. 
 

Het bestuur heeft afgelopen jaar 9 bestuursvergaderingen gehouden. 
Aanwezig waren voorzitter, penningmeester en secretaris. Tijdens verschillende vergaderingen zijn 
ook steeds twee vrijwilligers aanwezig geweest. 
 
Van alle vergaderingen zijn door de secretaris notulen gemaakt. De notulen van de vergadering zijn verstuurd 
naar het bestuur en de vrijwilligers van de stichting. 
 
Tijdens deze vergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken: 

 Jaarverslag 2010 

 Financiën 
o Donateurs 
o Uitgaven, o.a. reis naar Nger 
o Inkomsten rente  

 Projecten van Aman-Iman 
o Waterinstallatie 
o Graanbank 
o Waterfilter 

 Situatie in Niger 

 Steun overheid Niger aan ons project van de waterinstallatie 

 Overleg met de consul van Niger, dhr. Poesiat 

 Overleg met Martine Stoppelburg van BIS in Tilburg 

 Planning en evaluatie activiteiten in 2011 

 Benefiet dag in de Klaekeburg 

 Werkbezoek naar Niger 

 Evaluatierapporten Graanbank en Waterfilter 

 Reisverslag van het werkbezoek aan Niger 

 Website door Jim Rutten 

 Cursus van het Mondiaal Centrum in Maastricht 

 Overleg met SWIL over samenwerking 

 Gesprek met Bartho v.d. Heijden – manager Van der Valk. 

 Aanschaf telefoon en digitale camera voor de stichting 

 Vrijwilligersvergoeding – intern en extern met onze  boekhoud D&P 

 Gesprek met Jan Segerink, opbouwwerker Trajekt Maastricht 

 Overleg met Alex Vrinzen van Water4Life over de waterfilters 

 Huur ruimte in Hee-art te Heerlen, t.b.v. opslag spullen 

 Kerstactie 

 Vertelavond 27 januari 2012 in Trefcentrum Wittevrouwenveld, i.s.m. Resto van Harte 
 
 
Naast de officiële vergaderingen zijn er nog een aantal externe bijeenkomsten geweest, o.a. management van 
de Klaekeburg in Maastricht, wethouder Maastricht, Mondiaal Centrum Maastricht, werkgroep Heerlen 
Millenniumgemeente etc. 
 
Voor de Benefiet dag in de Klaekeburg is een werkgroep geformeerd die deze dag heeft voorbereid. Deze 
werkgroep heeft een aantal bijeenkomsten gehad. 
  

 
Voor een school in Tahoua 
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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, Waterfilter en de waterinstallatie. 
De adviezen bespreken wij dan weer in onze bestuursvergadering. Daarna hebben we de adviezen omgezet in 
actiepunten. 
Deze actiepunten werden door de secretaris van de Stichting weer kortgesloten met Martine Stoppelenburg. 
 
Martine heeft 2 boeken geschreven. De Stichting heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt bij het realiseren 
van de twee kleinere projecten: 

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

 
  

http://www.bureauinternationalesamenwerking.nl/
mailto:info@bureauinternationalesamenwerking.nl
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Activiteitenoverzicht van de Stichting Aman-Iman. 
 
23 december 2011 

Theeceremonie bij Sphinx Kerst 2011 in Maastricht, Onder de Klok in Wyck 

       
27 & 27 november 2011 
Stand tijdens Global Culture Night in AINSI Maastricht. Organisatie: Studium Generale Maastricht 

    
28 november 2011 
Presentatie bij RC Heerlen-Land van Rode 
11 november 2011 
Vormsel mis (19.00 uur) - Voerendaal 
13 november 2011 
Stand en theeceremonie tijdens de kunstveiling van Stichting Future4All 

    
14 november 2011 
Slotmanifestatie Global Exploration in stadsschouwburg Sittard 
18 november 2011 
vormsel mis (18.30 uur) - Kunrade 
20 november 2011 
Kerstfair Auberge de Rousch - Heerlen. Damescomité KHM St. Pancratius Mannekoor 
21 oktober 2011 - 04 november 2011 
Reis naar Niger 
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08 oktober 2011 
Stand en presentatie tijdens het Helmoniaal te Helmond. 

    
17 september 2011 
Benefietavond in De Klaekeburg te Maastricht 

       
04 september 2011 
El Dunya Mondiaalfestival in Maastricht. Locatie: het grasveld van het Stadspark tussen de Onze Lieve 
Vrouwewal en de Maasboulevard. 

      
04 september 2011 
Benefietdag voor de Stichting - Baesweiler 
28 augustus 2011 
Stand tijdens jaarmarkt Voskuillenweg te Heerlen, in de tuin van Bergweide. KunstCollectief Heerlen 

       
11 juli 2011 
Theeceremonie in Heerlen 
02 en 03 juli 
Theeceremonie en stand in een echte Toearegtent, tijdens ParkCity Live Heerlen 

       
03 juli 2011 
Musada festival – Sittard. 
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26 juni 2011 
Manus van Alles -Maastricht. 

       
25 juni2011 
Stand tijdens het ArteGanza Festival in Amersfoort. 

       
15 juni 2011 
Medische studentenvereniging IFMSA organiseerde een Benefietavond voor onze Stichting in Amyerhoof 
Severenplein 27 in Maastricht. 

       
2 juni 2011 
Abakoula: Congres over de problematiek van de Toeareg in het Europees Parlement 

    
05 mei 2011 
Bevrijdingsfestival- Roermond. 

    
30 april 211 
Koninginnemarkt in Maastricht 
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25 april 2011 

      
Afrikamarkt -Cadier en Keer. 
22 april 2011 
Dag van de Aarde -Maastricht 
12 april 2011 

       
Sponsorloop basisschool St. Franciscus in Treebeek. 
Maart 2011 
Graanbank in Inadougoum is klaar. 

      
19 februari 2011 
Geweldig optreden van Kel Assouf in het theater Landgraaf. Organisatie: SWIL. 

      
12 januari 2011 
Netwerkmeeting in het Mondiaal Centrum Maastricht. 
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Financieel overzicht. 
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