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Samenvatting.
Stichting Aman-Iman is in april 2007 opgericht met als doelstelling om schoon
en veilig drinkwater te verzorgen in het dorp Inadougoum. Hiervoor is er in
het dorp een waterinstallatie gebouwd met watertank. Deze voorziet de 13
dorpen van schoon en veilig drinkwater.
Tijdens en na de realisatie van dit project hebben wij nog een aantal andere projecten uitgevoerd.
1. Bouw van een graanbank
2. Werkplaats voor een waterfilter project, i.s.m. Water4Life
3. Noodhulp tijdens de extreme droogte en hevige regenval van de laatste jaren.
Door de aandacht die de regio ontving zijn er positieve ontwikkeling gaande. Zo is er een kliniek en een middelbare
school gebouwd, heeft de graanbank een graanmolen gekregen en kunnen de dorpen beschikken over een zeer goed
geoutilleerde ambulance.
In 2013 hebben we notarieel onze statuten aangepast.
Doelstelling:
 Stichting Aman-Iman wil de levenssituatie van de mensen in Inadougoum en de omliggende dorpen in Niger
verbeteren.
 Het verbeteren van de levensverwachting en levensstandaard van in het bijzonder vrouwen en kinderen in de
regio Tchintabaraden, door de realisatie van toegang tot schoon drinkwater, educatie, sanitaire
voorzieningen, landbouw, moestuinen zelfredzaamheid en duurzame ontwikkeling.
 Daarnaast ondersteunt de stichting de Werelddoelen van de Verenigde Naties.
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Algemene projectinformatie:
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Naam project
Duurzame landbouw in de Sahel
Naam organisatie
Stichting Aman-Iman
Contactpersoon
Abakoula Argalaless en Fons Bus
Contactgegevens
www.aman-iman.nl – info@aman-iman.nl
Heerdergroenweg 47, 6224 JL Maastricht
Oorspronkelijke zoals in aanvraag start/einddatum
Aanvraag november 2015 – start project was gepland begin 2016
start uitvoering maart 2016 einddatum december 2016

Bezoek van Abakoula Argalaless in maart 2016
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Scores op de doelstellingen
Factor
Doelstellingen/Outcome gehaald
Binnen budget
Binnen Tijdsplanning
Doelgroep bereikt (in omvang)
Geplande activiteiten zijn uitgevoerd
Mate van duurzaamheid/structureel resultaat
Inzicht in mogelijke risico’s
Doelgroep kan zonder hulp van buitenaf verder
Samenwerking met lokale partners verloopt goed
Communicatie met samenwerkingspartners verloopt
goed (lokale partners, etc.)

Eindresultaat
10
9
8
10
10
10
9
10
10
9

Oorspronkelijke doelstelling, planning en budget
a.

Het project heeft als doelstelling om de volgende resultaten te behalen:
 Voldoende irrigatiewater in Inadougoum om het hele jaar landbouw te kunnen bedrijven;
 Betere en frequentere oogsten, in eerste instantie in de dorpstuin en daarna op meer plekken in het
dorp en in omliggende dorpen;
 Meer diversiteit van gewassen (o.m. mais, graan, groenten, aardappel, pompoen, tomaten en
fruitbomen), waardoor minder ziektes als gevolg van eenzijdige voeding;
 Vruchtbaardere grond door meer diversiteit van gewassen;
 Minder honger;
 Minder veesterfte door een gebrek aan veevoeding;
 Economische ontwikkeling.
Het is nog te vroeg om te stellen dat alle doelstellingen van het project gehaald zijn. Na het regenseizoen in
de loop van 2017 verwachten wij goede resultaten te boeken in de moestuinen. Het project bevindt nu nog in
de opstartfase. Jammer genoeg kon men niet direct na het regenseizoen al beginnen met planten van allerlei
groente. In de moestuinen was al gierst geplant. Geschonken door een sponsor, die dacht dat men pas na het
regenseizoen zou beginnen met de aanplant.
De commisie die de dagelijkse gang van zaken zal behartigen is in oktober aangesteld.Zij hebben een training
gekregen van 2 dagen gekregen, samen met 20 mannen en vrouwen die in de moestuinen gaan werken.
De thema’s van deze training waren:
* de verschillende kweektechnieken
* het waterbeheer in de moestuinen
* de inrichting van de moestuinen
* gebruik van de verschillende waterpompen

Installatie van de commissie
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b.

Tijdsplanning
Drie maanden, startend wanneer de financiering volledig beschikbaar is
en bij voorkeur in maart 2016 zodat de infrastructurele werkzaamheden
zijn afgerond als in juni het regenseizoen begint. De
landbouwactiviteiten kunnen dan starten wanneer het
regenseizoen start.
Uit onze ervaring weten wij dat 3 maanden een veel te strakke tijdsplanning is. We hebben ons gerealiseerd
dat dit niet echt haalbaar zou zijn.
Het heeft ons positief verrast dat het project nog in 2016 helemaal af is gekomen.
Een van de oorzaken kunnen we wel stellen het belang dat men zag in een snelle realisering van het project
voor de regio. De laatste jaren wordt Niger geteisterd door extreme droogte of hevige regenval. De regio
heeft de laatste jaren ook te kampen gehad met ernstige hongersnood. Allemaal redenen voor NGO Idela en
Hydraulique Tahoua om vaart achter het project te zetten.
Verder de tomeloze inzet van onze voorzitter Abakoula Argalaless en zijn reis in april 2016 naar Inadougoum
hebben zeker bijgedragen aan het slagen hiervan.

c.

Budget
Dekkingsplan
Totaalbudget: .............................................. € 67.232,Bijdrage overheid Niger: .............................. € 21.764,Benodigd bedrag ....................................... € 45.468,In onderstaande tabellen kan men zien wat onze uitgaven waren en wanneer de betalingen verricht zijn aan
NGO Idela te Tahoua in Niger.
De overheid van Niger heeft de tractor en toebehoren geschonken aan het project.
Waar wij met de samenstelling van onze begroting geen rekening hebben gehouden is met het aantal
onvoorziene kosten. Deze hebben wij gelukkig zelf kunnen opvangen.
We kunnen hier twee oorzaken aangeven:
a. De koers van de CFA. Toen wij het projectplan geschreven hadden zijn wij uitgegaan van een andere
wisselkoers, dan bij de 4 betalingen aan NGO Idela via de BIA-bank in Tahoua. Deze koers pakte voor het
totale budget gunstiger uit.
b. Als stichting hebben wij een goede achterban en door de verschillende activiteiten in 2016 hebben we
inkomsten en donaties ontvangen, om de onvoorziene uitgaven op te vangen.
Betalingen aan NGO Idela Tahoua
Eerste betaling project CFA 16.800.000 – 29 maart 2016
Tweede betaling project CFA 4.800.000 – 22 juli 2016
Derde betaling project CFA 2.752.409 – 06-10-2016
Vierde betaling project CFA 655.316 – 01-12-2016
Totaal
Totale uitgaven landbouwproject
Eerste betaling project CFA 18.000.000
Tweede betaling project CFA 4.800.000
Derde betaling project CFA 2.752.409
Vierde betaling project CFA 655.316
Kosten fondswerving BIS – 1e betaling
Kosten fondswerving BIS – 2e betaling
Onvoorziene uitgaven tot 02-12-2016
Totaal
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€
€
€
€
€

25.611,32
7.318,00
4.169,00
1.000,00
38.098,32

€
€
€
€
€
€
€
€

25.611,32
7.318,00
4.169,00
1.000,00
3.130,88
453,75
2.901,16
44.584,11
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Onvoorziene uitgaven

datum
15-09-2015
16-02-2016
16-02-2016
10-03-2016
29-03-2016
19-04-2016
22-07-2016
06-10-2016
09-10-2016
01-12-2016
02-12-2016

Naam
Tolken en vertaalbureau A. BelGarah, vertaling projectplan
Reiskosten naar Varsseveld, i.v.m. vergadering sponsor
Eten in Varsseveld
Tolken en vertaalbureau A. BelGarah, vertaling convenant
Kosten overboeking naar Niger
Overboeking via GWK i.v.m. landbouwgrond
Kosten overboeking naar Niger
Kosten overboeking naar Niger
Tolken en vertaalbureau A. BelGarah, vertaling 2e rapportage
Kosten overboeking naar Niger
Vertaalbureau Even Vertalen: vertaling eindrapportage
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

bedrag
125,84
73,23
7,80
627,26
34,15
1.603,00
18,00
18,00
290,40
18,00
85,48
2.901,16

Resultaten
In het algemeen is dit project van groot belang voor de hele marge van de samenleving. Het project zal vooral verlichting
brengen voor de meest kwetsbare leden, de vrouwen en de kinderen.
De regio is nu minder afhankelijk van soms maar 1 oogst, die vaak ook dreigt te mislukken door de enorme droogte.
Het aanbod van groente en fruit wordt nu veel gevarieerde.
Door de scholing die de 20 vrouwen en mannen hebben ontvangen kunnen zij hun vergaarde kennis toepassen in de
moestuinen en delen met de andere boerenfamilies in de regio.
Op 16 februari 2016 brengt minister Albade Abouba een officieel bezoek aan het dorp. Tijdens het bezoek wordt ook
het aankomende project besproken en de donatie van de tractor met toebehoren. Het belang van een goede
samenwerking tussen de dorpelingen, Stichting Aman-Iman en de overheid werd hierdoor nog eens extra onderstreept.

De samenwerking met de overheid, in het bijzonder Hydraulique Tahoua en NGO Idela was uitstekend. Wanneer er
vragen over en weer waren konden die vaak per mail of telefonisch opgelost worden.
Tijdens de reis van Abakoula Argalaless in maart 2016 was er een vergadering belegd met alle betrokkenen. Tijdens deze
bijeenkomst werden de plannen besproken met de inwoners en werd het project officieel gelanceerd.

Vergadering in Inadougoum

Abakoula Argalaless, aannemer landbouwproject,
burgemeester van Kaou en zijn secretaris
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Tijdens deze vergadering kwam een van de eigenaren met de mededeling dat hij zijn
grond niet meer ter beschikking wilde stellen aan het project.
Koortsachtig overleg tussen de burgemeester van Kao, de gouverneur van Tahoua,
de dorpshoofd van het dorp, onze voorzitter Abakoula Argalaless en onze
secretaris in Fons Bus in Nederland heeft uiteindelijk geresulteerd dat de
grond voor minimaal 12 jaar gehuurd werd aan het project.
De voorwaarden voor de huur zijn opgenomen in een apart document, dat door alle belanghebbende is ondertekend.
De kosten, zijn € 1603,00, heeft de Stichting Aman-Iman voor haar rekening genomen.
Sinds de verkiezingen in 2011 heeft de overheid speerpunten Onderwijs, Water Landbouw en Irrigatie met als motto
‘Elke Nigerees moet een Nigerees kunnen voeden’.
De steun van de overheid ligt niet alleen in het feit dat de overheid een tractor met toebehoren heeft geschonken, maar
ook in de maatschappelijke aandacht die de overheid heeft gekregen voor deze vergeten regio. Sinds ons initiatief om
al onze projecten te realiseren, jaren van communiceren met lokale, regionale en nationale overheden, is de overheid
steeds meer betrokken geraakt in regio rondom Inadougoum.
Ontwikkelingen die nu gaande zijn worden de inwoners als zeer positief ervaren:
 Er is in het dorp een kliniek gebouwd met een zeer goede kraamafdeling en een ambulance geschonken.
 Er is een middelbare school gebouwd.
 De regio staat nu weer volop in de picture.
 Sinds de bouw van de graanbank kan men de schommelingen in voedselschaarste beter opvangen.
NGO Idela heeft in haar eindrapportage een aantal aanbevelingen gedaan.
 Het voorzien van een ondersteunend systeem waarbij lokaal raad gegeven wordt.
 Het voorzien van diepe boorwerken voor de groenteteelt.
Deze worden de komende maanden door NGO Idela nog aan gewerkt.
Samen met onze partners gaan wij een nieuw plan opstellen om het landbouwproject in de toekomst te versterken. De
eerste oriënterende gesprekken hebben via mail en telefonisch al plaatsgevonden.
Speerpunten voor dit nieuwe werkplan zijn:
 Uitbreiding van de landbouwgronden
 Voedselzekerheid
 Rechten en plichten van de burger en het lokale bestuur
 Lokale ontwikkeling en hulp aan vrouwenorganisaties
 Het opzetten van en het helpen bij activiteiten die inkomsten genereren
 Gezondheid van mens en dier
 Milieu en ontwikkeling van de landbouw
 Opzetten van een bakkerij voor het dorp, waaraan jongeren die niet kunnen lezen of schrijven aan kunnen
deelnemen.
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Onze donateurs.
Zonder al deze geweldige mensen en organisaties hadden we dit nooit van de
grond gekregen.

Alle vele particuliere giften.
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