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Verslag van onze reis naar Niger.
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Instanties waarmee gesproken is:
Keuzes en verantwoording van de instanties, waarmee we in zee gaan.
Wat is er in het gebied, tot nu toe gedaan.
Waarom is er nog geen waterinstallatie in het gebied?
Wat wil de Stichting Aman-Iman gaan doen?
Kosten van het project
Hoe gaan we verder
Contactgegevens
Bijlagen

1. Instanties waarmee gesproken is:
Overheden:
• De secretaris van de minister van Binnenlandse Zaken, Addine Alguilass.
• Minister van Binnenlandse Zaken, Albadine Abouba
• Minister van Buitenlandse zaken
• Lokale bestuur van Inadougoum en omliggende gemeenschappen
• Hydrolique Tahoua, Sidi Boubacar (directeur)
• Gouverneur van Tahoua, Mahamadou zeti Maïga
• Burgemeester van Tahoua
• Canadese Ambassade, Nathalie Delannay
• Consulaat van Nederland, consul dhr. H.P. Schmidt Degener
Instanties:
• Oxfam-Novib, Frank Smit
• Unicef Niger, Moustapha Niang
• CREPA, Yacouba Zabeirou
• Tanakra, Assibite Akotey (secretaris)
Met de secretaris van de minister van Binnenlandse Zaken heeft een voorgesprek
plaatsgevonden inzake de doelstellingen van de Stichting Aman-Iman en reden van ons
bezoek aan Niger.
Met de minister van Binnenlandse Zaken hebben wij twee gesprekken gevoerd. De
minister heeft ons tijdens deze twee gesprekken drie voorstellen gedaan.
• De Stichting stort geld op een te openen rekening in Niger en daarmee
kopen wij expertise en een uitvoerende organisatie in. We zouden dan
meteen via een contract aan de slag kunnen.
• De Stichting gaat zelf een NGO in Niger beginnen.
• De Stichting zoekt een bestaande NGO als partner. De minister heeft bij
ons de NGO Tanakra aan bevolen.
Tanakra is de eerste NGO in Niger, waar alles in orde was tijdens controle, zowel op
inhoudelijk als op financieel gebied.
Het tweede gesprek hebben we samen met Tanakra gevoerd. We hebben de minister
meegedeeld dat we samen met Akotey Assibite verschillende forages en waterputten
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bezocht hebben. Ook hebben wij samen met Akotey Assibite het dorp bezocht en een
vergadering met de lokale bestuurders gevoerd. Wij hebben samen met Tanakra twee
gesprekken gevoerd met Hydrolique.
De Stichting Aman-Iman heeft de minister een brief geschreven, met het verzoek om in
Niger aan ons project te werken. De minister heeft in zijn antwoord geschreven dat wij op
volledige ondersteuning kunnen rekenen van de regering van Niger.
Bezoek aan de minister van Buitenlandse zaken had meer een informeel karakter en
moet gezien worden als een beleefdheidsbezoek. De minister heeft wel zijn medewerking
toegezegd aan de Stichting Aman-Iman.
Naar de gouverneur van Tahoua zijn we samen met Tanakra geweest. De gouverneur
was blij met ons bezoek. Tijdens het gesprek hebben wij uitgelegd wat de doelstelling van
onze Stichting is en met welke bedoeling wij naar Niger zijn gekomen. De gouverneur
ondersteunt ons project van harte en heeft toegezegd dat hij ons zal helpen met allerlei
documenten en vergunningen die nodig zijn om in Inadougoum een forage te realiseren.
Beleefdheidsbezoek aan de burgemeester van Tahoua. Wij hebben ons project aan
hem uitgelegd.
Vergadering met de Chief van Inadougoum en lokale bestuurders van de omliggende
gemeenschappen. Tijdens de meeting heeft de Chief iedereen aan ons voorgesteld, de leiders
van de omliggende dorpgemeenschappen en de belangrijke vrouwen van het dorp. Abakoula
heeft uitgelegd wat de doelstelling van onze Stichting is en met welke intentie wij naar
Inadougoum zijn gekomen. We zijn gekomen met het idee dat het probleem en de oplossing
erg klein zouden zijn, maar nu blijkt dat het immens groot is. Als Stichting gaan wij zeker
door om ons doel te bereiken en we bekijken waar we uiteindelijk uitkomen. We hebben het
dorp geen beloftes gedaan op korte en lange termijn. De Chief en Akotey Assibite van
Tanakra hebben aangegeven dat er ook voor het dorp een taak is weggelegd. Zij moeten ook
hun verantwoordelijkheid dragen en aan dit project een bijdrage leveren.
We hebben twee bezoeken gebracht aan Hydrolique van Tahoua en Tchintabaraden.
Tijdens beide gespreken gesproken over de mogelijkheden in het gebied Inadougoum. Van
Hydrolique hebben wij verschillende geologische rapporten en kaarten gekregen.
Hydrolique zal altijd een rol blijven spelen, met welke organisatie wij ook in zee zullen
gaan. Hydrolique is een overheidsinstantie, die geografische en geologische kennis in huis
hebben om boringen te begeleiden.
Zie verschillende bijlagen.
Gesprek met de Consul van Nederland in Niger. Aan de consul hebben wij uitgelegd
wat de Stichting Aman-Iman in Niger komt doen. De consul heeft veel interesse getoond in
ons project. Verder veel gepraat over het verleden en zijn werk in Niger. Eventueel via de
consul een brief schrijven aan familie Heineken.
Gesprek met Frank Smit van Oxfam-Novib. Korte uitleg over het project. Indien
nodig zouden wij een beroep kunnen doen op de ervaring van Oxfam-Novib.
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Op de Ambassade van Canada gesproken met Nathalie Delannay. Zij was onder de
indruk van het initiatief van onze Stichting. Zij heeft aangegeven dat de Canadese
Ambassade ons project een cofinanciering toegezegd heeft van € 60.000. Eventueel grotere
bedragen moeten in overleg met de overheid van Canada gebeuren. Het project van AmanIman valt helemaal binnen de doelstelling van de ambassade. De Stichting Aman-Iman zal
op termijn een project aanvraag indienen. Contacten verlopen via Tanakra. Verdere
informatie, zie bijlage.
Met Unicef Niger hebben wij twee gesprekken gevoerd. Het eerste gesprek hebben
we alleen met Unicef gevoerd. Het tweede gesprek samen met de president en secretaris van
Tanakra. Tijdens beide gesprekken hebben wij over het project in Inadougoum gesproken.
Unicef Niger kan voor ons een belangrijke organisatie worden. Unicef heeft veel kennis in
huis over o.a. onderwijs, armoede bestrijding, vrouwen educatie en het realiseren van
forages en waterputten. Unicef Niger werkt in de regio Tahoua.
Als de stichting Aman-Iman met een goed projectvoorstel komt, kan Unicef ons project
ondersteunen, ongeacht de NGO waarmee wij in zee gaan.
Belangrijk is dat wij contact opnemen met Unicef Nederland, als we terug zijn.
Gesprek met CREPA. Tijdens het gesprek hebben wij ons project uitgelegd.
Ondersteuning van deze NGO behoort tot de mogelijkheden. CREPA heeft een brede
ervaring in het realiseren van waterputten. Goede organisatie, probleem echter is dat zij niet
in de regio werkzaam zijn.
Abakoula heeft na ons bezoek aan Inadougoum nog met CREPA gebeld en uitgelegd dat
Tanakra en Aman-Iman een intentieverklaring hebben getekend. De president van CREPA
geeft aan dat wij in de toekomst een beroep op hun kunnen blijven doen.
Met de NGO Tanakra hebben wij verschillende gesprekken gevoerd. Samen met
Akotey Assibite (secretaris) hebben wij verschillende forages in Afala en Taza bezocht.
Daarnaast ook nog waterputten in Afala. Bezoek, samen met de secretaris van Tanakra, aan
het dorp Inadougoum. Tijdens de vergadering met de lokale bestuurders gepraat over het
project. Verder gepraat over de samenwerking op langere termijn.
Van Tanakra hebben wij een document ontvangen over een kostenberaming van een forage.
Intentieverklaring getekend.
Aanvullend verslag van het gesprek, op het kantoor van Tanakra, volgt nog.
2. Keuzes en verantwoording van de instantie, waarmee we in zee gaan.
De keuze van de Stichting Aman-Iman is gevallen op een samenwerking met Tanakra.
Tanakra is een onafhankelijke organisatie (NGO), die veelkennis heeft van de regio.
Zij hebben veel projecten in de regio:
• Microkredieten (Tanakra)
• Waterputten en waterinstallaties
Beide organisaties (Tanakra en Hydrolique) voorzien ons van de nodige documentatie met
betrekking tot technische gegevens (geologie, kosten etc)
Voor de Stichting Aman-Iman is het niet mogelijk om zelf een NGO op te richten (bureau in
Niger, mensen, werknemers etc). We zien alleen een mogelijkheid om samen te werken met
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een bestaande NGO.
De keuze van Aman-Iman is gevallen op NGO Tanakra en wel om de volgende redenen:
• organisatie werkt in de regio
• door de minister positief advies afgeven over deze organisatie
• beste keus uit meerdere NGO’s inzake organisatie en administratie
• Positieve samenwerking met Canadese ambassade
Wij verwachten een betrouwbare partner gevonden te hebben.
Samen met Tanakra installaties op weg naar het dorp bezocht in Afala en Taza.
Het dorp Inadougoum bezocht.
Vergadering met Chief en lokale bestuurders.
Samen met de president en de secretaris terug naar Niamey gereden.
Samen de minister van Binnenlandse Zaken, Unicef en Canadese Ambassade bezocht.
Tanakra heeft ons in een brief een intentieverklaring geschreven. De Stichting Aman-Iman
moet hierop nog een antwoord geven. In de brief moet staan dat wij in de toekomst willen
samenwerken met de NGO Tanakra in de regio Inadougoum.
Via Tanakra hebben wij verschillende documentatie gekregen over de regio.
Documenten worden vertaald in het Nederlands. Aan de hand van deze vertaling zal het
antwoord aan Tanakra geformuleerd worden.
3. Wat is er in het gebied, tot nu toe gedaan en niet gedaan.
Swiss Aid heeft vanaf 1987 al in het gebied gewerkt. Boeren zijn gestimuleerd om
het land vruchtbaar te maken m.b.v. regenwater in kleine bassins. Dam en barrage zijn
aangelegd om de erosie van de rivierbodem tegen te gaan en water vast te houden. In het
gebied hebben zij 3 gecementeerde waterputten aangelegd. De putten zijn al jaren
drooggevallen, omdat er onvoldoende grondwater is.
Tanakra heeft, in opdracht van een organisatie, een diepere waterput (100 meter)
gegraven. Deze is echter niet voltooid. Op 100 meter was nog geen water aangetroffen en de
financiën bij de externe organisatie waren niet toereikend om verder te gaan.
Organisatie Prozopas - overheidinstantie gefinancierd door de Europese Unie, is in
het gebied geweest. Zij zijn echter afgehaakt, nadat zij de slechte infrastructuur bekeken
hebben.
Er zijn geen wegen in de regio. Pistes die er zijn, zijn in het regenseizoen niet
begaanbaar, door overstromingen.
In het dorp Inadougoum hebben we verschillende gecementeerde putten bezocht.
Deze zijn niet meer in gebruik. Op de kaart van het departement Tchintabaraden zijn
verschillende forages en gecementeerde waterputten aangegeven. In de regio Inadougoum
zijn geen forages en gecementeerde waterputten te vinden. In een straal van 50 km zijn geen
werkende waterputten te vinden.
De mensen van het dorp moeten water halen uit een meer bij het dorp. Ze zijn
ongeveer 6 uur onderweg om water te halen. Het meer vult zich in de regenperiode
(augustus/september) met water. Afhankelijk van de regenval kan men enkele maanden tot
een half jaar gebruik maken van het water in het meer. Als het meer drooggevallen is graven
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de mensen waterputten in de meerbodem (6 tot 10 meter) om nog grondwater op te halen.
Het water is verontreinigd. Als ook dit niets meer oplevert, gaan ze naar het meer Guemban
om water te halen. De afstand tot dit meer is ongeveer 18 km.
In het dorp zien we lemen daken met eenvoudige hemelwaterafvoeren. Het regenwater
wordt niet opgevangen. De daken moeten in of na het regenseizoen vaak gerepareerd of
vervangen worden.
4. Waarom is er nog geen adequate watervoorziening in het gebied?
Reden waarom zijn:
• Bereikbaarheid van het gebied is slecht, geen infrastructuur.
• Financieel geen middelen beschikbaar.
• Geen organisatie heeft zich opgeworpen om in het gebied te werken, het probleem is
wel bekend bij alle instanties.
• Tanakra heeft aangegeven, dat zij in Abala d.m.v. zanddammen, regenwater hebben
proberen op te vangen. Dit geeft echter niet voldoende resultaten. De oorzaak
hiervan lag in het feit dat er geen gemeenschappelijke belangen waren, boeren versus
veehouders, irrigatie voor akkerbouw, en het rondtrekken in het gebied door de
bevolking (nomaden)
Zowel Tanakra als Hydrolique kennen de situatie in het gebied goed. Ze weten dat de enige
goede oplossing een waterinstallatie is. Mogelijkheden in het gebied zijn beperkt. Tijdens
ons bezoek is gebleken dat gecementeerde waterputten geen optie zijn. Waterputten zijn
binnen de kortst mogelijke tijd uitgedroogd. Fossielwater vinden we pas op 720 meter
diepte. Een forage om fossielwater uit de bodem te halen, is de enige mogelijkheid in het
gebied Inadougoum.
5. Wat wil de Stichting Aman-Iman gaan doen?
De Stichting Aman-Iman wil verder met de NGO Tanakra en eventueel met Unicef gaan
werken. Beide organisaties gaan de veranderingen van levensomstandigheden, door
aanwezigheid van schoon drinkwater, in het dorp begeleiden.
We gaan er vanuit dat het maken van gecementeerde putten geen oplossing is.
We verwachten dat een forage als enige optie uit alle onderzoeken en berekeningen uit de
bus zal komen.
We gaan middels acties in Nederland en cofinanciering gelden bij elkaar brengen, om een
forage in Inadougoum te kunnen realiseren.

Bij voldoende financiën kunnen wij de opmerkingen van drs. Basja Jantowaki laten
uitvoeren:
• Onderzoeken welke oplossing het meest geschikt is voor Inadougoum d.m.v. een
gedetailleerd veldonderzoek en gesprekken met lokale leiders, organisaties etc.
• Marktonderzoek doen naar kosten van verschillende oplossingen.
• Inventarisatie van aantal gebruikers van de watervoorziening in Inadougoum.
• Beschikbaarheid van materialen in nabijgelegen steden / dorpen bespreken (vervoer
vanuit hoofdstad is erg duur en is vaak ‘t grootste deel van het budget) met lokale
organisaties.
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6. Kosten van het project.
De eerste fase is de realisatie van de forage
Voorlopige kostenberaming voor Hydrolique komt uit op een totaalbedrag van
CFA 313.600.000 (€ 478.778).
Prijs per meter, bij een boring is CFA 350.000 (€ 535,00).
De kosten van het vervolgtraject zijn nog niet duidelijk. Het vervolgtraject bestaat uit de
begeleiding van de veranderingen door aanwezigheid van water.
Te denken valt aan:
• Gebruik en verdeling van het water
• Hygiëne en gezondheidszorg
• Armoede bestrijding
• Onderwijs voor kinderen en vrouwen (speerpunt Tanakra en Unicef)
7. Hoe gaan we verder?
Onze reis is zeker geslaagd en zeer zinvol geweest.
Het initiële idee van een waterput, met relatief lage kosten wordt door de Stichting AmanIman verworpen. N.a.v. alle informatie die wij verworven hebben, gesprekken met Tanakra
en Hydrolique en de daarbij behorende documentatie over de geografische en geologische
situatie van de regio Inadougoum, zijn wij tot de conclusie gekomen dat een forage de enige
oplossing voor het gebied is.
Het gaat nu om meer geld, maar het gebied waar het omdraait is veel groter dan we
verwacht hadden; het gebied is 900 km² groot, ongeveer10.000 bewoners en 50.000 stuks
vee gaan in de toekomst gebruik maken van deze forage.
Het zijn dus niet alleen de inwoners van het dorp Indougoum, maar ook de omliggende
dorpsgemeenschappen zullen van deze forage gebruik maken.
Verder zal naast de realisatie van de forage ook een vervolgtraject gestart worden.
Onderdelen van dit traject zijn o.a. scholing, verdeling watergebruik, gezondheidszorg etc.
In een relatief korte tijd hebben al veel kunnen bereiken.
Organisaties en overheden staan achter ons, ondersteunen onze doelstellingen.
We hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de NGO Tanakra
We hebben wel al heel veel documentatie en kaarten, over de regio gekregen.
De Stichting heeft al een toezegging voor cofinanciering van de Ambassade van Canada,
€ 60.000 of zelfs meer.
We gaan binnen het bestuur bespreken of we voldoende draagvlak hebben om verder te
gaan, met deze nieuwe informatie. We zullen naast de kleine acties ook anders en groter
moeten gaan denken (bijv. zoeken naar cofinanciering bij grote Europese en Nederlandse
organisaties).
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8. Contactgegevens
Hydrolique Tchinta, Altiné Kader: akada_altine@yahoo.fr (directeur)
00227 96899038 (mobile)
00227 21619020 (vast)
Tanakra Akotey Assibite :
tanakraong@yahoo.fr (secretaris)
assibite@yahoo.fr
B.P. 176 Tahoua - Niger
Nathalie Delannay
Bureau de l’Ambassadeur du Canada
Coordonnatrice FALP
nathalie-delannay@cdaniger.ne
Nederlands consulaat in Niger
dhr. H.P. Schmidt Degener
B.P. 685 Niamey – Niger
00-227-20-722731 – hensten@internet.ne
9. Als bijlage:
• Brief van de minister van Binnenlandse Zaken. Straks voorzien van een stempel van
onze Stichting, alleen voor intern gebruik.
• Brieven Tanakra
• Document van de Ambassade van Canada
• Documenten en kaarten van Hydrolique
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