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Inleiding 

Het begin 

In de kerstvakantie van 2006 bezoek ik mijn dorp. Ik slaap in de hut van mijn moeder. Ik wordt wakker en kijk 

naar buiten door een gat in de muur dat als venster dienst doet. De zon schijnt fel in de vroege morgen. Ik ga 

naar buiten en wordt getroffen door een hagel van scherp woestijnzand, die in mijn gezicht snijdt. Ik sta er in 

mijn T-shirt, zoals in mijn tuin in Maastricht. Natuurlijk mis ik mijn beschermende Toearegkleding. 

Ik mis meer.. 

 

De Toeareg 

De Toeareg zijn van oorsprong een nomadisch volk dat leeft in de Sahara en de Sahel.  

Eeuwenlang beheersten zij de karavaanhandel in deze gebieden. Met hun kuddes trokken ze door de woestijn 

om goederen als goud, zilver, zout en dadels te verhandelen.  

Begin twintigste eeuw ging hun autonomie verloren toen hun woongebied door de Fransen werd ingenomen. 

Na de grote droogte in 1984 waren veel nomadenstammen, waaronder de Toeareg, genoodzaakt om een vaste 

woonplek te zoeken. Tijdens de droogte hadden zij hun vee verloren. Doordat zij settelden, waren de bestaande 

waterputten ontoereikend. In tijden van droogte trekken de mensen nu vaak weg, om alleen terug te keren in 

het regenseizoen. 

 

Inadougoum 

Ten noorden van Tahoua, midden in de woestijn, ligt het dorp Inadougoum. Het gebied rondom het dorp is  900 

km² groot en bestaat  uit 10 dorpsgemeenschappen.  

Hier leven zo’n 10.000 mensen (Toeareg, Haussa en Peulh) samen met 50.000 stuks vee. Ze zijn verstoken van 

enige sociale voorzieningen, waaronder schoon drinkwater. Het water dat men nu drinkt is ernstig vervuild. Als 

gevolg hiervan worden veel mensen, voornamelijk kinderen, ziek en bezwijken uiteindelijk. 

 

Aman-Iman (Water = Leven) 

Eén van de dorpelingen, Abakoula Argalaless, woont en werkt inmiddels al jaren in Nederland. Hij wil iets doen 

voor zijn volk en heeft daarom Stichting Aman-Iman (water = leven) opgericht. De stichting heeft als doel het 

zorg dragen voor veilig drinkwater in de regio van het dorp Inadougoum en de bestrijding van de gevolgen van 

het drinken van onveilig drinkwater.  

Om deze redenen zal er een waterinstallatie worden geplaatst. De contacten vanuit Nederland met het 

plaatselijke dorpshoofd en de dorpsraad zijn goed.  

Met de NGO Tanakra uit Niger is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Zij zullen garant staan voor de 

verdere begeleiding van het project zoals; waterverdeling, gezondheidszorg, educatie. 
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1. Stichting Aman-Iman 

Het verhaal van Abakoula Argalaless 

In de kerstvakantie van 2006 bezoek ik mijn dorp. Ik slaap in de hut van mijn moeder. Ik wordt wakker en kijk 

naar buiten door een gat in de muur dat als venster dienst doet. De zon schijnt fel in de vroege morgen. Ik ga 

naar buiten en wordt getroffen door een hagel van scherp woestijnzand, die in mijn gezicht snijdt. Ik sta er in 

mijn T-shirt, zoals in mijn tuin in Maastricht. Natuurlijk mis ik mijn beschermende Toearegkleding. 

Ik mis meer. Uit een jerrycan neem ik twee handen vol water en was de slaap uit 

mijn ogen. Kostbaar water dat gisteren door meisjes en jongens van 6 km ver gehaald was, lopend of met een 

ezeltje. Het water komt uit een klein meer, waar ook het vee uit de hele omgeving toegang heeft. Ik neem een 

fles water mee en wil het hier laten analyseren. Het flesje met een troebele, vloeibare inhoud, zal zeker de 

nodige verrassingen opleveren! Aman-Iman (Water is leven). Onder dit motto wil ik een actie beginnen voor 

een waterput in mijn dorp of naaste omgeving. Het idee achtervolgt me, laat me nu al jaren niet met rust. Ik 

heb het goed: mijn kinderen hebben gezond drinkwater en kunnen zelfs zwemmen in schoon water. Ik wil iets 

doen voor mijn dorp! Ik heb gedacht aan een stichting, maar het is zo groot, weet niet waar ik moet beginnen. 

maar als je zoveel mensen om je heen hebt lukt het wel." 

 
Op 2 april 2007 passeerde notaris Gent te Heerlen de akte. De Stichting Aman-Iman was een feit.  
 
De organisatie bestaat uit de volgende mensen: 

Voorzitter:   Abakoula Argalaless             aba.argalaless@aman-iman.nl 
Secretaris:   Jos Vrinssen    jos.vrinssen@aman-iman.nl 
Penningmeester:  Jo Koreman            jo.koreman@aman-iman.nl 
Bestuurslid:  Fons Bus    fons.bus@aman-iman.nl 
   
Vrijwilligers van de Stichting: 

Drs. Basja Jantowski, specialisatie:  
fysische geografie        basja.jantowski@aman-iman.nl 
Drs. Anna Verhoeven, specialisatie:  
duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen        anna.verhoeven@aman-iman.nl 
Jim Rutten, specialisatie: 
Ontwerpen en bijhouden van de website en PR   info@jamesim.nl  
 
Contactpersoon in Niger:         Ilissana Ilhouda Faycal 

Projectleider in Tahoua en Inadougoum productie van de armbandjes:  Albachir Ikouali 

 
Stichting Aman-Iman is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Onze 
donateurs kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting(binnen de daarvoor geldende regels). Stichting Aman-Iman 
hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen 
die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang.  
  
Activiteiten in Nederland  

Stichting Aman-Iman is in Nederland zeer actief en heeft middels diverse acties georganiseerd, waaronder: 
• een benefietavond  
• sponsorprojecten met scholen  
• Afrikaanse percussie workshops 
• Deelname aan Mooi, weer de Leeuw!(Tv-programma),  
• Vrouwen van Inadougoum en Tahoua, dragen ook bij: zij maken solidariteitsarmbandjes die in 

Nederland als sponsorrelatiegeschenk worden verstrekt. 
 

 
 
 
 
 

 
Met deze activiteiten heeft de stichting zowel financiële middelen (inmiddels ruim 46.000  
Euro) als aandacht voor de problematiek in Inadougoum en omgeving verworven. Alle geworven donaties 
sparen wij op tot er genoeg is om het project uit te voeren. 

 
Stichting Aman-Iman wordt ondersteund door:  
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2. Project 

2.1 Achtergrond en probleemanalyse 

Niger is één van de armste landen ter wereld. Het land is verdeeld in twee heel verschillende gebieden; het 
noordelijke woestijngedeelte waar de Arabische culturen van de Touareg en Peulh overheersen en het groenere 
zuiden waar de Afrikaanse tradities nog gelden. Het nomadische leven is in Niger nog gedeeltelijk intact en 
kamelenkaravanen leggen nog duizenden kilometers af om hun handel te vervoeren. 

 

Het project zal plaatsvinden in Niger dicht bij het dorp Inadougoum, dat ongeveer 85 kilometer ten noorden 
van Tahoua ligt. Niger staat opgenomen in de lijst van ontwikkelingslanden. In de regio van Inadougoum 
vinden weinig ontwikkelingen plaats, vanwege de slechte bereikbaarheid door een ontbrekende infrastructuur, 
het ontbreken van eigen financiële middelen en het ontbreken van zowel overheids- als ontwikkelingsprojecten 
in deze regio. 
Bron: UNEP 

 

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. 
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2.2 Waarom zo diep?  

De regio rondom Inadougoum beschikt absoluut niet over genoeg waterpunten. Het gebied telt enkele 
permanente of semi-permanente vennen, aangevuld met de traditionele waterbekkens en ondiepe 
gecementeerde putten. Deze watervoorziening is niet alleen ontoereikend, maar bovendien zijn de waterpunten 
verspreid over enorme afstanden, wat met grote regelmaat een ernstig gebrek aan water met zich meebrengt, 
vooral in het droge seizoen. Door de dalende grondwaterspiegel, in het gehele Sahelgebied, komen bovendien 
traditionele waterputten na korte tijd permanent droog te staan. Investeren in deze vorm van watervoorziening 
is dus in feite weggegooid geld. 
Echter, in de grondlagen bevinden zich meerdere kleine voorraden grondwater, van uiteenlopende kwaliteit. Er 
is slechts één grondwaterbassin dat zich over de hele regio uitstrekt: de Continentale Intercalaire, met een 
windiepte die, van het Noordoosten tot het Zuidwesten, varieert van 100 tot 800 meter diep. Dit is tevens de 
enige grondwaterlaag die omvangrijk genoeg is om in de enorme behoefte te voorzien van meerdere regio’s 
van het land. 
 
Het is daarom noodzakelijk om door middel van boorinstallaties zgn. forages aan te leggen (drinkwaterpompen 
met een diepte van 100 tot 800 m). In de grote, dichtbevolkte steden staat al sinds tientallen jaren standaard 
een boorinstallatie met waterverdeelpunten. In de landbouwgebieden van Niger, die ca. 75 procent van het 
land beslaan, worden deze boorinstallaties slechts mondjesmaat geplaatst. De financiering van de sector is 
bijna geheel afkomstig van buitenaf, omdat de staat en de lokale overheden dit hoe langer hoe minder in hun 
programma kunnen opnemen op basis van hun eigen middelen.  
 
De beperkte drinkwatervoorziening stelt de bevolking voor een ernstig en dringend probleem. De beperkte 
voorzieningen veroorzaken op veel plaatsen de verdwijning van de veestapel, een ernstige voedselonzekerheid, 
een daling van de koopkracht van de bevolking, enorm leed onder vrouwen en kinderen, een uittocht naar de 
omringende landen, betreurenswaardige conflicten in verband met het gebruik van de waterpunten, een 
toename van de armoede, een toename van het analfabetisme onder jongeren, ondervoeding en diverse 
ziektes. 
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2.3 Doelstellingen 

Het project is erop gericht de levensomstandigheden van de inwoners van Inadougoum en omgeving te 
verbeteren, door in eerste instantie te voorzien in schoon en voldoende water. In een later stadium zullen wij 
ons gaan focussen op de sanitaire situaties in de dorpen, zoals schooltoiletten, educatie en 
vrouwenemancipatie. 
 
De doelstellingen zijn: 

• Voldoende en schoon water voor de 10.000 inwoners van Inadougoum en omgeving en meer dan 
50.000 stuks vee, middels een geboorde waterinstallatie van ca. 720 meter diep met verschillende 
verdeelpunten. 

• Kennis t.a.v. het management, beheer en gebruik van de aangelegde water- en sanitaire voorzieningen. 
• Het ontlasten van voornamelijk de kinderen, maar ook de vrouwen die elke dag water moeten halen. 
• Het verminderen van ziekten en voorkomen van (kinder)sterfte. 
• Het bieden van waterfaciliteiten die de agrarische mogelijkheden stimuleren. 

 

2.4 Doelgroep 

De doelgroep bestaat uit 10.000 inwoners, uit 10 dorpen in de omgeving van Inadougoum en 50.000 stuks vee. 
  

2.5 Uitvoering 
De uitvoering van de boringswerkzaamheden en het plaatsen van waterverdeelpunten zal ca. 6 maanden in 
beslag nemen. 
 

2.6 Milieu 

Voor de installatie van de drinkwaterpomp in Inadougoum is een analyse van de impact op het milieu nodig om 
eventuele negatieve gevolgen tot een minimum te beperken. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door de 
departementale milieudienst in Tchintabaraden, in samenwerking met het team van de COFO (commission 
foncière), in overeenstemming met de internationale wetgeving. De kwaliteit van het water moet worden 
gegarandeerd. Er zal een veiligheidshek worden geplaatst rond het terrein van het drinkwaterstation. Er zullen 
maatregelen worden getroffen om de mogelijke aantasting van het milieu bij de drinkplaatsen voor het vee te 
vermijden.  
Eerdere plaatsing van de installaties in andere regio’s geeft duidelijke richtlijnen hoe schade aan het milieu 
voorkomen/beperkt kan worden.        
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2.7 Duurzaamheid 

Dit project wordt uitgevoerd met het oog op duurzame verbetering van de nodige voorzieningen. Goed 
management is een zekere methode om de geleverde prestaties te bestendigen en een duurzame bijdrage te 
leveren aan een verbetering van de beschikbaarheid van drinkwater voor de gezinnen in de regio. De 
begunstigden zullen tijdens de hele uitvoeringsfase van de werkzaamheden aanwezig zijn. Het afgevaardigd 
beheer van de installatie zal worden uitgevoerd door een hiertoe gekwalificeerd bedrijf, dat aan alle 
bekwaamheidseisen voldoet. Dit bedrijf zal de duurzaamheid van de installatie verzekeren en de 
verantwoordelijkheid van het onderhoud op zich nemen. Tijdens educatieve missies zal de plaatselijke 
partnerorganisatie, NGO Tanakra, de bevolking voorlichten over een duurzaam gebruik van het water, dat een 
hoe langer hoe schaarser goed is, en over het belang van het consumeren van veilig drinkwater.   
 

2.8 Verwachte 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 vrouwen en kinderen zullen 
worden ontzien in hun dagelijkse, lange en moeizame tocht om water te halen in vaak zware, onhandelbare 
jerrycans, waarbij bovendien veel water onderweg verloren gaat. Een groot aantal watergerelateerde ziektes, 
veroorzaakt door de consumptie van het water in moerassige vennen, zal worden bestreden en teruggebracht 
en het meest kwetsbare deel van de bevolking, met name jonge kinderen zullen worden beschermd. 

• De grondwaterboring resulteert in voldoende schoon drinkwater voor 10.000 mensen en 50.000 stuks 
vee voor minimaal 35 jaar, maar waarschijnlijk vele jaren langer. 

• Het schone drinkwater en de bijbehorende voorlichting met betrekking tot schoon drinkwater en 
hygiëne zal leiden tot een vermindering in ziektes en daarmee een besparing in medische kosten. Ook 
zal de (kinder)sterfte drastisch verminderen. 

• Door de aanwezigheid van water kunnen kleine boeren hun activiteiten ontplooien en seizoensgebonden 
gewassen gaan verbouwen. 

• De kinderen en vrouwen in de dorpen zullen aanzienlijk minder tijd en moeite nodig hebben om water 
te halen. 

• Meer kinderen zullen de kans krijgen om onderwijs te kunnen volgen. 
 

De NGO Tanakra, overheidsinstantie Hydrolique en boorbedrijf Foraco garanderen voor minimaal 35 jaar 
gebruik van de waterinstallatie in het dorp Inadougoum en naar verwachting nog langer. 
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3.    Partnerorganisaties: NGO Tanakra, Hydrolique e.a. 

Aman-Iman zal in haar project samenwerken met de lokale NGO Tanakra en Hydrolique van Tahoua en 
Tchintabaraden.  
 
Hydrolique is een overheidsinstantie, die geografische en geologische kennis in huis heeft om boringen te 
begeleiden. Ook hebben zij al enkele studies en kaarten van het gebied rondom Inadougoum. Hydrolique zal 
verantwoordelijk zijn voor de aanleg van de waterinstallatie en zal de inwoners opleiden in het management en 
beheer van de waterinstallatie en verdeellocaties. 
 
De lokale NGO Tanakra zal het volledige proces coördineren en aansturen. De NGO schaart zich achter een 
wereldwijde duurzame ontwikkeling, gebaseerd op de millenniumdoelstellingen en richt haar aandacht en inzet 
op de arme en kwetsbare bevolkingsgroepen die dagelijks een verbeten strijd moeten leveren om te overleven. 
De voornaamste doelstelling is: 
Het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen verschillende bevolkingsgroepen in Niger door: 

• Het ondersteunen van lokale initiatieven om de ontwikkeling aan de basis te bevorderen; 
• Het stimuleren van het ontstaan van gemeenschappelijke belangengroepen, die in staat zijn zelfstandig 

te functioneren en borg te staan voor hun ontwikkeling; 
• De basis te leggen voor het tot stand komen van een vreedzaam kader, als de voornaamste voorwaarde 

voor het kunnen creëren van een vaste woonplaats voor de nomadenbevolking. 
NGO Tanakra is sinds 1998, met een ruime en aantoonbare ervaring, actief op de volgende gebieden: 

• Milieu en rurale voorziening 
• Gemengde bos-, landbouw- en veeteeltsystemen 
• Onderwijs en alfabetisering 
• Sociaal-economische activiteiten 
• Gezondheid en welzijn van mens en dier 

 

Contactgegevens Niger 

Tanakra is sinds 22-10-1998 geregistreerd onder nummer: 303/MI/AT/DAPJ/SA  
 
Adres: 
Republique du Niger  
Region de Tahoua 
ONG Tanakra 
B.P. 177 
 
Tel: 20 610 120 
E-mail: tanakraong@yahoo.fr 
 
Contactpersonen 
Mevr. Housseini Assibite  Uitvoerend secretaresse tel: 96 882213 
Dhr. Ibrahim Diallo  Accountant   tel: 96967075 
 
Controle en verslaglegging 
Tijdens ons bezoek in maart/april 2008 hebben we mondeling afspraken gemaakt met Tanakra. De NGO zal 

tijdens het hele proces de coördinatie op zich nemen. Zij zijn de ogen en oren van de Stichting Aman-Iman in 

Nederland. Deze mondelinge afspraken hebben vorm gekregen in een intentieverklaring tussen NGO Tanakra 

en de Stichting Aman-Iman. 

 
Wanneer het project officieel van start gaat zal er met alle betrokken partijen (Tanakra, Hydrolique Tchinta, de 
boorfirma, de aannemer) een sluitend contract getekend worden. 
Ook met de nationale en regionale overheden, o.a. de gouverneur van Tahoua en de chiefs van de dorpen, 
zullen afspraken gemaakt worden. Er zal met de lokale dorpsgemeenschap een plan opgesteld worden, omtrent 
het verloop van het project , de scholing en verantwoordelijkheden rondom de drinkwaterpomp in de toekomst. 
Verder zal er een Comité de gestion opgericht worden met een Réglement interieur. 
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4. Projectactiviteiten 

 

Activiteit 1: Projectopzet 

Uitgevoerd door het team van de NGO. Om het project uit te werken en alle nodige informatie te verzamelen 
voor de correcte uitvoering ervan, zijn reeds 2 missies van elk 3 dagen uitgevoerd, door 2 medewerkers. 
 

Activiteit 2: voorlichting en organisatie van de bevolking 
Het projectonderdeel ‘voorlichting en organisatie van de bevolking’ is het fundament voor het hele initiatief. De 
rol en de bijdrage van alle betrokkenen worden uiteengezet en aan iedereen bekend gemaakt. Er zullen 
bijeenkomsten en uitwisselingen worden georganiseerd om een heldere oriëntatie te creëren, gericht op de 
mobilisering, de organisatie en de implicatie van de bevolkingsgroepen bij het initiatief. Dit projectonderdeel zal 
worden uitgevoerd door een team van de NGO en zal 5 dagen in beslag nemen. De inwoners zullen hierbij 
actief betrokken zijn. 
 

Activiteit 3: Milieuanalyse van het project 

Om te verzekeren dat de milieunormen gerespecteerd worden en om een werkkader te creëren waarin de 
risico’s op de vervuiling of aantasting van het milieu, direct of indirect verbonden met de installatie van de 
drinkwaterpomp in Inadougoum, tot een minimum zullen worden beperkt, zal een onderzoek worden 
uitgevoerd door de milieudienst van Tchinta en het team van COFO Tchinta (bodemonderzoek); De resultaten 
van deze analyses zullen gedurende het hele project aandachtig in behandeling worden genomen. De NGO zal 
erop toezien dat de aanbevelingen die uit het milieuonderzoek naar voren komen strikt worden nageleefd. Het 
onderzoek zal 2 dagen in beslag nemen. 
 

Activiteit 4: Organisatie van offerteaanvraag 
Het technische team van de NGO zal, vanwege een ruime ervaring in vergelijkbare projecten, belast zijn met de 
uitwerking van de offerteaanvraag. De werkzaamheden zijn in twee eenheden opgesplitst: “installatie van het 
drinkwaterstation” en “beheer en onderhoud van het drinkwaterstation”. Het sorteren en de uiteindelijke keuze 
van de bedrijven zal twee dagen in beslag nemen en uitgevoerd worden door een technische commissie 
bestaande uit verschillende technische diensten in Tchinta en Tahoua. Vertegenwoordigers van de begunstigden 
en van de NGO zullen hierbij aanwezig zijn. Na de toewijzing van de werkzaamheden, zullen de aanvangsdata 
van de verschillende fasen aan iedereen bekend worden gemaakt. Om de inwoners bij het hele project te 
betrekken, zullen de ongeschoolde werknemers worden gekozen uit het dorp Inadougoum. De NGO zal in 
samenwerking met de Hydraulische dienst van Tchinta toezien op een goed verloop van de werkzaamheden. 
 

Activiteit 5: Installatie van het drinkwaterstation  
De installatie van het drinkwaterstation in Inadougoum zal volledig worden uitgevoerd volgens de in Niger 
geldende wetten en technieken met betrekking tot dit type hydraulische systemen. 
 

Activiteit 6: Follow-up NGO Tanakra  
Gedurende het hele project zal de NGO eenmaal per maand ter plaatse de voortgang van de werkzaamheden 
evalueren en indien nodig bijsturen.  
 

Activiteit 7: Follow-up en controle Hydraulische dienst Tchinta 

De NGO en de departementale hydraulische dienst in Tchinta zullen een contract ondertekenen voor de follow-
up en de controle van de werkzaamheden, om te verzekeren dat deze conform de technische normen zullen 
plaatsvinden. De Hydraulische dienst van Tchinta zal tweemaal een missie ter plaatse uitvoeren en een volledig 
rapport uitbrengen over de voortgang van de werkzaamheden. Zij zal bovendien indien nodig advies geven aan 
de NGO, die de betrokken partners van de aanbevelingen op de hoogte zal stellen. 
 

Activiteit 8: administratieve kosten NGO  
Tijdens de uitvoerende fase van het project staan de partners in voor de algemene administratieve kosten van 
de NGO. Logistieke steun is noodzakelijk om een efficiënte follow-up te kunnen verzekeren.  
 

Activiteit 9: Herinneringsbord 
Om de gift van de Stichting AMAN IMAN en de NGO Tanakra aan de inwoners van Inadougoum te 
materialiseren en in herinnering te houden zal een bord worden geplaatst. 
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5. Financiële gegevens 

5.1 Begroting  

Activiteit 1: Projectopzet 

Beschrijving Aantal à Totaal AMAN IMAN TANAKRA Gemeente 

Budget medewerkers per dag 12 8 000 96 000 0 96 000 0 

Brandstof / vervoer 225 660 148 500 0 148 500 0 

Onderhoud vervoermiddel 900 45 40 500 0 40 500 0 

Administratie 1 75 000 75 000 0 75 000 0 

TOTAAL     360000 0 360000 0 

In Euro's     € 548,78  € 0,00  € 548,78  € 0,00  

       Activiteit 2: voorlichting en organisatie van de bevolking 

Beschrijving Aantal à TOTAAL AMAN IMAN TANAKRA Gemeenten 

Kosten bijeenkomsten 5 5000 25 000 50 000 0 0 

Brandstof 265 660 174 900 174 900 0 0 

Onderhoud vervoermiddel 385 45 17 325 17 325 0 0 

Voorlichtingsmateriaal 1 50 000 50 000 50 000 0 0 

TOTAAL     267225 267225 0 0 

In Euro's     € 407,36  € 407,36  € 0,00  € 0,00  

       Activiteit 3: Milieu-analyse van het project 

Beschrijving Aantal à Totaal AMAN IMAN TANAKRA Gemeenten 

Kosten milieudienst 2 10 000 20 000 20 000 0 0 

Kosten COFO team Vast 
bedrag 

50 000 50 000 50 000 0 0 

Opstellen van het milieurapport 1 10 000 10 000 10 000 0 0 

Brandstof 50 660 33 000 33 000 0 0 

TOTAAL     113000 113000 0 0 

In Euro's     € 172,26  € 172,26  € 0,00  € 0,00  

       Activiteit 4: Organisatie van offerte-aanvraag 

Beschrijving Aantal à TOTAAL AMAN IMAN TANAKRA Gemeenten 

Kosten reprografie 2 50 000 100 000 100 000 0 0 

Registratiekosten Vast 
bedrag 

Vast bedrag 200 000 200 000 0 0 

Persbericht 2 80 000 160 000 160 000 0 0 

TOTAAL     460000 460000 0 0 

In Euro's     € 701,22  € 701,22  € 0,00  € 0,00  

       Activiteit 5: Installatie van het drinkwaterstation 

Beschrijving Aantal à TOTAAL AMAN IMAN TANAKRA Gemeenten 

Installatie drinkwaterstation 1 249 200 000 249 200 000 249 200 000 0 0 

TOTAAL     249200000 249200000 0 0 

In Euro's     € 379.878,05  € 379.878,05  € 0,00  € 0,00  
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       Activiteit 6: Follow-up NGO Tanakra  

Beschrijving Aantal à TOTAAL AMAN IMAN TANAKRA Gemeenten 

Kosten projectcoördinatie 6 20 000 120 000 120 000 0 0 

Verzendkosten 2 50 000 100 000 100 000 0 0 

Brandstof 2000 660 1 320 000 1 320 000 0 0 

Onderhoud vervoermiddel 8000 45 360 000 360 000 0 0 

Fournituren, gegevensverwerking, kopieën 1 300 000 300 000 300 000 0 0 

TOTAAL     2020000 2020000 0 0 

In Euro's     € 3.079,27  € 3.079,27  € 0,00  € 0,00  

       Activiteit 7: Follow-up en controle Hydraulische dienst Tchinta 

Beschrijving Aantal à TOTAAL AMAN IMAN TANAKRA Gemeenten 

Follow-up van de installatiewerkzaamheden  8 40 000 320 000 320 000 0 0 

TOTAAL     320000 320000 0 0 

In Euro's     € 487,80  € 487,80  € 0,00  € 0,00  

       Activiteit 8: administratieve kosten NGO  

Beschrijving Aantal à TOTAAL AMAN IMAN TANAKRA Gemeenten 

Algemene administratie Vast 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 

Terreinwagen 1 8 000 000 8000 000 8 000 000 0 0 

Onderhoud terreinwagen voor 4 maanden Vast  600 000 600 000 600 000 0 0 

TOTAAL     10600000 10600000 0 0 

In Euro's     € 16.158,54  € 16.158,54  € 0,00  € 0,00  

              

Activiteit 9: Herinneringsbord 

Beschrijving Aantal à TOTAAL AMAN IMAN TANAKRA Gemeenten 

Ontwerp, vervaardiging en plaatsing 1 240 000 240 000 240 000 0 0 

TOTAAL     240000 240000 0 0 

In Euro's     € 365,85  € 365,85  € 0,00  € 0,00  

 

Totaal activiteiten in Euro´s AMAN IMAN TANAKRA Gemeenten 

Activiteit 1: Projectopzet € 0,00  € 548,78  € 0,00  

Activiteit 2: voorlichting en organisatie van de bevolking € 407,36  € 0,00  € 0,00  

Activiteit 3: Milieu-analyse van het project € 172,26  € 0,00  € 0,00  

Activiteit 4: Organisatie van offerte-aanvraag € 701,22  € 0,00  € 0,00  

Activiteit 5: Installatie van het drinkwaterstation € 379.878,05  € 0,00  € 0,00  

Activiteit 6: Follow-up NGO Tanakra € 3.079,27  € 0,00  € 0,00  

Activiteit 7: Follow-up en controle Hydraulische dienst Tchinta € 487,80  € 0,00  € 0,00  

Activiteit 8: administratieve kosten NGO € 16.158,54  € 0,00  € 0,00  

Activiteit 9: Herinneringsbord € 365,85  € 0,00  € 0,00  

Totaal € 401.250,35 € 548,78 € 0,00 
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5.2 Dekkingsplan 
 
Totale begroting 

Totaal activiteiten in Euro´s AMAN IMAN 

Activiteit 1: Projectopzet € 0,00  

Activiteit 2: voorlichting en organisatie van de bevolking € 407,36  

Activiteit 3: Milieu-analyse van het project € 172,26  

Activiteit 4: Organisatie van offerte-aanvraag € 701,22  

Activiteit 5: Installatie van het drinkwaterstation € 379.878,05  

Activiteit 6: Follow-up NGO Tanakra € 3.079,27  

Activiteit 7: Follow-up en controle Hydraulische dienst Tchinta € 487,80  

Activiteit 8: administratieve kosten NGO € 16.158,54  

Activiteit 9: Herinneringsbord € 365,85  

Totaal € 401.250,35 

 

Totaal dekkingsplan 

Dekkingsplan - geschat  

Toegezegde subsidie Canadese Ambassade (minimaal) € 60.000,00 

Reserve Stichting Aman-Iman € 46.000,00  

Opbrengsten Donateurswerving Stichting Aman-Iman                                     
(3 jaar, 500 donateurs) € 97.000,00  

Bijdragen fondsen € 97.000,00 

Bijdrage overheid Niger € 100.000,00 

  
Totaal € 400.000,00 

 

 

UNICEF Niger zal (mogelijk) tevens bijdragen aan het project, als Stichting Aman-Iman voldoende 
middelen heeft om het leeuwendeel van het project te kunnen uitvoeren. 
 

 

    
    
    

 


