
  

 

Amsterdam, 22-04-2018 

   

Beste vrienden van Peuple du Monde, 

  

Deze nieuwsbrief schrijf ik op de warmste aprildag sinds 1988. Dit brengt me meteen terug 

naar mijn laatste bezoek aan Benin in maart. Ik ben tot het besef gekomen dat ook daar het 

klimaat snel aan het veranderen is. Veertien jaar geleden, toen ik daar begon, konden we 

feilloos vertrouwen op de wisselingen van de seizoenen en konden we hierop ons zaai- en 

oogstprogramma afstemmen. We kunnen hier niet meer op vertrouwen en het regenseizoen 

begint op ongebruikelijke momenten. Als het dan eenmaal regent, regent het ook hard! De 

wegen, zaden, gewassen, etc. spoelen dan weg. Wanneer het droog is, is het helaas 

kurkdroog. Met name in Toffo, bij ons landbouwproject, hebben we hier veel last van. Ik ben 

tot de conclusie gekomen dat we onze waterput veel dieper moeten maken, we moeten een 

watertoren bouwen, we moeten dakgoten om alle gebouwen plaatsen en het water 

opvangen in ondergrondse reservoirs. Verder gaat mijn hart sneller kloppen als ik rondloop 

op onze boerderij en akkers. De oliepalmen produceren veel vruchten en met onze nieuwe 

pers maken we hier olie van. Ons dierenbestand met o.a. koeien, geiten en konijnen doet 

het uitstekend.  

 

 

  



 

Tot mijn grote vreugde loopt de horeca-opleiding met het bijbehorende restaurant en 

catering goed. We hebben nog altijd 21 leerlingen, die me in de watten hebben gelegd met 

heerlijke baksel en een koningsmaal toen ik mijn verjaardag, met alle kinderen in het tehuis 

én de oudere kinderen die al op zichzelf wonen, vierde.  

 

 

  

 

In het tehuis zijn 15 nieuwe jonge kindjes in onze familie opgenomen. Het is onbeschrijfelijk 

om te zien hoe deze dappere kleintjes zich aanpassen aan hun nieuwe situatie en hoe ze 

door hun oudere ‘zussen en broers’ omarmd worden. Alle kinderen zijn ondanks hun 

moeilijke start in het leven leergierig en gedragen zich zoals kinderen van hun leeftijd horen 

te doen; ze spelen, zingen en zijn soms een beetje ondeugend.  

We hebben een nieuwe hoofd/begeleider, Samuel, die naast zijn vaste taken een rolmodel 

is, met name voor de jongens en ik heb veel vertrouwen in hem. 

 

  



 

  

 

  

Deze reis heb ik dit keer weer gemaakt met onze trouwe vrijwilliger en goede vriend Jeroen. 

Ondanks mijn vele jaren ervaring met de cultuur in Benin, werd ik met mijn neus op de 

feiten gedrukt. Door veel gesprekken te voeren met het personeel en andere betrokkenen, 

kwam ik er steeds weer achter dat ik na al die jaren nog steeds aan het oppervlak zit van 

het begrijpen van hun cultuur en vice versa. Ik moet elke keer weer leren dat mijn Europese 

manier van werken daar niet per se past. Ik ben er trots op dat we ondanks deze verschillen 

zo’n goede samenwerking hebben en dat we samen zo veel hebben weten te bereiken! Ik zie 

de toekomst van het kindertehuis, het landbouwproject en onze opleiding dan ook 

rooskleurig in.  



 

Dan rest mij nu nog jullie wederom te bedanken voor jullie niet aflatende steun! 

Hartelijke groeten, 

Karen Olesen  

 

  



  

   

   

Contact 

Karen Olesen (initiatiefneemster) 

karenolesen0804@hotmail.com 

tel.nr.: +31 203 541 498 
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Volg ons ook op facebook  
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