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secretariaat@so-boxmeer.nl

Van: Stichting Peuple du Monde <karenolesen0804@hotmail.com>

Verzonden: dinsdag 18 december 2018 18:20

Aan: secretariaat@so-boxmeer.nl

Onderwerp: Kindertehuis Maison de l'Espoir

 

  

                                                                               Amsterdam, 13-12-2018 

                                                 

Beste vrienden van Peuple du Monde,  

  

Begin december ben ik teruggekomen van een zeer succesvolle reis naar 

onze projecten in Benin. De hitte was moordend, maar desondanks heb ik 

ontzettend genoten. Dankzij de gulle schenkingen van het afgelopen jaar 

hebben we op verschillende fronten veel weten te bereiken.  

  

Zo zijn er bij ons kindertehuis Maison de l’Espoir zonnepanelen geplaatst en 

daardoor worden grote delen van het gebouw en de hotelschool voorzien 
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van elektriciteit. Dit zouden we graag uit willen breiden in 2019 zodat we 

volledig zelfvoorzienend worden.  

 

  

Ook hebben we renovatiewerkzaamheden laten uitvoeren aan de gebouwen. 

Begin december is een nieuwe directrice begonnen in het kindertehuis. Zij 

is een gepensioneerde onderwijzeres en heeft daardoor veel pedagogische 

kennis. Ze lijkt stevig in haar schoenen te staan en zal de boel goed onder 

controle weten te houden.  

  

De lagere en middelbare schoolkinderen doen het nog altijd geweldig en ze 

scoren goed binnen het landelijke gemiddelde. Ons hoofd onderwijs Samuel 
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weet vele beurzen binnen te halen voor de oudere kinderen die 

vervolgopleidingen doen.  

 

  

 

Het landbouwproject in Toffo begint genoeg geld op te leveren om een deel 

van het onderwijs te financieren, en met de opbrengst van de verkoop van 

koeien, palmolie, sojabonen en konijnen kunnen we bijvoorbeeld een deel van 

het lesgeld voor het komende academische jaar betalen. Het grote 

waterprobleem in Toffo is gelukkig bijna opgelost en ook hier zijn 

zonnepanelen geplaatst.  
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Tijdens mijn verblijf werden wij verrast met een bezoek van de politie en 

de kinderbescherming. Zij kwamen een klein jongetje genaamd Asis 

brengen. Hij is ongeveer 3,5 jaar oud en hij is een echte verhalenverteller. 

Hij is gevonden op een lokale markt waar hij enkele dagen alleen 

rondzwierf. Het is onduidelijk of hij daar achter is gelaten als vondeling of 

dat hij verdwaald is, maar het is wel erg verdacht dat hij nergens als 

vermist is opgegeven. Wij moeten nu de officiële wegen bewandelen en als 

zijn familie niet gevonden wordt, kunnen wij hem een veilig thuis blijven 

bieden. Hij is gelukkig erg vrolijk en loopt rond alsof hij altijd al bij onze 

grote familie heeft gehoord.  
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Namens de kinderen en staf in Benin, de leden van het bestuur, de 

vrijwilligers, mijn dochters Elise en Ellen, en mezelf wil ik jullie bedanken 

voor het vertrouwen dat jullie in ons hebben. Ik ben blij dat wij jullie via 
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deze weg kunnen laten zien wat voor een verschil jullie donaties maken in 

het leven van een hele grote groep kinderen.   

 

  

 

Wij wensen jullie hele fijne kerstdagen en alle goeds voor 2019 toe!  

  

Hartelijke groet,   

  

Karen Olesen   

    



9

 

Contact 

Karen Olesen (initiatiefneemster) 

karenolesen0804@hotmail.com 

tel.nr.: +31 203 541 498 

NL11 RABO0117 5713 26 t.n.v. Stichting Peuple du Monde 

website: www.peupledumonde.nl 

Leden van bestuur 

Nancy Fransman, voorzitter (info@peupledumonde.nl) 

Marc Peters, secretaris 

Anita Bijvoet, penningmeester 

Bart Cox, bestuurslid 

 

 

Volg ons ook op facebook 
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