
 

 

 

 

 

Stichting Peuple du Monde 
(PdM) 

 

Jaarverslag 2019 

 

 

  



 

1 
 

 

 

Inhoudsopgave 

 

1. Voorwoord 

2. Organisatie 

3. Projecten 

3.1 Maison de l’Espoir 

3.2 Agrarisch project en vakschool 

3.3 De horecaopleiding 

4. Doelstellingen en resultaten 

4.1 Algemene doelstelling stichting Peuple du Monde 

4.2 Doelstellingen 2019 

4.3 Behaalde resultaten 2019 

5. Voorlichting 

6. Vooruitblik 2020 

7. Financiële verantwoording 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Colofon 
Stichting Peuple du Monde 

Verlengde Heistraat 5 
5836 CC Sambeek 

 W: www.peupledumonde.nl 
 
 

Rekeningnummer: 
NL11 RABO 0117 5713 26 t.n.v. Stichting Peuple du Monde 

 
Contactpersoon: 

Nancy Fransman, voorzitter 
E: info@peupledumonde.nl 

T: 06 44 93 34 30 
 

Stichting Peuple du Monde staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17184675 en is door 
de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

 

 

about:blank
about:blank


 

2 
 

 

1. Voorwoord 

In 2004 vertrok initiatiefneemster Karen Olesen voor ontwikkelingswerk naar Abomey in Benin 

(West-Afrika). Daar hielp zij als vrijwilligster in een tehuis met 36 kwetsbare kinderen, welke werd 

geleid en gefinancierd door een lokale leraar. Karen trof een erbarmelijke situatie aan en besloot zich 

in te zetten voor betere omstandigheden en officiële registratie van de kinderen en het tehuis.  

In de afgelopen 16 jaar is er een nieuw kindertehuis gebouwd, hebben we de nadruk gelegd op 

scholing en is met voortschrijdend inzicht gekozen voor het bouwen, opzetten en ontwikkelen van 

vakscholen namelijk een landbouwproject met agrarische opleiding en een horeca-opleiding.  

In dit jaarverslag wordt duidelijk wat Karen Olesen, samen met de stichting ‘Peuple de Monde’ heeft 

bereikt, wat de toekomstplannen zijn, met tot slot de financiële verantwoording.  

 

2. Organisatie 

In 2005 is de Stichting ‘Peuple du Monde’ in Nederland opgericht. De stichting is ANBI gecertificeerd 
en het bestuur bestaat uit vier leden: Nancy Fransman (voorzitter), Marc Peters (secretaris), Anita 
Bijvoet (penningmeester) en Bart Cox (bestuurslid). Ter ondersteuning van het bestuur zijn de 
volgende vrijwilligers werkzaam; Dennis de Mol (IT/website), Jeroen van der Hof (PR en 
ondersteuning bij bezoeken aan Benin) en Anja Reichman (PR en social media). Karen Olesen is geen 
lid van het bestuur, maar ze woont wel alle bestuursvergaderingen bij en onderhoudt nauw contact 
met het bestuur in Benin. Vanuit deze stichting zijn onderstaande projecten opgestart: 
 

- Maison de L’Espoir, kindertehuis in Abomey 
- Landbouwproject en agrarische opleiding, Toffo 
- Horeca-opleiding (koks- en bakkersschool), Abomey 

 
Meer informatie over deze projecten kunt u vinden in hoofdstuk 3.  
Het bestuur van Maison de l’Espoir bestaat uit Pierre Christ, Rebecca Pratt en Karen Olesen. Daslin 
Small is de lokale projectleider. Zij is Canadese, woont in Cotonou en reist tenminste 1 maal per week 
naar het kindertehuis en de horeca-opleiding in Abomey en het landbouwproject in Toffo, om de 
voorgang te bewaken en rapport uit te brengen. Wanneer het gaat om belangrijke beslissingen of 
veranderingen is zij ons aanspreekpunt. 
 
De Stichting Miers is een lokaal toezichtsorgaan en een zusterorganisatie van Peuple du Monde. 
Stichting Miers is een ‘Non Government Organisation’ (NGO) in Benin. Het wordt gerund door een 
lokaal bestuur, waar Mevr. Small lid van is. Het valt onder twee ministeries, namelijk het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Familie en Sociale zaken. De stichting moet de 
richtlijnen van deze ministeries, die door UNICEF zijn opgesteld, volgen. Door gewijzigde regelgeving 
van UNICEF dienen wij te voldoen aan een aantal nieuwe richtlijnen. Er is een inventarisatie gemaakt 
van al onze activiteiten en er zijn op dat vlak verbeteringen en aanpassingen uitgevoerd. Inmiddels 
voldoen wij aan de nieuwe richtlijnen van UNICEF. Bovengenoemd bestuur houdt toezicht op het 
functioneren van Mevr. Small. De bankrekening van de stichting, waar wij geld naar overmaken, is 
alleen toegankelijk voor Mevr. Small.   
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3. Projecten 

3.1 Maison de l’Espoir  

De unieke samenwerking tussen Karen Olesen, Daslin Small, de Stichting Peuple du Monde, de 

Stichting Miers en twee weldoeners Pierre Christ en Rebecca Pratt (oprichter van Orphan Rescue, 

USA) maakte in 2009 de bouw van een nieuw tehuis mogelijk; ‘Maison de l’Espoir.  Het tehuis heeft 

voldoende capaciteit en faciliteiten voor de opvang van 80 kinderen. Op dit moment wonen er 54 

kinderen, die officieel zijn geregistreerd. Zij krijgen gezonde voeding, medische verzorging, kleding en 

scholing en ze ontwikkelen zich goed.  

3.2 Agrarisch project en vakschool 

Tussen 2009 en 2010 is 20 hectare vruchtbare landbouwgrond gekocht, met als doel het kindertehuis 

in de toekomst zelfvoorzienend te maken. De grond ligt in Toffo, 60 km ten zuiden van Abomey en er 

worden oliepalmen, cassave, ananas, bananen en groenten voor de kinderen verbouwd. Ook is er 

inmiddels een kleine veestapel. In 2012 is hier ook begonnen met de bouw van een agrarische 

vakschool, voor de jongens uit het tehuis én jongens uit de omgeving. Het is een praktijkopleiding en 

ze krijgen les in het verbouwen van gewassen en het verzorgen van dieren. De opbrengst is voor 

eigen consumptie of voor de handel.  

3.3 De horecaopleiding 

Eind 2013 werd begonnen aan de bouw van een tweede vakschool, deze staat op het terrein van 

Maison de l ‘Espoir. Deze horeca vakschool biedt een opleiding tot brood- of banketbakker of kok. De 

leerlingen lopen stage in lokale restaurants. Eén van de studenten die deze opleiding heeft afgerond, 

runt nu de opleiding. Alle kosten, inclusief haar salaris, worden hieruit betaald. Het brood voor de 

kinderen in het tehuis wordt ook hier gemaakt.  

                        

 

 

 

 



 

4 
 

 
 
 

4. Doelstellingen en resultaten 

4.1 Algemene doelstelling van Stichting Peuple du Monde 

De statutaire doelstelling van de stichting luidt als volgt:   

Het ondersteunen van hulpbehoevenden in de derde wereld, in het bijzonder het land Benin. 

 

4.2  Doelstellingen voor 2019 
1. Onderwijs bieden aan kinderen en jongeren met een focus op het ontwikkelen van 

beroepsvorming, niet alleen voor de kinderen van Maison de l’Espoir, maar voor kinderen en 

jongeren uit de hele regio. 
2. Het verder ontwikkelen van financiële zelfstandigheid van de projecten .   

3. De medische zorg en voeding voor de kinderen verbeteren . 

 

4.3  Behaalde resultaten 2019 

Nu de vakscholen al enige jaren draaien en we samen met de opgroeiende jongeren steeds meer de 

focus leggen op een ontwikkeling naar een zelfstandig leven, kunnen we concluderen dat we goede 

resultaten behalen ten aanzien van de gestelde doelen en het bereiken van draagkracht en financiële 

zelfredzaamheid. 

De behaalde resultaten ten aanzien van doelstelling 1. zijn als volgt:  

- Alle jongere kinderen van het kindertehuis zitten op de basis- of middelbare school. 

- 18 van de oudere jongens en meisjes zijn bezig zijn met een vervolgopleiding. Dit zijn 

vakopleidingen/leerwerkplekken, of hogere opleidingen zoals de hogere technische school. 

- 6 leerlingen gingen over van de basis- naar de middelbare school. 

- 4 leerlingen hebben de middelbare school verlaten. 

- 4 leerlingen gingen naar een hogere technische school. 

- 4 studenten gingen naar de universiteit. 

- 8 meisjes en 7 jongens hebben hun vervolgopleiding afgerond tot bv. elektricien, 

timmerman, schilder, loodgieter, kapster, verpleegster of apothekersassistente. Zij zijn 

werkzaam bij een baas of hebben zelf een bedrijfje opgericht (bijv. een bedrijf in verkoop en 

aanleg van zonnepanelen) en komen regelmatig naar het tehuis wanneer er problemen zijn 

met bijvoorbeeld de elektriciteit of dakgoten. Hierdoor hebben we minder hoge kosten voor 

onderhoud.  

- Op de horeca vakopleiding worden praktijk- en theorielessen gegeven door Elizabeth en 

Augestin en daarnaast verzorgt Arsèn computerlessen. De opleiding is ook toegankelijk voor 

leerlingen uit de omringende dorpen. Hier verlieten 5 studenten in 2019 de school met een 

diploma. Ze hebben allemaal werk gevonden in hun vakgebied.   

- Van de Agrarische vakschool Toffo hebben 3 leerlingen hun praktijkdiploma behaald. Het 

aanbod van producten van het landbouwproject en de agrarische opleiding is dit jaar verder 

uitgebreid en daarmee is de kennis van de leerlingen verbreed.  

In 2019 is gestart met het trainen van enkele van de jongeren, die hun opleidingen al hebben 

afgerond, om onze projecten later zelfstandig te kunnen runnen. 
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De behaalde resultaten ten aanzien van doelstelling 2. :  

- De kinderen worden meer vanuit de opbrengsten uit oogst en veeteelt gevoed en daarmee 

worden de kosten voor voeding aanzienlijk gereduceerd, waardoor Maison de l’Espoir 

nagenoeg zelfstandig is wat betreft de zorg en opvang van de kinderen. Voor de kosten van 

onderwijs hebben we voorlopig nog wel ondersteuning nodig.   

- Er is gepoogd om cateringklussen en verkoop van producten van de horecaopleiding verder 

uit te breiden, om quitte spelen qua kosten van de opleiding. Deze doelstelling is echter 

vooralsnog niet behaald. In 2020 hopen we door een reorganisatie deze doelstelling wel te 

behalen. 

- De productie van het landbouwproject (oliepalmen en veeteelt) is opgeschaald, waardoor 

meer inkomsten gegenereerd worden.   

- 5 dagen per week is er bij het kindertehuis een maatschappelijk werker aanwezig. Hij betrekt 

de overheid bij het kindertehuis en helpt ons zo ook om financiële steun aan te vragen bij 

deze instanties.  

 

De behaalde resultaten ten aanzien van doelstelling 3. :  

- Er is een protocol opgesteld voor een jaarlijkse medische onderzoeken van de kinderen en 

periodieke inentingen.  

- Doordat er in Toffo een breder scala aan producten verbouwd wordt, is het dieet van de 

kinderen, met behulp van een diëtiste, gevarieerder en dus gezonder geworden. 

- De bovengenoemde maatschappelijk werker monitort de (geestelijke) gezondheid van de 

kinderen.  

 

5. Voorlichting 

Om voldoende inkomsten te werven en het project bekendheid te geven is het volgende 

ondernomen: 
- Lid van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer S.O.B. Tweemaal per jaar is er een 

vergadering met initiatiefnemers van andere projecten uit de regio om kennis te delen. Wij 

ontvangen vanuit deze stichting jaarlijks een donatie voor een geoormerkt doel, in 2017 bijv. 

voor de oliepers. 

- Netwerken door de leden van de stichting. 

- Jaarlijks geven wij een update van het project bij serviceclub Lions Land van Cuijk.  Zij dragen 

ons project een warm hart toe en hebben in het verleden beide gebouwen voor de 

vakopleidingen gesponsord. 

- De website is opgefrist en geeft goed weer waar wij mee bezig zijn. Daarnaast stuurt Karen 

meerdere malen per jaar een nieuwsbrief naar alle geïnteresseerden in ons 

adressenbestand. Dit heeft regelmatig tot gevolg dat mensen een bedrag doneren. 

- In het verleden is er een benefietdiner, dansavond, veiling en dankborrel georganiseerd. 
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6. Vooruitblik 2020 
 
De Stichting Peuple du Monde is zeer nauw betrokken bij de kinderen in het tehuis Maison de 

l’Espoir en de andere projecten. Komend jaar zullen wij verder werken aan onze 3 projecten, waarbij 

onze doelstellingen leidend zijn. We volgen de ontwikkelingen op de voet en steunen met raad, daad 

en financiën. Er is in 2020 een bedrag nodig van € 16.018,-, een flinke verlaging t.o.v. 2019 (€ 

33.000,-). De verlaging is verklaarbaar doordat er door de geplande reorganisatie twee salarissen van 

de hotelschool weggevallen, ten gunste van een kind dat is opgegroeid in het tehuis en de opleiding 

in de hotelschool heeft gedaan.  

 

De doelstellingen voor 2020 zijn: 

- Onderwijs bieden aan kinderen en jongeren met een focus op het ontwikkelen van 

beroepsvorming, niet alleen voor de kinderen van Maison de l’Espoir, maar voor kinderen en 

jongeren uit de hele regio 

- Het verder ontwikkelen van financiële zelfstandigheid van Maison de l’Espoir, het 

landbouwproject en de horeca- en agrarische opleiding.  

- De waterhuishouding verbeteren in Toffo 

 

Om deze doelstellingen te bereiken zijn o.a. de volgende plannen ontwikkeld: 

Tussen 2018 en 2019 is onze watervoorziening regelmatig onder druk komen te staan door droogte 

en  er wordt nu hard gewerkt om een nieuwe put te slaan. Tot die tijd wordt er water ingekocht voor 

mens en dier. Het verbouwen van groenten in de moestuin is hierdoor echter tijdelijk niet mogelijk. 

Studenten hebben via The World School (www.worlschool.nl) projectplannen voor een betere 

waterhuishouding ontwikkeld. Deze plannen hopen we in het komende jaar te kunnen realiseren. 

We hopen dat niet alleen ons project, maar ook de boeren in de omgeving daarvan profijt zullen 

hebben. Tevens kunnen we hiermee de ontwikkeling van de landbouw in dit zeer arme gebied 

bevorderen. Daarnaast kunnen er, als er een waterput is, koeien gehouden worden. Eén koe brengt 

bij de slacht voldoende inkomsten op voor één jaar hoger of universitair onderwijs.  

 

Ook hebben we vanuit ‘World School’ een projectplan ontvangen over het telen van ‘artemisia’. Dit is 

een plant die gebruikt wordt bij bestrijding van Malaria. Hiermee hopen we de lokale gemeenschap 

te kunnen steunen in hun strijd tegen Malaria. Daarnaast kunnen de inkomsten hiervan voor een van 

onze projecten of het kindertehuis aangewend worden. Het is de ambitie om ook hiermee in 2020 te 

beginnen. 

De 45 kinderen die bijles basis- en middelbaar onderwijs krijgen worden vanaf het nieuwe schooljaar, 

juli 2020, onderwezen door Samuel, het hoofd van de jongensafdeling. Hierdoor valt een salaris van 

een bijlesleraar weg. Daarnaast gaat de gemeente Abomey schoolgeld beschikbaar stellen voor de 

kinderen waarvan we de vader kunnen traceren en die overleden is. Dit zal ook een forse besparing 

geven. 

 

Alle voormalige leerlingen dragen op hun eigen manier bij aan het structureel kunnen draaien van 

het tehuis. Er is een groeiende aanwas van jongvolwassenen en jonge gezinnen die in een informeel  

http://www.worlschool.nl/
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systeem iets teruggeven. Dit loopt erg goed. Er is bijvoorbeeld een Engels leraar wiens vrouw in het 

tehuis heeft gezeten. Hij wil graag een rol spelen in het onderwijs v de kinderen. 

 

Mede dankzij uw steun hebben we al heel veel kunnen doen om de kwetsbare kinderen in Abomey 

een veilig, liefdevol en gelukkig bestaan te geven.  

We danken u hier hartelijk voor! 

Karen Olesen, de kinderen in Abomey en het bestuur van de Stichting Peuple du Monde in 

Nederland en de Stichting Miers in Benin!  

Wilt u informatie over het tehuis of het tehuis financieel steunen?  Neem dan contact op met Karen 

Olesen (karenolesen0408@hotmail.com) of de Stichting Peuple du Monde (Nancy Fransman 

n.fransman@kpnmail.nl). Bank: IBAN NL11 RABO 0117 5713 26 

  

about:blank
mailto:n.fransman@kpnmail.nl
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7. Financiële verantwoording 2019  

Deze verantwoording betreft de cijfers van de inkomsten, uitgaven, balans en resultatenrekening van 

de Stichting Peuple du Monde per 31-12-2019. 

INKOMSTEN 

Donateursinkomsten. 

Deze bestaan deels uit donaties van particulieren, deels uit donaties van de stichtingen die wij 

dankzij de samenwerking met BIS hebben kunnen benaderen, en van een organisatie (SOB) die ons 

een geoormerkt bedrag geschonken heeft. Op een enkele uitzondering na zijn al deze donaties 

eenmalig.  

De ontvangen Rente is hierbij opgenomen. 

Inkomsten per 31-12-2019 (A) 

Donaties particulieren 13.290 

Donaties Stichtingen niet geoormerkt 10.015           

Donaties Stichtingen geoormerkt 500 

Rente 1,25 

  

Totaal                               23.806,25 

 

UITGAVEN /  KOSTEN 

Deze betreffen diverse facturen waaronder de maandelijkse kosten voor de website hosting en de 

maandelijkse bankkosten. De kosten voor de vakopleidingen betreffen salarissen voor leraren, bakspullen 

(lesmateriaal) en het verbeteren van de werkruimte. De kosten voor het landbouwproject betreffen de 

salarissen voor het personeel en de leraren. Het schoolgeld voor de kinderen is het jaarlijks schoolgeld. De 

medische kosten betreffen inentingen voor alle kinderen en een been operatie. De kosten voor verbetering van 

het weeshuis betreffen de bouw van nieuwe douches en de reparatie van de slaapkamers van de jongens. De 

reparatie van de slaapkamers is een geoormerkte uitgave. 

Uitgaven per 31-12-2019. (B) 

Facturen 1.055,66 

Bankkosten 179,05 

Vakopleidingen 8.698 

Toffo Landproject 9.135 

Schoolgeld kinderen 4.395 

Medische kosten 1.615 

Verbetering weeshuis  1.325 

Totaal 26.402,71 

 

BALANS 

In deze balans wordt de stand per 31-12-2019 weergegeven. 

Balans per 31-12-2019 

Activa 
Betaalrekening:            7.345,66 € 
Spaarrekening:           12.545,78 € 

Passiva 
Eigen vermogen:           22.496,90 € 
Resultaat:                        -2.596,46 € 
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Totaal:                          19.900,44 € 
 

 
 
 
Totaal:                              19.900,44 € 

 

RESULTATENREKENING per 31-12-2019 

De verzamel bedragen zijn overgenomen uit de vakken A (inkomsten per 31-12-2019) en B (uitgaven 

per 31-12-2019). 

Opbrengsten 
                                  Donaties(A)           23.806,25 €                         
                                                                  _________ 
                                                                                               23.806,25 € 
Kosten 
                                  Uitgaven (B)           26.402,71 €     
                                                                  _________                                             
                                                                                              26.402,71 € 
 
 
 
Resultaat                                                                             -2.596,46 € 
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