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secretariaat@so-boxmeer.nl

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

Verzonden: zondag 15 november 2020 15:51

Aan: secretariaat@so-boxmeer.nl

Onderwerp: Kindertehuis Maison de L'Espoir

 

 

Amsterdam, 13-11-2020 

  

Beste vrienden van Peuple du Monde, 

  

Hopelijk vindt deze nieuwsbrief jullie in goede gezondheid. Net zoals hier heeft de 

corona crisis invloed op het dagelijkse leven van onze kinderen en medewerkers. 

Gelukkig is iedereen tot nu toe gezond gebleven en gaan ze heel goed en professioneel 

met de situatie om. Tijdens de eerste golf zijn alle oudere kinderen die niet meer in 

het tehuis wonen teruggekomen en het terrein van het tehuis was alleen toegankelijk 

voor personeel. 
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Het was fantastisch om te zien dat ze van een nood een deugd maakten; de grotere 

kinderen hebben de kleine kinderen namelijk onderwezen in de tijd dat de scholen 

gesloten waren. Hier zijn we ontzettend trots op! 
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Na de zomervakantie zijn alle scholen en onderwijsinstelling gelukkig weer geopend. 

Alleen sommige  oudere kinderen moeten deels thuis onderwijs volgen en dat verloopt 

soms moeizaam aangezien de digitale middelen daar minder zijn. 
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Wij doen er alles aan om ze hier zo goed mogelijk in te ondersteunen. Onderwijs blijft 

een van onze belangrijkste speerpunten, omdat we hiermee de kansen voor een 

zelfstandige bestaan van onze kinderen vergroten. 
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Een ander punt waar we veel aandacht aan besteden is de draagkracht van het 

kindertehuis. Zoals we eerder verteld hebben is het onze ambitie dat het tehuis op 

den duur volledig zelfvoorzienend wordt. Een belangrijk onderdeel hiervan is ons 

landbouwproject in Toffo. 
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De opbrengsten hiervan kunnen namelijk bijdragen aan de zelfstandigheid van het 

tehuis. Wij zitten in het proces van het ontwikkelen van een bewateringssysteem met 

een waterreservoir waarin hemelwater opgevangen wordt. Rudolf, één van onze oudste 

kinderen, heeft net zijn agrarische opleiding aan de Hogere Landbouwschool afgerond 

en begint 1 januari 2021 in Toffo. 
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Hij wordt verantwoordelijk voor het verbouwen van gewassen, terwijl Romein die al 

een aantal jaren voor ons werkt, zich zal richten op de veestapel. Hierdoor kunnen we 

processen optimaliseren en bijvoorbeeld nieuwe gewassen gaan verbouwen en een 

breder spectrum aan vee houden. 

Dat Rudolf nu terugkeert om bij ons te werken past binnen onze visie, namelijk dat 

uiteindelijk een deel van onze kinderen de projecten zullen gaan runnen en daarmee de 

afhankelijk van steun van buitenaf verkleinen. 
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Namens de kinderen en het personeel in Benin, het bestuur van stichting Peuple du 

Monde en de vaste vrijwilligers wil ik jullie nogmaals bedanken dat jullie ons, ook in 

deze moeilijke tijden, blijven steunen! Zonder jullie zouden we niet zoveel bereikt 

kunnen hebben. 

  

Hartelijk groet, 

  

Karen Olesen 

 

  

   

Contact 
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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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