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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 17 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 vijf leden: Nancy Fransman (voorzitter), Marc Peters (secretaris), Anita 
Bijvoet (penningmeester), Bart Cox (bestuurslid) en Jeroen van der Hof (bestuurslid). Jeroen is 
afgelopen jaar toegetreden tot het bestuur. Hij heeft veel inhoudelijke kennis van de situatie en 
cultuur aldaar, aangezien hij al jaren betrokken was als vrijwilliger en vaak met Karen in Benin 
geweest. Ter ondersteuning van het bestuur zijn de volgende vrijwilligers werkzaam; Dennis de Mol 
(IT/website), Anja Reichman (PR en social media), Suzanne Sanders-Hermens (notulist 
bestuursvergaderingen) en Richard de Jeu (technisch adviseur, bijv. voor het ontwikkelen van een 
stuwdam). Jenine Grey is een begeleider in de loopbaanontwikkeling van onze afgestudeerde 
jongvolwassenen van het tehuis. 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 directeur en lokale projectleider. Zij is Canadese, woont in Cotonou en reist tenminste 1 
maal per week naar het kindertehuis, de horeca-opleiding in Abomey en het landbouwproject in 
Toffo, om de voortgang 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. Een team van UNICEF komt jaarlijks langs om te 
controleren of we nog aan alle richtlijnen voldoen. Bovengenoemd bestuur houdt toezicht op het 
functioneren van Mevr. Small. De bankrekening van de stichting, waar wij geld naar overmaken, is 
alleen toegankelijk voor haar.   
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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 Relief and 

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 

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

en scholing en ze ontwikkelen zich goed. Ook in dit uitdagende jaar waarbij de hele wereld geteisterd 

werd door de COVID-pandemie, zijn alle kinderen en de gehele staf gezond gebleven. 

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. Rudolf, een van onze oudere jongens heeft in 2020 de hogere 

agrarische vakschool afgerond. Sinds januari 2021 is hij in dienst genomen als project manager in 

Toffo. Omdat hij een diploma heeft, mag hij ook praktijkleerlingen opleiden.  

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. Sinds september 2020 is de opleiding overgedragen aan 

de lokale stichting Miers en een alumnus van de opleiding, mr. Guedou Aristide, gaat de vakschool 

runnen. Dat wil zeggen dat Peuple du Monde geen economische ondersteuning meer hoeft te 

bieden. Dit sluit aan bij ons doel om de projecten daar zoveel mogelijk zelfredzaam te laten worden. 

Guedou gaat zelf nog een cursus volgen bij PUM, waardoor hij gediplomeerd docent zal worden. 

PUM is een Nederlandse vrijwilligersorganisatie, waarbij gepensioneerde experts kennis delen om 

het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden en opkomende markten te laten groeien. 
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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 2020 

 
- 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 

 

4.3  Behaalde resultaten 2020 

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:  

- 28 kinderen zitten op de basisschool en 2 kinderen zijn overgegaan van de basisschool naar 

de middelbare school. 

- 21 jongeren zitten op de middelbare school en 2 jongeren hebben hun middelbare school 

diploma behaald en zijn aan een vervolgopleiding begonnen.  

- 7 jongeren volgen een beroepsopleiding (bijv. kok of kapper) 

- 8 jongeren gaan naar de technische school (tot bijv. elektricien) 

- 7 studenten zitten op een universiteit. 

- 4 leerlingen hebben hun vervolgopleiding afgerond tot bv. Automonteur (incl. groot 

rijbewijs) of de hotelschool.  

- Arsèn verzorgt computerlessen voor de kinderen in het tehuis.  

- Jenine Grey is werkzaam bij Orphan Relief and Rescue USA, waar ze financieel manager is. Zij 

begeleidt onze jongvolwassenen bij hun loopbaanontwikkeling. Ze leert ze bijvoorbeeld hoe 

ze actief op zoek kunnen gaan naar een vacature en hoe ze een sollicitatiebrief moeten 

schrijven. Zij reist gemiddeld één keer per jaar naar Benin om cursussen te geven, maar de 

meeste begeleiding doet ze vanuit Amerika, waarbij ze intensief contact onderhoudt met 

deze jongeren. 
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De behaalde resultaten ten aanzien van doelstelling 2:  

- Sinds september 2020 is de opleiding overgedragen aan de lokale stichting Miers en een 

alumnus van de horecaopleiding, mr. Guedou Aristide, gaat de vakschool runnen. Dat wil 

zeggen dat Peuple du Monde geen economische ondersteuning meer hoeft te bieden. Dit 

sluit aan bij ons doel om de projecten daar zoveel mogelijk zelfredzaam te laten worden. 

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

worden de kosten voor voeding aanzienlijk gereduceerd. Voor de kosten van onderwijs 

hebben we voorlopig nog wel ondersteuning nodig.  

- In 2020 hebben we daarnaast het lesgeld van drie studenten aan de hogere technische 

school en één universitair student kunnen betalen vanuit de winst van Toffo.   

- Sinds 2020 wordt het lesgeld van kinderen van wie bewezen kan worden aan de hand van 

een overlijdensakte dat de vader is overleden, betaald door de Gemeente Abomey. Dit 

draagt eveneens bij aan de zelfredzaamheid van het tehuis.  

- De productie van het landbouwproject (landbouwproducten en veeteelt) is langzaam 

opgeschaald, waardoor meer inkomsten gegenereerd worden.   

- Een maatschappelijk werker is nu fulltime toegewezen aan het tehuis door de gemeente 

Abomey. Hij betrekt de overheid bij het kindertehuis en helpt ons zo ook om financiële steun 

aan te vragen bij deze instanties.  

- Onze oudere kinderen, die nu op zichzelf wonen, 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, of bij installatie van bijv. zonnepanelen. Hierdoor hebben we minder hoge kosten 

voor onderhoud. 

- Er zijn in Toffo zonnepanelen geplaatst, zodat er stroom is voor licht en koeling. Hierdoor 

wordt de verkoop van verse producten vergemakkelijkt en zijn de inkomsten hierdoor wat 

gestegen. 

 

De behaalde resultaten ten aanzien van doelstelling 3:  

- Studenten van de World school (https://www.worldschool.nl/) hebben in 2020 een 

projectplan geschreven voor een waterreservoir, om de irrigatie van onze gewassen te 

verbeteren en drinkwater voor de veestapel. Het plan wordt naar verwachting in 2021 

uitgevoerd, met ondersteuning van onze vrijwilliger, technisch adviseur Richard de Jeu.  

- Er is een nieuwe waterput gegraven. 

 

5. Voorlichting 

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

ondernomen: 
- Wij zijn 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 was dat bijv. voor de aanschaf van een oliepers, in 2019 voor herstel van deuren en 

aanschaf van muskietennetten, en in 2020 een bijdrage voor de studies van onze uitwonende 

HTS studenten.  

https://www.worldschool.nl/
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- In 2018 hebben wij contact gezocht met Bureau Internationale Samenwerking (B.I.S) voor 

kennis en advies op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en fondsenwerving. Vanuit 

de contacten via B.I.S. ontvangen wij jaarlijks financiële ondersteuning. Wij houden deze 

sponsoren op de hoogte middels onze jaarverslagen, projectplannen, nieuwsbrieven en 

foto’s.  

- Voor informatie en advies houden wij contact met De Wilde Ganzen. 

- 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. 

- Karen stuurt 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. 

Vanwege Corona kon dat afgelopen jaar helaas niet.  

 
6. Vooruitblik 2021 
 
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 2021 een bedrag nodig van € 15.005,00,- voor onderwijs, een kleine verlaging 

t.o.v. 2020 (€ 16.018,-).  

Ondanks de moeilijke klimatologische omstandigheden en gebrek aan water is deze verlaging te 

verklaren door de opbrengsten van het landbouwproject in Toffo en verschuivingen in personele 

bezetting. Er zijn plannen om de waterhuishouding te verbeteren waardoor de opbrengsten zullen 

toenemen. Hiervoor zal een begroting worden opgesteld. 

De doelstellingen voor 2021 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 agrarische opleiding.  

- Het projectplan wat betreft de waterhuishouding in Toffo uitvoeren. 

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. 

Het verbouwen van groenten in de moestuin is hierdoor echter tijdelijk niet mogelijk, omdat de put 

te weinig water oplevert. Zoals hierboven genoemd hebben studenten van de The World School een 

projectplan voor een betere waterhuishouding ontwikkeld. Dit plan om een waterreservoir aan te 

leggen hopen we in 2021 te kunnen realiseren. Het is de bedoeling dat niet alleen ons project, maar 

ook de boeren in de omgeving hiervan profijt zullen hebben. Tevens kunnen we hiermee de 

ontwikkeling van de landbouw in dit zeer arme gebied bevorderen. Daarnaast kunnen er, als er een 

waterreservoir is, de veestapel behoorlijk uitbreiden en meer divers maken. Eén koe brengt bij de 

verkoop of slacht voldoende inkomsten op voor één jaar hoger of universitair onderwijs. Ook kunnen 

we dan meer gewassen gaan verbouwen.   

 



 

7 
 

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

hadden de hoop om dit project in 2020 uit te voeren, maar door de COVID pandemie zijn veel 

plannen vertraagd. Artemisia 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. We 

willen hier in 2021 mee beginnen.  

 

Een beperkt deel van de landbouwgrond is beplant met oliepalmen. Dit gebeurt met inachtneming 

van de plaatselijke biodiversiteit en op ecologisch verantwoorde wijze. De verkregen palmolie is 

grotendeels voor eigen gebruik. 

 

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

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

informeel systeem iets teruggeven. Dit loopt erg goed. Tijdens de lockdown door Corona 

bijvoorbeeld, kwamen alle oudere kinderen die buiten het tehuis wonen terug, waardoor ze de 

jongere kinderen onderwijs konden geven. De cirkel was weer rond! 

 

 

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 2020  

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

de Stichting Peuple du Monde per 31-12-2020. 

INKOMSTEN 

Donateursinkomsten. 

Deze bestaan deels uit donaties van particulieren en van organisaties, 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 31-12-2020 (A) 

Donaties particulieren 9.575 

Donaties Stichtingen niet geoormerkt 13.000           

Donaties Stichtingen geoormerkt                                    10.670 

Rente 1,20 

  

Totaal                               33.336,20 

 

UITGAVEN /  KOSTEN 

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

maandelijkse bankkosten. De kosten voor het basisonderwijs en middelbare scholen betreffen het 

jaarlijkse schoolgeld, alle benodigdheden zoals schoolmateriaal, boeken, kleding etc; de kosten voor 

de hoge school, universiteit betreffen studiegeld; de kosten vakopleidingen betreffen de salarissen 

voor leraren, deels geoormerkt, deels niet; De kosten voor het landbouwproject betreffen de 

salarissen voor het personeel . Het kerstcadeau is een bijdrage van de stichting voor het kerstfeest in 

het weeshuis. Corona steun betreft een bijdrage voor de te nemen coronamaatregelen in het 

weeshuis. Tot slot zijn er kosten gemaakt voor nieuwe zonnepanelen in het weeshuis. Deze zijn 

geoormerkt gedaan. 

Uitgaven per 31-12-2020. (B) 

Facturen 1.906,48 

Bankkosten 188,43 

Basisonderwijs/ middelbare school 8.637,00 

Hoge school/universiteit 1884,00 

Vakscholen salarissen leraren (geoormerkt) 5000,00 

Vakscholen salarissen leraren (niet geoormerkt) 844,00 

Personeel Toffo 7206,00 

Kerstcadeau kinderen 100,00 

Corona steun 800,00 

Zonnepanelen weeshuis (geoormerkt) 5760,00 

Totaal 32.325,91 
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BALANS 

In deze balans wordt de stand per 31-12-2020 weergegeven. 

Balans per 31-12-2020 

Activa 
Betaalrekening:        €   9.863,75   
Spaarrekening:         € 11.046,98  
 
 
 
Totaal:                        €  20.910,73  
 

Passiva 
Eigen vermogen:         €  19.900,44  
Resultaat:                     €    1.010,29  
 
 
 
Totaal:                           €  20.910,73  

 

RESULTATENREKENING per 31-12-2020 

De verzamel bedragen zijn overgenomen uit de vakken A (inkomsten per 31-12-2020) en B (uitgaven 

per 31-12-2020). 

Opbrengsten 
                                  Donaties(A)        €  33.336,20 €                         
                                                                  _________ 
                                                                                             €  33.336,20  
Kosten 
                                  Uitgaven (B)        €  32.325,91  
                                                                  _________                                             
                                                                                             €  32,325,91  
 
 
 
Resultaat                                                                            €  1010,29  
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