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Juli 2021 

 

Beste vrienden van Peuple du Monde. 

  

Ik hoop dat eenieder van jullie de coronaperikelen goed heeft doorstaan. 

In Benin zijn de kinderen en het team van het tehuis het afgelopen jaar goed 

doorgekomen, zonder corona-infecties. Met gezamenlijke kracht van zowel de 

kinderen als de staf zijn besmettingen voorkomen en kon het onderwijs en de zorg 

voor de kinderen gewoon doorgaan. 

Jammer genoeg heeft de corona-epidemie geleid tot een prijsstijging van 40% voor 

voedsel en brandstof etc.  

Benin is sterk afhankelijk van import waardoor het bijna volledig afsluiten van de 

haven en de grens met Nigeria in grote mate hebben bijgedragen aan deze 

prijsstijgingen.  
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Met grote trots kunnen wij melden dat, ondanks de coronaperikelen, ALLE  kinderen, 

van de lagere en middelbare school, over zijn naar de volgende klas. 
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De eindexamenkandidaten van de middelbare school zijn alle geslaagd en gaan door 

naar een vervolgopleiding. 

De jongens en meisjes die een vervolgopleiding reeds doen zijn ook door naar het 

volgende jaar, of zijn geslaagd voor hun eindexamen.  

Een aantal afgestudeerden hopen in aanmerking te komen voor een beurs om een 

universitaire mastersopleiding te kunnen volgen.  

Deze unieke, uitzonderlijke, score is alleen mogelijk gemaakt door jullie steun. Vooral 

in het lager onderwijs konden daardoor extra ondersteuning, of bijles, geboden 

worden.   
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Ons landbouwproject in Toffo wordt met vaste hand geleid door Rudolf, een van onze, 

inmiddels volwassen, kinderen.  
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Hij heeft in november 2020 de Hogere Landbouwschool afgerond en is sinds 1 januari 

2021 bij ons in dienst.  

Hij is vooral bezig met de uitbreiding van onze akker- en tuinbouw. 
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In Benin is er vraag naar dag- kuikens, daarom hebben wij een broedmachine 

aangeschaft om aan deze vraag te kunnen voldoen. Daarnaast is de verkoop van dag- 

kuikens een goede bron van inkomsten.  

Het aantal kippen is ook uitgebreid zodat er voldoende vlees en eieren worden 

geproduceerd voor het tehuis, Maison de l'Espoire.  
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Zoals in de laatste nieuwsbrief werd vermeld blijft watermanagement een continue 

uitdaging. Wij leggen nu een simpel wateropvang systeem aan, zodat het regenwater 

opgevangen wordt via dakgoten en grote watertonnen. Hierdoor hopen wij voldoende 

drinkwater voor de veestapel te hebben. 
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Voor een permanente, betrouwbare watervoorziening in de toekomst bestuderen wij 

de mogelijkheid wat een diepteboring en/of grote waterreservoirs. Dit is een groot, 

ingewikkeld project dat nog veel onderzoek vergt. 

Gezien de eerdergenoemde prijsstijgingen voor voedsel is het van groot belang dat de 

voedselproductie in Toffo verder groeit. Hieraan zullen wij in het komende jaar veel 

aandacht en energie schenken. 
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Hopelijk gaat onze geplande reis naar Benin in September door. Ik word ditmaal 

vergezeld door 2 bestuursleden, Jeroen en Anita, 

Na de reis zal ik jullie informeren over de situatie en ontwikkelingen aldaar. 

  

Namens het bestuur en vrijwilligers van PdM , 

Hartelijke groet, 

  

Karen Olesen. 
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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 

Jeroen vd Hof; bestuurslid 

 

  

 

 

Volg ons ook op facebook 
 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

This email was sent to secretariaat@so-boxmeer.nl  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Weeshuis · Maison de l'Espoir · Abomay · Benin  

 

 
 

 


