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Kerst 2021 

  

 Beste vrienden van Peuple du Monde, 

  

In de vorige nieuwsbrief was ik nog optimistisch, maar zoals jullie al kunnen raden 

heeft de Covid-crisis weer roet in het eten gegooid. Helaas kon onze reis die in 

september gepland stond niet doorgaan, omdat er in Benin toen nog een grote 

besmettingsgolf was. Gelukkig is dat nu minder en optimistisch als we zijn hebben we 

een bezoek gepland in januari. 

Gelukkig kunnen we ondanks de pandemie qua scholing terugblikken op een ontzettend 

succesvol jaar en het ziet er naar uit dat er volgend jaar veel kinderen hun diploma 
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zullen halen. Alle kinderen zijn in goede gezondheid en hebben we voor zover we weten 

maar twee besmettingen gehad 

 

  

Het landbouwproject in Toffo en de Hotelschool lopen goed. Het grote waterproject 

in Toffo zal in 2022 van start gaan en we hebben inmiddels goed contact met een 

hoogleraar watermanagement aan de universiteit van Parakou. 

De eerdergenoemde inflatie heeft helaas verder doorgezet en de dagelijkse kosten 

zijn met ruim 40% toegenomen. Dat heeft natuurlijk een behoorlijke invloed op onze 

vaste lasten voor het tehuis en de andere projecten. Daarnaast is er momenteel 
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nauwelijks import mogelijk, waardoor er ook een gebrek is aan grondstoffen en 

levensmiddelen. 

 

  

We peinzen er veel over hoe we dit op een duurzame manier kunnen opvangen. Met 

advies van Gerard Grubben, een expert op het gebied van het verbouwen van gewassen 

in tropische landen, die verbonden was aan de universiteit van Wageningen, gaan we op 

het terrein van het tehuis een moestuin beginnen. Hij heeft al bij veel scholen in Benin 

moestuinen aangelegd. Bij het tehuis hebben we genoeg grondwater en met de 

opbrengst kunnen we de kosten van eten voor de kinderen hopelijk wat drukken. 

Daarnaast heeft het een educatieve functie, want het is de bedoeling dat de kinderen 

onder supervisie de moestuinen zelf gaan onderhouden. We zijn nog op zoek naar 
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financiering om dit project op te starten en een bijdrage hieraan is dan ook erg 

welkom. Informatie over hoe u een donatie kunt doen vindt u onderaan deze brief. 

 

  

 

Helaas gaan we afscheid nemen van Marc Peters, bestuurslid van het eerste uur. Marc 

heeft het talent om na lange discussies en brainstormsessie tot de kern te komen, 

iets wat we van hem gaan missen. Ik wil hem ontzettend bedanken voor alle jaren 

trouwe inzet voor de minderbedeelden in Benin. Graag gebruik ik deze gelegenheid ook 

om onze nieuwe bestuursleden en vrijwilligers te verwelkomen. Ik heb er het volste 

vertrouwen in dat we een sterk team blijven en veel mooie dingen zullen bereiken! 

Dan rest mij nog om iedereen te bedanken voor alle steun en jullie vertrouwen in ons. 

Namens de kinderen, het personeel, Daslin en mijzelf wens ik jullie hele fijne 

feestdagen toe en moge het nieuwe jaar veel gezondheid en geluk brengen.  

Hartelijke groet,  

Karen Olesen  
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Een bericht van Nancy Fransman, namens het bestuur: 

‘Op weg naar draagkracht’ is onze doelstelling. 

De verslagen van onze vergaderingen teruglezend kom ik tot de conclusie dat we 

ondanks tegenslagen, en veranderende omstandigheden maar gelukkig dankzij een 

grote flexibiliteit van de kinderen en het management toch aan onze koers hebben 

kunnen vasthouden en afgelopen jaar weer heel veel hebben bereikt. 

De kinderen en jongvolwassenen hebben hun opleidingen kunnen volgen, het 

slagingspercentage was hoog, zodat zij een grotere kans op de arbeidsmarkt hebben 

en op een zelfstandig bestaan. Zij zijn enthousiast en pakken het met beide handen 

aan . Het is fantastisch om te zien hoe hard ze werken aan hun toekomst en hoe 
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dankbaar ze zijn. Trotse jonge mensen in een moeilijke wereld, daar heb ik veel 

respect voor. 

Onze bestuursvergaderingen hebben dit jaar m.n. via zoomsessies plaatsgevonden, een 

prima manier om elkaar te spreken en van gedachten te wisselen al geef ik persoonlijk 

de voorkeur aan een fysieke brainstormsessie…..maar ook wij moeten flexibel zijn. 

Komend jaar zullen er enkele verschuivingen zijn binnen het bestuur, Jeroen van der 

Hof zal mijn taak als voorzitter overnemen, nieuw elan en een frisse blik, dat gaat 

goed komen. Het zal dan ook de laatste keer als voorzitter zijn dat ik u heel hartelijk 

wil bedanken voor hetgeen, mede dankzij uw steun, is bereikt. 

Ook maak ik van de gelegenheid gebruik om u fijne Kerstdagen te wensen en een mooi 

en gezond 2022 ! 

Nancy Fransman  
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In deze Kerstperiode wil ik (Karen) graag een waargebeurd verhaal met jullie delen. 

Het betreft een jong 18- jarig meisje dat, bij uitzondering, in het kindertehuis Maison 

de l ‘Espoir is opgenomen. Inmiddels is zij 21 jaar oud. 

 

  

Anike is terechtgekomen in een ziekenhuis met een ernstige botinfectie in haar 

rechterbeen. De infectie was door haar stiefvader en zijn familie langdurig ernstig 

verwaarloosd. Dit resulteerde in een amputatie van haar been tot boven de knie. Haar 

familie weigerde de medische kosten te betalen en heeft haar vervolgens verstoten 

en achtergelaten in het ziekenhuis. Daar heeft zij 5 jaar (!) gewoond, zonder 

revalidatie of verdere medische zorg. Zij leefde van voedselresten en sliep in de 

gangen. 

Via contacten is Daslin op de hoogte gebracht van Anikes situatie en besloot zij om 

haar ondanks haar leeftijd onderdak te bieden in het kindertehuis. Zij had nooit 
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onderwijs genoten maar heeft toch leren lezen via haar stiefbroers en zussen die wel 

naar school gingen. Bij ons heeft zij, met behulp van bijlessen, de lagere school kunnen 

afmaken. Zij is intelligent en zeer gemotiveerd om een technische computeropleiding 

te kunnen volgen. De opleiding wordt gegeven in een centrum voor personen met een 

lichamelijke handicap. 

 

  

 

Wilt u bijdragen aan het moestuinproject? Dan kunt u het gewenste bedrag 

overmaken naar het volgende rek. nummer NL11 RABO0117 5713 26 t.n.v Stichting 

Peuple du Monde onder vermelding van ‘Moestuin’. 

    

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) 

Anita Bijvoet, penningmeester 

Marc Peters; bestuurslid 

Jeroen van der Hof; bestuurslid  

Bart Cox, bestuurslid 

 

 

Volg ons ook op facebook 
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