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Amsterdam, 01-05-2022 

  

Wij hopen dat iedereen de pandemie goed heeft doorstaan. Nu het ergste Corona-

gevaar geweken lijkt, heb ik meteen de kans aangegrepen om naar Benin te gaan, 

samen met twee leden van het bestuur: Jeroen (voorzitter) en Anita 

(penningmeester). 

 

Het was prachtig om te zien hoe goed het gaat met het tehuis. In de twee pandemie-

jaren zijn twee van de oudere jongens, Albert en Danny, die een universitaire 

opleiding volgen, weer thuis komen wonen.  
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Zij hebben samen met de vaste maatschappelijke werker Joel, veel structuur 

aangebracht. Denk bijvoorbeeld aan het introduceren van vaste tijden om onder 

begeleiding huiswerk te maken en computerles, het schoonhouden van het terrein, een 

vast schema voor huishoudelijke taken (afwassen, kleren wassen, persoonlijke hygiëne) 

etc. De kinderen gedijen hier erg goed onder. Albert en Danny vervangen één 

huiswerkbegeleider en een computerleraar. Hierbij wordt één van onze doelen bereikt 

om de projecten te versterken met onze eigen jongeren. 
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Tijdens onze reis hebben we ook een ontmoeting gehad met professor Irenikatche 

Akponikpe van de universiteit van Parakou, die gespecialiseerd is in watermanagement 

en agricultuur. In samenspraak hebben we onze plannen kunnen concretiseren om de 

moestuinen naar het tehuis te halen. Deze zijn nu nog bij het landbouwproject in 

Toffo. Naar dit afgelegen gebied kunnen we de jonge meiden niet sturen omdat dit te 

gevaarlijk is. Door de moestuinen naar het tehuis te halen, waar er al genoeg water is, 

kunnen de kinderen (meisjes en jongens) leren hoe ze een eigen moestuin kunnen 

starten en onderhouden. Daarnaast zal de opbrengst van de gewassen gebruikt worden 

als voedsel voor de kinderen, waardoor de kosten in levensonderhoud zullen verlagen. 
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De watervoorziening blijft in Toffo zeer problematisch. In plaats van de moestuinen 

zullen we hier daarom gewassen gaan verbouwen die minder water nodig hebben en 

zich goed houden tijdens de verschillende seizoenen. Denk aan oliepalmen, cassave, 

mais en sojabonen. We verwachten door deze aanpak dat we een grote opbrengst 

zullen hebben, wat financiële voordelen heeft. We blijven ook de veestapel houden en 

daarvoor zijn we op dit moment een grondboring aan het doen, zodat de dieren genoeg 

water hebben. 
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De hotelschool heeft door de pandemie in 2021 stilgelegen, maar achter de schermen 

is hard doorgewerkt. Aristide, de chef, leraar en alumnus van onze eigen opleiding, is 

inmiddels gediplomeerd docent geworden.  
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De opleiding gaat dit jaar weer van start en er kunnen vrouwelijke leerlingen intern 

wonen, waardoor we ook kansarme meiden uit andere gebieden de mogelijkheid geven 

om deze opleiding te volgen, onder veilige omstandigheden. Een van de speerpunten 

van onze stichting is namelijk het stimuleren van onderwijs en daarin hebben we al 

veel bereikt. Het is ons opgevallen dat onze jonge vrouwen vaak voor een baas gaan 

werken, terwijl de jonge mannen regelmatig hun eigen bedrijf opstarten. We denken 

dat dit deels cultureel bepaald is en ze zich onveilig kunnen voelen in een 

bedrijfswereld die grotendeels door mannen gedomineerd wordt. Hierdoor durven ze 

minder risico te nemen. Wij hebben veel vertrouwen in deze jongvolwassen vrouwen en 

we zouden ze graag stimuleren en op weg helpen om een eigen bedrijf te starten. Dit 



11

 

willen we bereiken door deze mogelijkheid met ze te bespreken en ze (financieel) te 

ondersteunen, mochten ze deze ambitie hebben. 
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Het was een prachtige en nuttige reis! Het maakt me blij en trots om te zien hoe de 

projecten draaien en we continu vooruitgang boeken. Wat me het meeste raakt is om 

te zien hoe alle voormalige leerlingen op hun eigen manier een bijdrage leveren aan het 

structureel laten draaien van het tehuis en de andere projecten. Er is een groeiende 

aanwas van jongvolwassenen en jonge gezinnen die in een informeel systeem iets 

teruggeven. De cirkel is dan weer rond! 
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Namens alle kinderen, personeel, het bestuur en mijzelf wil ik jullie nogmaals 

bedanken voor jullie gulle bijdragen aan deze projecten. Het wordt zowel hier als daar 

ontzettend gewaardeerd! 

  

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 

info@peupledumonde.nl (Suzanne Sanders; secretaris) 

website: www.peupledumonde.nl 

 

Leden van bestuur 

Jeroen vd Hof; voorzitter 

Anita Bijvoet; penningmeester 
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Suzanne Sanders; secretaris/fondswerving/notulist 

Nancy Fransman; fondswerving 

Simon Heerschop; fondswerving 

Bart Cox; bestuurslid 

Dennis de Mol; bestuurslid 

 

 

Volg ons ook op facebook 
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