
Afrikaanse waterbron
zoekt een sponsor

De 26e bron die Reach Beyond slaat samen met onze partner “Soleil d´Espoir” 
in Benin. Samen dienen we de Fulani stammen. De herders die ooit 
rondtrokken door het westelijk Afrika, vestigen zich nu gedwongen in kleine dorpen 
in de bossen van Benin. Het nomadisch bestaan past niet meer in de huidige tijd.
Deze nieuwe bron zal drinkwater geven aan 150 gezinnen!

De bron

De bron wordt met de hand gegraven en 
komt 18 meter diep. Met betonnen ringen 
worden de wanden verstevigd. Hierna wordt 
het zichtbare gedeelte en de muur gebouwd.

Voor de werking wordt gekozen voor een touw 
en emmer in plaats van een pomp, want als 
een pomp stuk gaat moet er altijd hulp van 
buitenaf komen. Een touw en emmer zijn altijd 
lokaal te vinden.

Onafhankelijkheid en het bevorderen 
van zelfredzaamheid van de bevolking is een 
belangrijk uitgangspunt bij onze projecten.

Investering

Bron slaan € 3,100

Vergunningen € 600

Water test € 150

€ 3,850

Organisatiekosten € 1,750

Totale kosten € 5,600

Waarom?

In Benin sterft 1 op de 11 kinderen voor het 5e 
levensjaar! Ziektes als gevolg van slecht water 
zijn in 95% van de gevallen de oorzaak van het 
vroegtijdig overlijden.

Samen met onze lokale partner bouwen we 
niet alleen een veilige waterbron, maar geven 
we ook onderwijs over hygiëne, latrines en 
veilig drinkwateropslag.



Afrikaanse waterbron
zoekt een sponsor

Projectpartner ¨Soleil d´Espoir¨

"Soleil d´Espoir" betekent in het Nederlands "Zon van Hoop". Al meer dan 10 jaar is deze 
organisatie werkzaam in Benin. Het kantoor bevindt zich in het noorden van Benin. Soleil 
d'Espoir richt op het ontwikkelingswerk onder de verschillende stammen in de binnenlanden 
van Benin.

Het bijzondere is dat Soleil d´Espoir is opgericht door Beniners en vandaag de dag nog steeds 
alleen met Beniners werkt. Deze organisatie bewijst zichzelf als solide lokale partner van Reach 
Beyond. Inmiddels hebben we in samenwerking al 25 waterbronnen gerealiseerd.

Het doel van Soleil d´Espoir is hoop brengen aan de bevolking, waarvan 40% onder de 
armoedegrens leeft. Door hun unieke interkerkelijke positie, internationale samenwerking en 
erkenning door de overheid dienen ze Benin vanuit hun hart.

Reach Beyond

Reach Beyond dient vanuit een 
christelijke identiteit al meer dan 80 jaar 
bevolkingsgroepen in met name Afrika, 
Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Ooit 
begonnen als een kleine organisatie in 
Ecuador, is het gegroeid tot een organisatie 
die wereldwijd werkzaam is met partners 
via uitgezonden zendings- en ontwikkelings-
werkers.

Wij zijn gespecialiseerd in media zoals 
radio, ontwikkelingswerk en 
gezondheidszorg. In Nederland is Reach 
Beyond Nederland al meer dan 40 jaar 
actief.

Wij geloven dat we de opdracht hebben 
gekregen om naar onze medemens om te 
zien. In het bijzonder naar hen die leven 
onder moeilijke omstandigheden. Wij 
geloven niet in ´voorwaardelijk helpen´
waarbij wij een ander geloof aanbieden in 
´ruil´ voor een project/bron. Gods liefde 
is onvoorwaardelijk, en vanuit dat 
perspectief helpen we de mensen in Benin.
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Financieel

Transparante verantwoording

Reach Beyond heeft een ANBI-status. Er gelden specifieke eisen rondom de verantwoording van 
ontvangen gelden. Jaarlijks publiceren we de jaarcijfers, die onafhankelijk gecontroleerd 
worden.

Reach Beyond werkt uitsluitend met vrijwilligers die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van 
sponsors. Zij worden dus niet betaald vanuit het projectgeld. Wel maken we kosten om deze 
projecten te realiseren. Daarom zoeken we sponsors die een bijdrage willen leveren aan één 
bron of een gedeelte van een nieuwe bron. Tijdens het project (najaar 2022) publiceren we 
regelmatig updates en na afronding van het project stellen we een volledige rapportage op.
Mocht u hier vragen over hebben, neem dan gerust contact op met ons team

Het team 

William Lagendijk – Penningmeester RB NL
Wim de Groen -Internationaal projectleider RB NL

Awuso- Lokale projectcoördinator RB Afrika
Alex -Regiodirecteur RB Afrika

Honoré – Directeur Soleil d´Espoir

www.reachbeyond.nl
www. soleilespoir.wordpress.com

Info@reachbeyond.org

RSIN/Fiscaal Nummer: 807596942
KVK-nummer: 41192701

De kosten voor het graven van de bron bedraagt circa € 3.100. Hiervoor wordt in Benin een lokaal 
contract afgesloten met garantie voor water. Het materiaal zoals zand, gravel voor het cement en 
hout voor de bekisting levert de gemeenschap als hun 'investering’ in het project.

Bij de lokale overheid dient een vergunning (€ 600) te worden aangevraagd. Na realisatie van de 
bron moet de waterkwaliteit gekeurd worden, hiervoor gelden vaste kosten van € 150.

Onder de organisatiekosten vallen de reis-en verblijfskosten van de projectleider van Soleil 
d'Espoir (€ 750), de reis- en verblijfskosten voor begeleiding en toezicht door Reach Beyond 
Nederland (€ 750) en kosten voor de projectorganisatie en -administratie (€ 250).

http://www.reachbeyond.nl/
mailto:Info@reachbeyond.org

