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Samenvatting 
 

Projectplan voor de 26ste en 27ste drinkwater bron die Reach Beyond slaat samen met onze partner 

Soleil d ́Espoir in noord Benin. 

Samen dienen we de Fulani stammen. De moslim herders die ooit rondtrokken door Sahara regio 

vestigen zich nu gedwongen in kleine dorpen in de bush van Benin. Het nomadisch bestaan past niet 

meer in de society van de huidige tijd. Deze nieuwe bron zal drinkwater geven aan 150 gezinnen! 

De bron wordt met de hand gegraven en wordt 18 meter diep. Met betonnen ringen wordende wanden 

verzegeld. 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 moet 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. 

De aanleg van een bron zal de grondslag zijn voor de partner om een lange-termijnrelatie met de 

community te beginnen. De Soleil d'Espoir strategie is, het winnen van het vertrouwen door de aanleg 

van de bron. Verdieping van deze relatie met hygiëne onderwijs voor 16 weken. Het hygiëne onderwijs 

is fundeert op Bijbelse principes, zoals als het concept, schone handen schoon hart. 

Door het verbinding van een lokale evangelist aan het project, zullen de hygiëne lessen overlopen in 

Bijbelonderwijs wat de basis zullen vormen van de start een lokale Christelijke gemeente. 

 

 

Doelstellingen  

 

Het slaan van twee gelegaliseerde bronnen in Dgouhoua provice, Noord West- Benin   

 

 Voorzien van 4 maanden van opvolging met hygiëne onderwijs en evangelisatie 

 

 Ondersteunen van Soleil d'Espoir als sturende en lokale organisatie 
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De Fulani 
 

Historisch gezien waren de Fulani een nomadisch volk dat van de ene regio naar de andere reisde, op 

zoek naar water voor hun veestapels. Nadat ze vanuit Noord-Afrika of het Midden-Oosten waren 

geëmigreerd, verspreidden ze zich geleidelijk naar het oosten. Tijdens hun omzwervingen veroverden ze 

veel minder machtige stammen. De Fulani bestaan uit een aantal verschillende subgroepen ze zijn 

gegroepeerd en benoemd op basis van hun locatie, beroep en dialect van hun veel gesproken taal. 

 De Gorgal zijn een kleinere Fulani-groep die alleen in Benin leeft. Veel Fulani verlieten hun traditionele 

nomadische leven geheel of gedeeltelijk ten gunste van een zittend bestaan in steden of op boerderijen 

tussen de veroverde volkeren. Tegenwoordig houden zo'n zeven miljoen Fulani vast aan de nomadische 

levensstijl, terwijl tot twintig miljoen zich hebben gevestigd op een semi-nomadische, dorps- of 

stadsmanier van leven. 

Terwijl sommige Fulani de traditie van nomadisch zwerven behouden en anderen permanent op één 

locatie blijven, is de meest favoriete en wijdverbreide manier van leven semi-nomadisch. Het hete, 

tropische klimaat van Afrika biedt slechts twee seizoenen - nat en droog. De semi-nomadische Fulani 

draaien hun leven rond deze seizoenen en rond een strikte taakverdeling op basis van geslacht. Tijdens 

het natte seizoen blijven de runderen, schapen en geiten in een permanente nederzetting waar ze 

worden gedreven door de mannen en jongens, maar meestal worden ze gemolken en verzorgd door de 

vrouwen en meisjes. 

De mannen planten, verzorgen en oogsten de 

gewassen die voornamelijk bestaan uit gerst, rijst 

en pinda's. Ze bouwen ook hekken om het vee in 

de juiste weiden te houden. Ondertussen 

besteden de vrouwen elke middag vier tot vijf uur 

aan het bereiden van het avondmaal, maar alleen 

na het halen van water, hout en gerst. Naast deze 

zware taak, moeten vrouwen hutten 

onderhouden, matten weven, katoen spinnen, 

zeep maken en voor jonge kinderen zorgen.  

 

GEBED VOOR DE FULANI 

Wij bidden u Heer dat U zo goed voor het vee van de Fulani zal zorgen dat ze Uw goedheid en macht 

zullen moeten erkennen. Wij bidden dat U zal ingrijpen onder de Fulani in Benin op zo'n manier dat ze 

open zullen staan voor het aanvaarden van de heerschappij van Christus. Wij bidden voor de werkers 

onder de Fulani. Vader, we vragen U voor beweging onder de Fulani gelovingen die begint onder de 

Gorgal die zich zal verspreiden naar andere Fulani-groepen.1 

 

 
1 The Joshua project- https://joshuaproject.net  

https://joshuaproject.net/
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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. De doelstelling van Soleil d’Espoir is hoop brengen aan 

de bevolking, waarvan 40% onder de armoedegrens leeft. Vanuit hun unieke interkerkelijke positie, 

internationale samenwerking en erkenning door de overheid dienen ze Benin vanuit hun hart. 

Als lokale Beninse organisatie heeft Soleil d’Espoir geen missie en visie statement. Wim de Groen onze 

projectcoördinator vatte de missie en visie samen met het volgende stukje naar aanleiding van een werk 

bezoek in 2021;  

De kerk in staat stellen zich te vestigen onder de onbereikte!  

1. Met mini FM-zenders begint Soleil d'Espoir om een christelijk geluid in de gemeenschappen te 

laten horen. Ze werken alleen in gemeenschappen waar ze kunnen samenwerken met de lokale 

evangelist of voorganger. De radioprogramma’s worden lokaal gemaakt door Soleil d'Espoir. 

 

2. Hun signatuurproject is waterputten, hierdoor zijn ze bekent in Noord-Benin. Dankzij de 25 

putten die ze al hebben geslagen zijn ze welkome gasten in vele moslimgemeenschappen.  

 

De partner ziet de waterputten enkel als middel om gemeenschappen binnen te komen, niet als 

doelstelling! 

 

3. Samen met de lokale evangelist blijven ze aanwezigheid in de gemeenschap na de bouw van de 

put. Eerst met de verplichte de gezondheids- en hygiëneklassen deze zijn onderdeel van de het 

project.  Hygiënelessen worden opgevolgd met huisbezoeken, dit leidt tot de start van een 

Bijbelstudies zodat er een kerk gevormd gaat worden. 

 

4. Zodra er een kerk ontspruit Soleil d'Espoir betaalt één derde van het salaris van de evangelist of 

voorganger voor de komende jaren. Ook bemiddeld de partner het tweede deel van het salaris 

voor de evangelist vanuit de kerken in Benin.  

 

5. Soleil d'Espoir moedigt kerken aan proactief op zoek te gaan naar zendelingen. Door middel van 

een jaarlijkse predikanten bijeenkomst waar 600 lokale kerkleiders bij elkaar komen. Ook 

voorzien zij bijbelschoolstudenten met middelen en studenten met passende stages. 

Dus, om deze rubriek af te sluiten soleil d’Espoir probeert de kerk in staat te stellen verantwoordelijk te 

zijn en de onbereikte te bereiken, ze zullen geen project doen als er geen jonge of nieuwe voorganger 

aan de plaats verbonden is. De putten zijn een beeld van Jezus liefde, maar slechts een kleine schakel in 

dit krachtige initiatief voor kerkplanning!   
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Financieel 

 
De kosten voor het graven van de bron bedraagt circa € 3.100. Hiervoor wordt in Benin een met een 

lokaal contractor een overeenkomst worden afgesloten met garantie voor water. Het materiaal zoals 

zand, gravel voor het cement en hout voor de bekisting levert de gemeenschap als deel van 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).  

Het bovenste deel van het budget wordt aangeleverd door Soleil d’Espoir. Het tweede deel zijn Reach 

Beyond Nederland kosten. 

Sponsor a well in Benin    CFA   EUR  

Well digging contract up to 18 meters depth           2,025,000.00 CFA   €                     3,091.60  

Government Requirements              390,000.00 CFA   €                        595.42  

Water Analysis + Certificate to use              100,000.00 CFA   €                        152.67  

Project supervision and travel cost             502,500.00 CFA   €                        767.18  

           3,017,500.00 CFA   €                     4,606.87  

        

Reach Beyond cost        

Reach Beyonds NL Project cost       €                        250.00  

Travel for inspection and training       €                        750.00  

           3,644,465.65 CFA   €                     5,587.21  

 

Total cost         

PmSD- RB / 026     €                        5,587.21 

PmSD- RB / 027      €                        5,587.21 

           3,631,688.93 CFA  €                       11,213.74 

 

De reis-en verblijfskosten zijn voor begeleiding, training en toezicht door Reach Beyond Nederland 

bedragen (€ 750) en kosten voor de projectorganisatie en -administratie (€ 250). Bij de reiskosten en 

verblijfskosten gaan we ervan uit dat er tenminste 4 projecten in de regio bezocht kunnen worden om 

de kosten versus de baten te balanceren. 

Reach Beyond werkt uitsluitend met vrijwilligers die voor hun inkomsten zelf afhankelijk zijn van 

sponsors. Zij worden dus niet betaald vanuit het projectgeld. Reach Beyond heeft in Nederland het ANBI 

status en voldoet aan de geldende eisen. 
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Reach Beyond 

 
Reach Beyond dient vanuit een christelijkeidentiteit al meer dan 80 jaar bevolkingsgroepen in met name 

Afrika, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. Ooit begonnen als een kleine organisatie in Ecuador 

toegespits op radio, is het gegroeid tot een organisatie die wereldwijd werkzaam is via partners en via 

uitgezonden zendings-en ontwikkelingswerkers. 

Wij zijn gespecialiseerd in media, ontwikkelingswerk en gezondheidszorg. In Nederland is Reach Beyond 

Nederlandal als stichting 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 en genade is 

onvoorwaardelijk, en vanuit dat perspectief helpen we de mensen in Benin, onvoorwaardelijk! 

Reach Beyond heeft wereldwijd 7 zendende kantoren; United States, United Kingdom, Ecuador, Zweden, 

Nederland, Nieuw-Zeeland en Australië. Al deze zendende kantoren worden bestuurd door 

onafhankelijke besturen en zijn zelf verantwoordelijk voor hun bestaansrecht, hun structuur en fiscale 

verantwoording. Binnen Reach Beyond worden deze zendende kantoren ‘Country Offices’ genoemd. 

Daarnaast kent Reach Beyond 5 regionale kantoren, deze kantoren richten zich op het uitvoeren van 

werk op het veld. De regionale kantoren van Reach Beyond zijn: LAR – Latin America Regio, NAME – 

North Africa / Middle East, SSA – Sub Sahara / Africa, AP – Asia Pasific and EEA- Europe / Euro-Asia.  

Om deze entiteiten samen te laten werken bestaat er een ‘Global Leadership Team’ vanuit elk country 

office en vanuit elke regio is een afvaardiging aanwezig tijdens GLT-bijeenkomsten, die elke 3 maanden 

plaats vinden. In deze bijeenkomsten word sturing gegeven aan de regios en projecten voorgedragen 

aan de country offices. 

De relatie tussen de Wereldwijde kantoren is gebaseerd op vertrouwen en op diezelfde roeping dat God 

gekend mag worden onder hen die hem niet kennen!  

 

Stakeholders 

De belangrijkste stakeholders voor dit project zijn vanuit Nederland: het bestuur van Reach Beyond 

vertegenwoordigt door de penningmeester William Lagendijk. Project management door Wim de Groen 

Community Development en Drinkwater specialist, hij werkt samen met onze team in West Afrika 

vertegenwoordigt door Awuso. Het Afrika team wordt aangestuur door Alex W. regio directuer van Sub 

Sahara and Afrika. De partner wordt vertegenwoordigt door de directuer en oprichter zelf Mr. Honore. 

William Lagendijk Penningmeester RB NL 

Wim de Groen Internationaal Projectleider RB NL 

Awuso Lokale projectcoördinator RB SSA 

Alex Regiodirecteur RB SSA 

Honere Directeur Soleil d’Espoir 
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Project cyclus  

 


