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INLEIDING	  

Ninafri	  onderschrijft	  nog	  steeds	  de:	  	  

	  Millenniumdoelstelling	  7:	  bescherm	  het	  leefmilieu	  

Tegen	  2015	  het	  aandeel	  van	  mensen	  dat	  geen	  toegang	  heeft	  tot	  zuiver	  drinkwater	  en	  basissanitaire	  
voorzieningen	  met	  de	  helft	  verminderen...	  

In	  2015	  lopen	  de	  acht	  millenniumdoelen	  af	  die	  de	  rijke	  westerse	  landen	  in	  1990	  hebben	  
opgesteld.	  De	  zogeheten	  'post-‐2015	  agenda',	  waarover	  de	  internationale	  gemeenschap	  nu	  
spreekt,	  moet	  recht	  doen	  aan	  de	  nieuwe	  werkelijkheid.	  Daartoe	  worden	  volgende	  nieuwe	  doelen	  
besproken	  en	  mogelijks	  opgenomen	  in	  de	  nieuwe	  doelstellingen.	  :	  	  

1.	  Een	  einde	  aan	  armoede	  

2.	  Gelijke	  rechten	  voor	  vrouwen	  

3.	  Toegang	  tot	  onderwijs	  

4.	  Gezonde	  levens	  

5.	  Voedselveiligheid	  en	  gezonde	  voeding	  

6.	  Toegang	  tot	  schoon	  water	  en	  sanitair	  

7.	  Duurzame	  energie	  

8.	  Banen	  en	  duurzame	  groei	  

9.	  Duurzaam	  beheer	  van	  de	  natuur	  

10.	  Goed	  bestuur	  

11.	  Stabiele	  en	  vredige	  staten	  

12.	  Gelijk	  speelveld	  voor	  handel	  en	  
financiering	  	  

	  

Ninafri	  België	  draagt	  als	  lid	  van	  de	  commissie	  van	  het	  VPWvO	  actief	  zijn	  steentje	  bij	  in	  het	  op	  de	  
kaart	  zetten	  van	  deze	  problematiek	  bij	  de	  verschillende	  actoren	  in	  België	  en	  daarbuiten.	  	  
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Naast	  haar	  Noord	  activiteiten,	  heeft	  zij	  enkele	  jaren	  terug	  de	  ONG	  Ninafri	  Niger,	  onder	  leiding	  
van	  Dhr	  El	  Issa	  Aboubacar	  opgericht.	  Deze	  ONG	  is	  ondertussen	  uitgegroeid	  tot	  een	  volwaardige	  
speler	  op	  het	  Nigerese	  Ontwikkelingsveld.	  De	  precaire	  politieke	  toestand	  van	  Niger	  (	  en	  het	  
gebied)	  vereenvoudigt	  de	  werking	  niet,	  maar	  onze	  apolitieke,	  pluralistische	  kijk	  op	  de	  situatie	  
ter	  plaatse	  laat	  Issa	  Aboubacar	  toe	  om	  nieuwe	  (water)projecten	  aan	  te	  brengen,	  dossiers	  op	  te	  
starten	  en	  lopende	  werken	  op	  te	  volgen.	  	  
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ACTIVITEITENRAPPORT	  NINAFRI	  NIGER	  2014 	  

2014	  was	  geen	  eenvoudig	  jaar	  voor	  onze	  ONG	  Ninafri	  Niger	  ter	  plaatse.	  De	  aanhoudende	  politieke	  
issues	  verhinderen	  en	  bemoeilijken	  het	  bezoeken	  van	  onze	  verschillende	  projecten	  in	  Niger.	  	  

Ook	  logistiek	  was	  er	  een	  probleem,	  het	  gebouw	  waar	  ons	  kantoor	  was	  gevestigd,	  werd	  verkocht	  en	  
Issa	  Aboubacar	  moest	  op	  zoek	  naar	  een	  nieuwe	  infrastructuur	  voor	  het	  vestigen	  van	  onze	  ONG	  
Ninafri	  Niger.	  	  

Het	  aanbrengen	  van	  nieuwe	  projecten	  en	  contacten	  leggen	  met	  actoren	  in	  deze	  problematiek	  lijkt	  
ook	  in	  2014	  niet	  evident	  te	  zijn.	  	  

Voor	  2015	  hebben	  wij	  volgende	  opdrachten	  aan	  Issa	  Aboubacar	  voorgesteld:	  

OPDRACHTEN	  /	  DOELSTELLINGEN	  NINAFRI	  NIGER	  2015:	  

• Bestendigen	  infrastructuur	  in	  Niamey	  
• Contacten	  leggen	  met	  nieuwe	  lokale	  actoren	  	  
• Contacten	  met	  nationale	  en	  lokale	  autoriteiten	  onderhouden	  
• Opvolgen	  lopende	  projecten	  en	  sensibiliseren	  van	  de	  lokale	  actoren)	  
• Opstellen	  van	  nieuwe	  dossiers	  (	  in	  analyse:	  Geuchémé,	  Birni,..)	  
• Correct	  communiceren	  met	  de	  RvB	  

GEMIDDELDE	  WERKINGKOSTEN	  	  

	  

• Maandelijkse	  gemiddelde	  kosten	  	   	   	   €512.82	  	  
 loonkosten,	  huur	  kantoor	  +	  varia	  

• Totale	  uitgaven	  Ninafri	  Niger	  2014	  	   	   €9846.16	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (inclusief	  missiekosten	  projecten,	  procentueel	  te	  verdelen	  in	  de	  verschillende	  
projecten)	  

(via	  structurele	  projectsteun	  van	  de	  Vlaamse	  Overheid	  brengt	  Ninafri	  75%	  werkingskosten	  
van	  Ninafri	  Niger	  in)	  
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PROJECTEN	  NIGER	  	  

Wij	  verwachten	  van	  onze	  coördinator	  ter	  plaatse	  dat	  er	  op	  regelmatige	  basis	  controle	  wordt	  uitgeoefend	  
op	  de	  realisaties	  van	  Ninafri.	  We	  overlopen	  hier	  dus	  alle	  projecten,	  nieuwe	  projecten	  worden	  gemarkeerd	  
met	  een	  *	  

GEZONDHEIDSCENTRUM	  BONKOUKOU:	  

Dit	  gezondheidscentrum	  is	  binnen	  de	  regio	  een	  belangrijke	  speler	  aangezien	  +/-‐	  35.000	  mensen	  hier	  
rechtstreeks	  of	  onrechtstreeks	  gebruik	  van	  kunnen	  maken.	  	  Het	  centrum,	  volledig	  opgetrokken	  in	  de	  
traditionele	  Banco	  bouwstijl	  wordt	  ondertussen	  geleid	  door	  een	  dokter.	  De	  structurele	  steun	  dit	  Ninafri	  
voorziet	  werd	  in	  2014	  aangewend	  voor	  het	  vervangen	  van	  kranen	  en	  afvoeren.	  Voor	  2015	  voorzien	  we	  
een	  onderhoud	  aan	  de	  daken	  van	  het	  centrum.	  	  

Ninafri	  opteert	  voor	  een	  blijvende	  technische	  bijstand	  in	  het	  onderhoud	  van	  de	  gebouwen,	  gezien	  de	  
belangrijkheid	  van	  het	  centrum	  voor	  de	  regio.	  	  

Graad	  van	  afwerking:	  100%	  

Missiekosten:	  0%	  

In	  2014	  werd	  voor	  €4930.77	  	  geïnvesteerd	  in	  het	  centrum	  

BELEN	  TANFIRGAN	  

Het	  afgewerkte	  project	  –	  waterboring	  in	  BelenTanfirgan,	  gerealiseerd	  ism	  het	  VPWvO,	  wordt	  nog	  
opgevolgd.	  	  Om	  de	  zes	  maand	  wordt	  een	  evaluatieronde	  gehouden	  om	  te	  kijken	  waar	  de	  noden	  en/of	  
pijnpunten	  liggen.	  Er	  werden	  in	  2014	  filters	  aangekocht	  voor	  dit	  project.	  	  

Het	  direct	  bereik	  bedraagt	  op	  dit	  moment	  zo’n	  10.000	  mensen	  en	  30.000	  dieren.	  Mede	  hiermee	  rekening	  
houdend	  kunnen	  we	  een	  indirect	  bereik	  van	  de	  boring	  stellen	  op	  zo’n	  50.000	  mensen.	  

Graad	  van	  afwerking:	  	  100%	  

Missiekosten:	  10%	  

In	  2014	  werd	  voor	  €158.23	  geïnvesteerd	  in	  het	  centrum	  

INIZDAN	  EN	  WEILA	  SABONGARI	  

De	  werkzaamheden	  in	  deze	  twee	  dorpen	  gingen	  van	  start	  in	  2012.	  	  Door	  de	  politieke	  moeilijkheden	  in	  
buurland	  Mali	  konden	  in	  2012	  enkel	  de	  twee	  diepteboringen	  worden	  gerealiseerd.	  Dit	  trouwens	  zonder	  
noemenswaardige	  technische	  problemen.	  

• In	  Inizdan	  werd	  geboord	  naar	  200m	  met	  een	  statisch	  waterniveau	  van	  15m.	  
• In	  Weila	  Sabongari	  werd	  geboord	  naar	  200m	  met	  een	  statisch	  waterniveau	  van	  40m.	  

Deze	  projecten	  werden	  medegefinancierd	  door	  de	  Vlaamse	  Overheid.	  Met	  name	  het	  departement	  LNE	  
(Leefmilieu	  ,	  Natuur	  en	  Energie).	  Dit	  in	  het	  kader	  van	  het	  VPWvO.	  www.watervoorontwikkeling.be	  	  	  
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In	  2013	  werden	  beide	  boringen	  uitgerust	  met	  een	  pompinstallatie	  op	  zonne-‐energie.	  Voor	  dit	  luik	  werd	  
nauw	  samengewerkt	  met	  onze	  nieuwe	  partner	  Izen,	  een	  specialist	  in	  zonne-‐energie	  applicaties.	  	  
www.izen.be	  

In	  2014	  werkte	  Ninafri	  in	  de	  twee	  dorpen	  verder	  aan	  de	  uitbouw	  van:	  	  

• Openbare	  latrines	  
• Openbare	  waterkranen	  
• Watertoren	  
• Irrigatiereservoirs	  
• Vee	  drinkbakken	  

Midden	  2014	  bleek	  dat	  de	  kwaliteit	  van	  het	  water	  niet	  naar	  behoren	  was,	  de	  contaminatie	  was	  te	  wijten	  
aan	  de	  boring,	  één	  keer	  de	  put	  in	  gebruik,	  werd	  de	  kwaliteit	  van	  het	  water	  snel	  beter.	  	  

Op	  deze	  manier	  heeft	  Ninafri	  in	  Abala,	  deelgemeente	  van	  het	  Departement	  Filingué,	  gelegen	  op	  250km	  
ten	  noorden	  van	  Niamey	  een	  duurzame	  nieuwe	  watervoorziening	  	  gecreëerd	  die	  op	  korte	  termijn	  de	  
sociale	  en	  economische	  	  zelfredzaamheid	  van	  zo’n	  70000	  gebruikers	  verstevigt.	  	  

Graad	  van	  afwerking:	  	  100%	  

Missiekosten:	  20%	  

In	  2014	  werd	  €	  21252.43	  uitgegeven	  aan	  deze	  beide	  projecten.	  

SABANGA	  

In	  Sabanga,	  een	  dorp	  van	  5000	  inwoners	  in	  de	  regio	  Tahoua,	  werd	  voor	  het	  landbouwers	  collectief	  Kokari	  
een	  irrigatieproject	  opgestart.	  Het	  project	  werd	  afgerond	  in	  2013.	  	  

5	  tuinen	  van	  elk	  één	  hectare	  groot	  werden	  voorzien	  van	  elk	  een	  eigen	  waterput	  naar	  25m	  diepte.	  Dit	  luik	  
werd	  voor	  100%	  gesponsord	  door	  Ninafri.	  De	  5	  pompen	  worden	  in	  de	  vorm	  van	  een	  micro	  krediet	  aan	  de	  
vereniging	  voorgeschoten.	  Deze	  moeten	  integraal	  terugbetaald	  worden	  door	  middel	  van	  een	  micro	  
krediet.	  	  Begin	  2014	  werd	  een	  de	  eerste	  schijf	  van	  600.000fcfa	  (900€)	  terugbetaald.	  
In	  juli	  2014	  werd	  de	  streek	  gezegend	  met	  zeer	  nat	  regenseizoen,	  er	  viel	  enorm	  veel	  regen	  in	  een	  kort	  
tijdsbestek,	  waardoor	  de	  putten	  verzanden	  en	  een	  deel	  van	  de	  oogst	  werd	  vernietigd.	  	  

Ninafri	  hielp	  bij	  het	  schoonmaken	  van	  de	  waterputten	  en	  stelde	  de	  tweede	  schijf	  van	  het	  microkrediet	  uit	  
tot	  zomer	  2015.	  	  

Graad	  van	  afwerking:	  100%	  

Missiekosten:	  10%	  

In	  2014	  werden	  geen	  kosten	  of	  investeringen	  gedaan.	  
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TOUGOUMÉ*	  

Eind	  2013	  werd	  Ninafri	  benaderd	  door	  de	  Feitelijke	  Vereniging	  schoolproject	  Tougoumé	  uit	  Brasschaat.	  
Marie-‐Louise	  en	  Eddy	  	  De	  Laeter	  zijn	  de	  bezielers	  hiervan.	  Zij	  maakten	  in	  2008	  tijdens	  een	  bezoek	  aan	  
Mali,	  kennis	  met	   Augustin	  Togo,	  directeur	  van	  de	  lagere	  school	  van	  Tougoumé.	  	  	  In	  partnership	  met	  
Caritas	  international	  bieden	  zij	  steun	  aan	  de	  uitbouw	  van	  deze	  school	  in	  Bandiagara	  -‐Mali.	   

Eddy	  De	  Laeter	  vroeg	  Ninafri	  te	  helpen	  bij	  de	  bouw	  van	  een	  geboorde	  put,	  voorzien	  van	  een	  zonnepomp	  
met	  watertoren	  	  voor	  de	  school.	  Dit	  zou	  veilig	  water	  betekenen	  voor	  de	  +/-‐	  350	  leerlingen	  van	  de	  school	  
en	  bovendien	  de	  mogelijkheid	  bieden	  om	  een	  groentetuin	  van	  2ha	  te	  bouwen	  wat	  weer	  zou	  leiden	  naar	  
verbeterde	  levensomstandigheden	  (gevarieerde	  voeding,	  inkomsten	  uit	  verkoop	  groenten)bij	  de	  
leerlingen.	  	  

Ninafri	  steunde	  het	  initiatief	  en	  2014	  stond	  in	  het	  teken	  van	  de	  bouw	  van	  deze	  waterput.	  	  Bij	  hun	  bezoek	  
in	  oktober	  2014,	  bevestigden	  Eddy	  en	  Marie	  Louise	  	  de	  goede	  werking	  van	  de	  waterput.	  	  

	  

	  

	   	  

	   	  

Graad	  van	  afwerking:	  	  100%	  

Missiekosten:	  30%	  

In	  2014	  werd	  voor	  €28790.64	  geïnvesteerd	  in	  het	  centrum	  
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TADABALASS*	  

In	  Tadabalass	  is	  geen	  enkele	  watervoorziening.	  Enkel	  in	  het	  regenseizoen	  is	  er	  water	  beschikbaar	  voor	  de	  
2.000	  mensen	  en	  1500	  dieren	  die	  er	  leven.	  Ninafri	  beslist	  begin	  2014	  om	  voor	  de	  gemengde	  etnische	  	  
gemeenschap	  van	  vooral	  Wodaabe,	  Peul	  te	  Tadabalass	  een	  waterboring	  naar	  de	  diepere	  waterlagen	  te	  
financieren.	  Met	  deze	  waterboring	  wil	  Ninafri	  deze	  etnische	  gemeenschap	  een	  springplank	  geven	  naar	  
een	  grotere	  sociale	  zelfredzaamheid	  	  

Er	  wordt	  een	  waterboring	  voorzien	  naar	  maximum	  200	  meter	  diepte,	  uitgerust	  met	  een	  zonnepomp	  die	  
een	  watertoren	  en	  groot	  waterreservoir	  dagelijks	  vult.	  De	  nederzetting	  wordt	  voorzien	  van	  waterkranen,	  
leidingsysteem	  en	  drinkbakken	  voor	  het	  vee,	  evenals	  van	  3	  sanitaire	  blokken	  met	  latrines	  en	  douches.	  
Een	  volledig	  sensibiliseringsprogramma	  aangaande	  veilig	  watergebruik	  voor	  huishoudelijk	  en	  
professioneel	  gebruik	  zal	  geïmplementeerd	  worden.	  Het	  lokale	  beheerscomité	  zal	  bijgeschoold	  worden	  
op	  socio-‐economisch,	  financieel	  en	  technisch	  gebied	  om	  de	  boring	  en	  bijhorende	  installatie	  te	  beheren.	  Na	  
de	  boring	  wordt	  voorzien	  dat	  de	  nederzetting	  zal	  uitgroeien	  tot	  een	  bevolking	  van	  meer	  dan	  5.000	  
mensen.	  In	  optimale	  omstandigheden	  moet	  de	  watervoorziening	  ook	  een	  5.000	  dieren	  bedienen.	  

Ninafri	  zal	  in	  dit	  project	  samenwerken	  met	  de	  Vlaamse	  partners	  IZEN	  (uitwerking	  zonne-‐
energiesysteem),	  Mariën	  Expertise	  (technische	  controle	  van	  de	  plannen	  van	  de	  installaties)	  en	  Fednav	  
(logistieke	  steun	  en	  expertise	  i.v.m.	  transportvraagstukken).	  Het	  departement	  LNE	  van	  de	  Vlaamse	  
overheid	  co-‐	  financiert	  dit	  project,	  dat	  24	  maanden	  duurt.	  

Graad	  van	  afwerking:	  10%	  

Missiekosten:	  10%	  

In	  2014	  werd	  voor	  €21660.92	  geïnvesteerd	  in	  het	  centrum	  

	  

Overige	  missiekosten:	  Analyse	  nieuwe	  projecten	  
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ACTIVITEITEN	  IN	  BELGIË	  

De	  NOORD-‐werking	  van	  de	  organisatie	  heeft	  tot	  doel	  om	  een	  grotere	  naambekendheid	  te	  bewerkstelligen	  
en	  om	  nieuwe	  private	  en	  institutionele	  sponsors	  aan	  te	  trekken.	  Deze	  activiteiten	  hebben	  ook	  
sensibilisering	  tot	  doel:	  de	  problematiek	  in	  de	  Sahel	  regio…	  water	  tekorten,	  voedselcrisissen,	  water	  is	  
macht,	  hygiëne	  -‐	  en	  sanitatieproblematiek……	  

-‐	  in	  maart	  namen	  we	  opnieuw	  actief	  deel	  aan	  Wereldwaterdag,	  georganiseerd	  door	  LNE,	  Leefmilieu,	  
Natuur	  en	  Energie	  van	  de	  Vlaamse	  Gemeenschap.	  Dit	  in	  het	  kader	  van	  het	  Vlaams	  Partnerschap	  Water	  
voor	  Ontwikkeling.	  www.watervoorontwikkeling.be	  

-‐	  In	  september	  
In	  2014	  organiseerde	  Ninafri	  voor	  de	  10	  keer	  op	  rij	  haar	  jaarlijks	  Mosselfeest.	  	  Voor	  onze	  lustrum	  editie	  
kozen	  we	  voor	  een	  nieuwe	  locatie	  en	  een	  nieuw	  concept.	  	  Onze	  sponsors	  waren	  enthousiast	  en	  waren	  in	  
groten	  getale	  aanwezig.	  Ook	  voor	  2015	  opteren	  we	  voor	  deze	  zelfde	  locatie	  en	  concept.	  	  

	   	  

-‐	  Ninafri	  vzw	  is	  ook	  een	  actief	  lid	  van	  het	  VPWvO.	  Op	  regelmatige	  basis	  wordt	  in	  de	  schoot	  van	  dit	  
partnerschap	  www.watervoorontwikkeling.be	  vergaderd.	  Ninafri	  heeft	  een	  zitje	  in	  de	  commissie.	  

WERKINGSKOSTEN	  2014	  NINAFRI	  BELGIË	  

• Bankkosten	  België	  en	  Niger	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   €	  560	  
• Drukwerk/mailings/telefoon/verzekeringen/lidgelden	  	   	   	   	   €5116.75	  

	  

Overzicht	  inkomsten	  2013	  NINAFRI	  BELGIË	  

• Schenkingen	  	   	   	   	   	   	   	   €34.773,28	  
• Subsidies	  	   	   	   	   	   	   	   €11.510,33	  
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ANDERE	  INKOMSTEN	  2014	  	  

• Intresten	  	   	   	   	   	   	   	   €638.58	   	   	   	   	  

	  

LEDENLIJST	  2014	   	  

Benaming:	   	   	   Ninafri	  

Rechtsvorm:	   	   	   VZW	  

Zetel:	   	   	   	   Tolstraat	  31,	  2000	  Antwerpen	  

Ondernemingsnummer:	   4255.933.39	  

Leden	  Raad	  van	  Bestuur:	  

Filip	  De	  Blende:	  Voorzitter	  /	  Tolstraat	  31	  Antwerpen	  2000	  

Michel	  Laukens:	  Secretaris	  /	  Prins	  Boudewijnlaan	  334	  Wilrijk	  2610	  

Guy	  Mariën:	  Penningmeester	  /	  Frans	  Standaertlei	  19	  Ekeren	  2180	  

John	  Michielsen:	  August	  Dilslei	  66	  ’S	  Gravenwezel	  2970	  

John	  Stoop:	  Leopoldslei	  71,	  Brasschaat	  2930	  	  

Cosette	  Verhelst:	  Eekstraat	  345	  Lokeren	  9160	  

Vaste	  leden:	  

Carla	  Claessen,	  Kristine	  De	  Blende,	  Annick	  De	  Blende,	  Eddy	  Delaeter,	  Johan	  Desmet,	  Lieve	  Hendriks,	  
Dominique	  Joye,	  Frans	  Leys,	  Dorine	  Steenbeek,	  Dominique	  Tjolle,	  Sandra	  Van	  der	  Wildt,	  Maurice	  Vreugde,	  
Marie-‐Louise	  Wauters,	  Eric	  Ingels	  
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BEGROTING	  2015	  

 

 

Juni	  2014	  

Filip	  De	  Blende	  

Voorzitter	  Ninafri	  vzw	  


