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AGRI JOB - TRAININGEN VOOR JONGEREN 

BENIN 

RAPPORTAGE  

 

Het project in Benin geeft jongeren, naast training op het gebied van landbouw en veeteelt, toegang tot 

productiefactoren: kapitaal, grondstoffen en land. Daarmee wordt werk in de agrarische sector productiever en 

aantrekkelijker gemaakt. En dat is belangrijk: veel jongeren die geen baan kunnen krijgen, gaan voor zichzelf maïs of 

soja verbouwen om zo toch aan geld te kunnen komen. Daardoor is het verbouwen van voedsel of het houden van 

vee een laatste redmiddel geworden in plaats van een productieve en kansrijke sector.  

Jongeren krijgen een training aangeboden 

waarin ze leren hoe ze het beste voedsel 

kunnen verbouwen of vee kunnen houden. In 

de training worden berekeningen gemaakt 

van de opbrengsten van verschillende 

gewassen en van de verschillen tussen een 

traditionele en een moderne manier van 

verbouwen. Jongeren kiezen zelf een 

(combinatie van) gewassen waarop ze zich 

willen richten. Daarnaast is er in de regio ook 

gewerkt aan de ontwikkeling van rijstvelden, 

zodat goed land beschikbaar komt voor de 

jongeren die een training afronden. Er is 

geïnvesteerd in de voedselmarkt, zodat 

verbouwd voedsel tegen een goede prijs op 

de markt komt. Dit wordt onder andere 

gedaan via een opgezette website. 

Jongeren en vrouwen een goede baan 

in de agrarische sector bieden: dat is 

het doel van het vierjarige project Agri 

Job Benin. In 2019 is het project afge-

rond. In de afgelopen vier jaar ontvin-

gen 2220 jongeren en vrouwen een 

training op het gebied van landbouw en 

veeteelt. 985 jongeren en vrouwen 

dienden vervolgens een kansrijk on-

dernemingsplan in. Anderen vonden 

een goede baan. Voor velen van hen 

verdubbelde het inkomen. In samen-

werking met DEDRAS en de Europese 

Unie is de basis gelegd voor een betere 
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Bovendien is ervoor gezorgd dat de lokale overheid een grote rol 

speelt in de voortzetting van de trainingen, zodat de gemeenschap 

zelf verantwoordelijk wordt. Woord en Daad en DEDRAS geven hier 

de eerste impuls, waarna het project door de lokale mensen in stand 

gehouden wordt.  

 

Resultaten 

De gestelde doelen voor dit project zijn in veel gevallen ruimschoots 

gehaald. 2220 jongeren hebben een agrarische training gevolgd. 

833 jongeren kregen toegang tot steun vanuit het programma 

Contract Farming om hun eigen boerenbedrijf op te richten. 985 

jongeren stelden een succesvol bedrijfsplan op, waarvan 534 

jongeren inmiddels een goedlopend bedrijf hebben. Door deze 

investeringen is de productie van voedsel in de regio sterk 

verbeterd. Veel jongeren zagen hun inkomen verdubbelen. 

Daardoor ontstaan weer nieuwe kansen voor investeringen, 

onderwijs en gezondheidszorg. 

In 2019 lag de nadruk op het institutionaliseren van het project. 

Door de opleidingen vast te leggen in lokale ontwikkelingsplannen, 

in samenwerking met zowel de lokale overheden als de nationale 

overheid van Benin, blijven er ook na afloop van het project 

opleidingen beschikbaar voor jongeren. Hierdoor blijft een goede 

kans op financiering en werkgelegenheid in de toekomst mogelijk. 

Als gevolg van deze dialoog met overheden zijn verschillende lokale 

initiatieven genomen om de situatie van jongeren en vrouwen te 

verbeteren en om hen een goede baan te bieden.  

 

De impact van het project 

Moussa Idrissou (37), getrouwd en vader van zeven kinderen, is een 

van de boeren die via Agri Job een training volgde. In de jaren voor 

de training verbouwde hij soja, maïs en katoen om zijn gezin te 

kunnen onderhouden. “Al jaren kon ik nauwelijks rondkomen. Ik kon 

nooit het volledige schoolgeld voor mijn kinderen betalen. Ik stond 

op het punt iets anders te beginnen om meer geld te kunnen 

verdienen, toen het project Agri Job een eerste sessie organiseerde. 

Daar berekenden we de kosten en inkomsten van het verbouwen 

van verschillende gewassen. Ik kwam erachter dat het veel lonender 

was om honing te produceren, naast enkele gewassen.” Per jaar 

produceert Moussa nu zo’n 192 liter honing. Hij zag zijn inkomen 

dankzij de combinatie van gewassen en honing stijgen naar zo’n €80 

per maand. “De honing vormt mijn belangrijkste bron van 

inkomsten. Eindelijk kan ik het schoolgeld voor mijn kinderen 

betalen en goed voor mijn gezin zorgen!”  

Ook Rachidatou (zie kader) en Youssen volgden een training bij Agri 

Rachidatou Dramane Yacoubou (27) zag 

haar inkomen dankzij de training van 

Agri Job stijgen, waardoor ze met haar 

man en kinderen beter rond kan komen.  

“Ik verbouwde rijst om geld te verdienen, 

maar doordat ik maar drie maanden in het 

jaar rijst kon verbouwen, verdienden mijn 

man en ik niet genoeg geld om rond te 

kunnen komen. Tijdens de training van 

Agri Job leerde ik betere technieken voor 

het verbouwen van rijst: nu kan ik het hele 

jaar door verbouwen! Bovendien kreeg ik 

toegang tot stoombakken voor rijst, 

waardoor de productie en de kwaliteit van 

de rijst verbeterden. We konden met onze 

rijst naar de markt in Parakou, waar we 

onze producten konden verkopen. Daar 

houd ik me nu voornamelijk mee bezig. 

Het geeft me genoeg inkomen om mijn 

man te kunnen helpen in het zorgen voor 

ons gezin. Onze kinderen kunnen naar 

school. De toekomst ziet er veelbelovend 

uit. We zijn erg dankbaar dat dit project 

opgezet is!” 
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Job en runnen nu goedlopende bedrijven. Youssen 

Goumbeao (40) verdubbelde zijn inkomen na de training. 

“Eerst verbouwde ik soja, maïs en katoen, maar die 

combinatie werkte niet goed. Na de training ben ik 

begonnen met een pluimveebedrijf. Dat loopt erg goed! 

Met landbouw verdiende ik ongeveer €50 per maand. 

Dat is met mijn pluimveebedrijf verdubbeld tot €110.  

Dankzij Agri Job ben ik nu financieel zelfstandig!” 

Hun verhalen zijn slechts enkele van de honderden 

boeren die hun inkomen sterk zagen stijgen. Bovendien 

is ook de productie van voedsel in deze regio van Benin 

toegenomen. De agrarische sector is omgevormd naar 

een sector vol productiviteit en kansen. 

 

Agri Job Booster Benin 

Agri Job Benin is afgerond. De lokale overheid draagt 

vanaf 2020 zelf voor een groot deel zorg voor trainingen 

en bedrijfsvorming. Om hen hierin te blijven steunen, 

begint dit jaar ook een nieuw project in Benin: Agri Job 

Booster. Dit project is grotendeels een voortzetting van 

Agri Job. De kern van Agri Job Booster bestaat uit een 

brede, marktgerichte aanpak om de agrarische sector in 

Benin nog meer te versterken. Met financiële steun van 

de Europese Unie, die overtuigd is van de waarde van 

deze aanpak, wordt de lokale overheid ondersteunt in 
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