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Sinds 1 januari 2022 krijgen 269 extra kinderen in 
Benin christelijk onderwijs, maaltijden en 
medische zorg via het sponsorprogramma van 
onze partnerorganisatie DEDRAS. Ruim 1.300 
kinderen gaan nu naar school en werken hard aan 
hun toekomst! En dat niet alleen, ook de docenten 
volgen trainingen en ouders leren hun inkomen 
vergroten. Uw sponsoring heeft dus niet alleen 
impact op uw sponsorkind, maar ook op de 
omgeving. In deze rapportage leest u het laatste 
nieuws over het sponsorprogramma in Benin waar 
uw sponsorkind aan deelneemt. 

Feestelijke Kerstviering 

Aan het einde van 2021 kwamen de kinderen bij 

elkaar om het Kerstfeest te vieren. Na het 

inhoudelijke gedeelte, waren er verschillende 

presentaties en optredens van kinderen. Ieder kind 

ontving ook de Gift of Love. Het praktische cadeau 

was een mooie doek die in Benin veel wordt 

gedragen en daarnaast ontvingen de kinderen ook 

een speelgoedauto of ander spelletje. Voor veel 

kinderen was het een onvergetelijke dag! 

 

Brieven schrijven, hoe werkt dat in Benin? 
Hoe gaat zo'n schrijfproces nu eigenlijk? We leggen 

het hier uit! Woord en Daad maakt ieder jaar een 

aantal brievenformats die de kinderen kunnen 

gebruiken. De kinderen krijgen deze brieven mee 

naar huis en maken een eerste opzet, soms 

geholpen door hun broer of zus. De week daarna 

wordt er op school een schrijfmoment 

georganiseerd waarop de brieven definitief worden 

gemaakt met behulp van de docenten. Kinderen die 

nog niet goed kunnen schrijven, maken een 

tekening. DEDRAS zorgt ervoor dat de brief bij 

Woord en Daad terecht komt en wordt 

doorgestuurd naar de sponsor. In 2021 schreven 

1249 kinderen uit Benin een brief naar hun sponsor. 

Ook waren er kinderen die een video stuurden. De 

komende jaren willen we dit verder uitbreiden. 

 

Huiswerk maken in de studiegroep  

Leren doe je niet alleen op school, ook daarbuiten 

gaat de ontwikkeling van een kind door. Om 

kinderen ook buiten de lessen te stimuleren voor 

het onderwijs, worden de kinderen ingedeeld in een 

studiegroep. Er waren al 233 van deze groepen, 

maar het afgelopen halfjaar kwamen daar nog 58 

studiegroepen van zo'n 15 kinderen bij. Elke avond 

tussen 19.30-21.00 uur maken de kinderen samen 

huiswerk. Vanuit het sponsorprogramma 

ontvingen de kinderen een lamp op zonne-energie, 

een liniaal, krijtjes en schriften, zodat ze de 

huiswerkopdrachten goed kunnen maken in het 

donker. 
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 Kinderen met hun Gift of Love 

 Huiswerk maken in het donker 
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Aroudinane zit op dit moment in de zesde klas van 

de basisschool. ‘Iedere maandag tot en met vrijdag 
ga ik naar school. Als ik ‘s ochtends opsta, poets ik 
eerst mijn tanden, daarna doen we met mijn moeder 

een korte Bijbelstudie. Vervolgens veeg ik de 

binnenplaats en was ik me. Ook kijk ik nog even de 

lesstof door en dan ben ik klaar om naar school te 

gaan. Samen met een groepje andere kinderen loop 

ik in 20 minuten naar school.’ 
 

Aanvullend, christelijk onderwijs 
Naast het reguliere onderwijs volgt Aroudinane 

ook aanvullend, christelijk onderwijs. ‘Op 
woensdagavond en op zaterdag ga ik ook naar 

school. Dan volg ik extra lessen. Pas leerde ik het 

mooie Bijbelverhaal van Jacob. Hij worstelde met 

een Engel en de Engel zegende hem. Sinds die dag 

werd Jacob niet langer Jacob genoemd, maar kreeg 

hij de naam Israël.’ Aroudinane gaat ook regelmatig 
naar de bibliotheek om zijn huiswerk te maken. 

‘Mijn lievelingsvakken zijn lezen en rekenen. Op 
zondag ga ik met mijn familie naar de kerk.’ 

 

Aroudinane (13): ‘Pas leerde ik het mooie Bijbelverhaal van Jacob’ 
 
Aroudinane Dagnon (13) woont samen met mijn moeder Zina en zijn broertje Farid in Benin. Toen zijn vader 
overleed, was er niet meer genoeg geld om naar school te gaan. Gelukkig kon Aroudinane via het 
sponsorprogramma zijn lessen vervolgen. Inmiddels behoort hij tot de beste leerlingen in zijn klas! 

 

Moeilijke periode 
Zo betrokken bij het onderwijs is Aroudinane niet 

altijd geweest. Zo’n vier jaar geleden overleed 
plotseling de vader van Aroudinane. Een moeilijke 

tijd volgde. Aroudinane vertelt: ‘We woonden in 
een klein huisje, maar doordat het inkomen van 

papa wegviel konden we de huur niet meer betalen 

en we aten vaak maar één keer per dag. Mijn 

moeder verkoopt pap en hiervan moesten we 

rondkomen. Geld om mijn onderwijs te betalen was 

er vaak niet, daarom ging ik heel onregelmatig naar 

school.’ 
 

Toegelaten tot het sponsorprogramma 
Een poosje na het overlijden van Aroudinanes vader 

kwam onze partnerorganisatie Dedras langs op de 

school om kinderen te selecteren voor het 

sponsorprogramma. ‘Na een aantal gesprekken met 
mijn moeder, werd ik geselecteerd voor het 

sponsorprogramma. Hierdoor kan ik nu naar school 

blijven gaan, krijg ik een maaltijd in de 

schoolkantine en krijg ik ook nieuwe schoolspullen.’ 
 

‘Mijn moeder kan het geld wat zij verdient nu 

gebruiken voor de huur. Ook is er genoeg geld om 

twee maaltijden per dag te kopen en om 

tweedehands kleding te kopen. Ik heb nu dezelfde 

kansen als de andere kinderen. Ik behoor zelfs tot 

de top drie van beste leerlingen uit de klas!’ 
 

Aroudinane droomt over zijn toekomst. ‘Ik zou 
graag leraar op de universiteit willen worden. Zo 

kun je studenten helpen en ook de ouders kun je 

bewust maken van het belang van onderwijs.’ 
 

     

 Aroudinane 


