Jaaroverzicht Katakle 2011

2011 was een bewogen jaar voor Benin. In maart
vonden presidentsverkiezingen plaats, gewonnen
door de zittende president Yayi Boni. De verkiezingen
verliepen eerlijk maar de tegenkandidaten waren
ontevreden. Een onrustige periode met veel
demonstraties in steden brak aan. Het werk van THP
werd hierdoor niet direct geraakt, maar we moesten
de geplande Katakle investeerdersreizen helaas
afblazen. In de loop van 2011 werd het weer rustig in
Benin. Gelukkig gleed het land niet af in een geweldsspiraal zoals het nabijgelegen Ivoorkust.
Onder leiding van directeur Pascal Djohossou werkte THP Benin hard aan haar ambities. In 2011 was
THP actief in 15 epicentra. In tien daarvan zijn de programma’s in volle gang; aan drie
epicentrumgebouwen werden gebouwd (Daringa, Tré en Guinagourou) en twee gemeenschappen
werden gemobiliseerd (Gbegourou en Klouékanmè). Op alle fronten werkten we aan programma’s
die de epicentra zelfvoorzienend moeten maken: voedselzekerheid, gezondheidszorg, onderwijs,
water en sanitatie, inkomen enzovoort.
Opmerkelijke resultaten
Buiten de reguliere programma’s startte THP in 2011 met een aantal nieuwe initiatieven. Zo
begonnen we met een project dat land- en bosbouw integreert. Daarbij leren we boeren om
cashewbomen en moringastruiken te planten in en rond hun akkers. Dit vergroot de oogst en levert
extra inkomsten op door verkoop van cashewnoten. De moringaplant is bovendien een
supergezonde aanvulling in het dieet. In 2011 kweekten we hiervoor in de epicentra al zo’n 20.000
stekjes.
Een ander initiatief is het nieuwe jongerenprogramma van THP Benin. Het bezoek van 7 Beninese
renners aan de NPM run in 2010 was een inspiratie voor duizenden jongeren in de epicentra. THP
helpt hen om zich te organiseren en geeft ze een plek in de epicentracommitees zodat ze mee
kunnen beslissen over hun toekomst. In twee epicentra organiseren jongeren acties onder de
noemer ‘schone dorpen, vruchtbare akkers’. Ze verzamelen organisch afval en composteren dit voor
bemesting van landbouwgrond. THP voorzag hiervoor een aantal de jongeren van brommers met
aanhangers. Zij verdienen geld met hun acties, betalen de kosten van de brommers terug en zorgen
voor een verhoogde voedselopbrengst tot wel
20%.
Uitdagingen
Eind 2010 besloot THP zich terug te trekken uit
twee epicentra in het zuiden van Benin (Ayiguinou
and Ekpè). De mobilisatie van deze epicentra
verliep niet goed, en de gemeenschap bleek
onvoldoende interesse en initiatief te hebben voor
onze programma’s. Deze epicentra lagen relatief

dichtbij de stad en THP had de noodzaak van ons werk voor de gemeenschappen niet goed
ingeschat. In 2011 trok THP zich daarom definitief terug uit de gebieden. Gelukkig waren de
epicentra nog niet gebouwd, maar uiteraard zijn de investeringen in mobilisatie wel verloren. THP
trok hieruit de lessen voor de selectie en mobilisatie van gemeenschappen.
Een andere uitdaging ontstond bij het aangewezen stuk land voor een nieuw epicentrumgebouw in
Tré. Dit bleek onderdeel te zijn van een beschermd bos zodat de bouw elders moest plaatsvinden en
werd vertraagd. In samenwerking met de lokale autoriteiten identificeerden we een nieuw stuk
grond. Tré epicentrum opende begin 2012 haar deuren.
Partnerschappen
In 2011 werkte THP Benin aan een aantal belangrijke nieuwe samenwerkingsverbanden. Zo richtte
THP met vijf andere organisaties een alliantie op voor millenniumdoelen. Hiermee wil THP de
overheid bewegen meer te doen aan het bestrijden van armoede. De alliantie heeft inmiddels vaste
ingangen gevonden bij de belangrijkste betrokken ministeries om haar invloed uit te kunnen
oefenen.
THP Benin is ook actief om via partnerschappen lokale fondsen te werven. Zo financiert het
ministerie van onderwijs nu alfabetiseringsprogramma’s in en rond Zakpota epicentrum ter waarde
van 35.000 euro. Via het ‘Global Environment Fund’ van de Verenigde Naties krijgt THP Benin geld
voor het planten van bomen in Kissamey epicentrum (20.000 euro). Ook raakte THP Benin in gesprek
met de “Bank of Afrika – Benin”, een commerciële bank, over financiering van onder andere
waterprojecten en ontwikkeling van het bedrijfsleven. Tenslotte is THP Benin ook in gesprek met de
Nederlandse ambassade in Benin over meerjarige financiering. Een eerste programmastudie van THP
Benin vond hiervoor eind 2011 plaats, en we zetten de dialoog over mogelijke samenwerking voort.
Kansen en plannen
2011 was ook een jaar voor nieuwe plannen. We ontwikkelden het ‘Business plan 2011-2018’ voor
Katakle en THP Benin. Onze ambitie blijft om 10% van de plattelandsbevolking in Benin hongervrij te
malen. Naar aanleiding van de ervaringen in Benin en andere landen moesten we de plannen
bijstellen: de weg voor epicentra naar zelfredzaamheid duurt langer en is duurder. Bovendien zijn
aanvullende activiteiten nodig om zelfredzaamheid te bevorderen. THP Benin gaat meer doen om
het lokale bedrijfsleven in en rond epicentra te bevorderen. Verder stellen we flexibele middelen ter
beschikking aan epicentra om gemeenschappen eigen projecten te laten uitvoeren. Tenslotte gaat
THP meer investeren in samenwerking met overheid en andere organisaties zodat zij onze aanpak
overnemen en we het ‘tipping point’ gemakkelijker bereiken. Naast het business plan ontwikkelde
THP Benin een nieuw strategisch plan 2012-2015, in lijn met het strategisch kader van THP
wereldwijd. Deze plannen helpen bij het werven van fondsen doorat we de ambities scherper voor
ogen staan en hierdoor beter kan worden aangesloten bij de kansen die zich voordoen.

