Beste partners, investeerders en vrienden,
Ik laat jullie graag weten hoe het gaat met ons programma in Benin. Zo hebben wij deze maand een
onderzoek afgerond naar de Moringa waardeketen, met name hoe Moringapoeder interessant kan
zijn voor de lokale en internationale markt. Uit dit onderzoek blijkt dat Moringa groot potentieel
heeft en met name door NGOs wordt gebruikt om het tegen lage kosten aan te bieden aan de arme
plattelandsbevolking, zodat zij de voedingswaarde van haar eten kan verbeteren. Maar, voor
verduurzaming van de keten en voor betere marketing, moeten bedrijven een grotere rol gaan
spelen. The Hunger Project Benin werkt momenteel al samen met verschillende dorpen om Moringa
tot poeder te verwerken en een klein bedrijfje verhandelt dit vervolgens op de plaatselijke markt.
Wij zien er naar uit om dit binnenkort op te schalen, samen met andere partners.
2016 komt steeds dichterbij en zoals jullie wellicht weten is onze focus gericht op de
zelfredzaamheid van drie epicentra (Kissamey, Beterou and Avlamè). Democratisch leiderschap over
deze epicentra is hierbij van groot belang. We hebben onlangs een systeem geïntroduceerd waarbij
de dorpen bij toerbeurt het voorzitterschap van het epicentrum krijgen. De huidige leiders van de
epicentra maken nu een actieplan voor de laatste loodjes, op weg naar zelfredzaamheid. Wij
steunen hen daar uiteraard bij.
Afgelopen jaar hebben we kunnen zien hoe ons werk als voorbeeld diende voor anderen. Zo wordt
momenteel in meer dan 30 klinieken dezelfde aanpak gehanteerd als die van onze ‘health
animators’ als brug tussen de kliniek en de gemeenschap. Om dit sneeuwbaleffect te vergroten gaan
wij door met het documenteren en publiceren van ons werk en gaan wij slimme partnerschappen
aan.
Samen met onze Nederlandse collega’s presenteren we jullie binnenkort het nieuwe Katakle
Business plan (2015-2018). Dat zal in het eerste kwartaal van 2015 zijn.
Tijdens een van de investeerdersreizen in maart 2015 hoop ik jullie persoonlijk te ontmoeten. Kom
vooral zelf kijken wat een geweldige vooruitgang wordt geboekt in Benin!
Met dank voor je support en groet aan jullie allen,
Pascal.

