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IN BENIN  

In het afgelopen jaar heeft u als 

R e g i o O n d e r n e m e r s  h e t  p r o j e c t 

‘Voedselzekerheid in Benin’ gesteund. Voor u 

ligt de rapportage over 2017. In deze 

rapportage vindt u de resultaten en 

belangrijkste gebeurtenissen omtrent dit 

project. Ook blikken we vooruit naar de 

voortgang van het project.  

 

Hartelijk dank voor uw betrokken steun ! 

 

Veel leesplezier, en neem gerust contact op als 

u vragen of opmerkingen heeft.  



Voedselzekerheid BENIN 

In 2017 heeft DEDRAS zich ingezet voor het duurzaam 

verbeteren van de voedselzekerheid en het inkomen 

van de boerengezinnen in verschillende communes in 

Benin. Ze heeft zich bezig gehouden met het trainen 

van boeren die rijst en groente verbouwen, het creëren 

van een stabielere werkgelegenheid en het creëren van 

een hogere voedselzekerheid.  In totaal heeft DEDRAS 

in 2017 1116 mensen bereikt met support en training! 

306 boeren hebben in 2017 hun producten verkocht 

aan een actor die door het project wordt gesteund. De 

rijstproductie van 4,24 ton/ha was iets minder dan het 

gestelde doel (4,65 ton/ha), maar ten opzichte van de 

3,10 ton/ha in 2016 is de rijstproductie toegenomen. 

Een mooi stijgende lijn!  

 

Onderzoek LARDES | In februari 2017 heeft LAR-

DES, een onderzoeksorganisatie in Benin, onderzocht 

of het gebruik van parboiled rijst economisch voordeel 

kan opleveren voor de boeren in het projectgebied. 

Parboiled rijst is zo gekweekt en gestoomd dat er meer 

vitaminen, mineralen en voedingsstoffen in de rijstkor-

rel zitten. LARDES heeft een positief advies uitgebracht 

en vervolgens is DEDRAS begonnen met het aanprijzen 

van de verbeterde rijstkorrel onder de boeren in het 

projectgebied. 

 

Duurzame verbetering van het inkomen | In 2017 

heeft DEDRAS 879 mensen getraind op twee verschil-

lende gebieden. 547 van hen werden alle ins en outs 

van rijstproductie aangeleerd en 332 van de mensen 

kregen nieuwe kennis en vaardigheden rond de groen-

teteelt. Dit is hoger dan het streefaantal van 800 men-

sen. Dit heeft mede te maken met het feit dat boeren 

die in 2016 nog sceptisch waren over de trainingen, in 

2017 wel meededen met deze trainingen na het horen 

van positieve verhalen van collega’s die wel de training 

hadden gevolgd. Een prachtig resultaat! 

DEDRAS heeft in dit project het volgende doel: de duurzame verbetering van de voedselzekerheid én 

het inkomen van de boerengezinnen die betrokken zijn bij het verbouwen van rijst en groente. 

Betere samenwerking binnen de agrarische sec-

tor | In 2017 zijn er 36 nieuwe coöperaties tussen de 

boeren gevormd! Dit is een mooie stap richting het 

beter samenwerken in de productie van de rijst en 

groente. Van al deze coöperaties zijn er 16 gevormd 

voor rijstproducenten, 8 voor groentetelers en 12 voor 

vrouwen die zich bezighouden met het voorkoken van 

rijst.  De boeren zien steeds meer in dat zij samen meer 

bereiken dan alleen! Daarnaast heeft DEDRAS in 2017 

een database aangelegd waar alles kan worden bijge-

houden in de toekomst. 

Meer stabiele werkgelegenheid | 193 mensen die 

zich bezighouden met het voorkoken en bewerken van 

rijst zijn door DEDRAS getraind op het gebied van on-

dernemerschap en professionalisering. Dit is lager dan 

het geplande aantal van 300 mensen, omdat veel rijst 

wordt geproduceerd voor eigen consumptie binnen de 

verschillende huishoudens, terwijl het project een eco-

nomisch doel voor ogen heeft. 

Hogere voedselzekerheid | DEDRAS heeft in 2017 

80 huishoudens ondersteund die uit zichzelf leven in 

de ergste armoede. Zij zijn ondersteund met benodigd-

heden waarmee ze hun eigen voedsel kunnen verbou-

wen, zoals zaden en gereedschap.  

 Resultaat 2017 

Bedrijven ondersteund 69 

Boeren die producten hebben 

verkocht 

306 

Rijstproductie (ton/ha) 4,24 

Mensen bereikt 1116 
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Financieel overzicht 

Zoals u ziet heeft dit project in 2017 €3.500 minder uitgegeven dan begroot was. De kosten voor de trainingen zijn 

hoger uitgevallen, maar dit heeft te maken met het feit dat er ook meer boeren getraind zijn in 2017. Des te mooier 

is het feit dat we onder ons budget zijn gebleven, maar wel meer boeren hebben geholpen dan begroot! 

Voedselzekerheid BENIN 

• Meer boeren zijn beter opgeleid omtrent de productie van rijst en groente in het noorden van Benin.  

• De productie van rijst en groente is verbeterd, evenals de kwaliteit van de producten.  

• Het rendement van het zaaien is hoger, omdat de boeren nieuwe zaaitechnieken aangeleerd krijgen! 

In 2018 wordt het voedselzekerheidsproject in Benin met een veranderde insteek voortgezet. De droogte in de re-

gio neemt toe en we willen boeren nog meer stimuleren in ondernemerschap en marktgerichtheid. Onder de naam 

‘Drops for Crops’ gaan we in het project meer focussen op duurzame watervoorziening en efficiënt watergebruik-

voor de boeren in Noord-Benin. Zodat hun voedselzekerheid en hun inkomsten verbeteren. Het project zal eenzelf-

de insteek hebben als ‘Drops for Crops’  Burkina Faso, maar wordt toegespitst op de lokale context in Benin. Op kor-

te termijn ontvangt u van ons een uitgebreider voorstel over dit project. 

 

De kwaliteit van voorgekookte rijst die ik voorheen pro-

duceerde was niet goed genoeg voor de gebruikers ervan 

vanwege de aanwezigheid van externe elementen, zoals 

stenen. DEDRAS heeft ons getraind voor het verbeteren 

van het voorkoken van de rijst! Door deze nieuwe me-

thode is de rijst die ik nu maak van betere kwaliteit, zon-

der stenen, waardoor de zaden minder snel verloren 

gaan. Sommigen zeggen dat mijn rijst nu lijkt op de  

geïmporteerde rijst in de winkels! Mensen uit heel de omgeving komen bij mij rijst kopen. Mijn inkomen is ge-

groeid en ik kan nu bijdragen aan de kosten van het huishouden om mijn man te helpen. Mijn ambitie is om 

toegang te krijgen tot een krediet om meer rijst te kopen als het goedkoper is, op te slaan en het pas later te 

verwerken voor verkoop. Dit levert meer winst op voor mij. 

 Omschrijving Budget Realisatie Verschil 

 Investeringen € 23.951 € 19.189 € 4.762 

 Managementondersteuning € 10.570 € 8.716 € 1.855 

 Monitoring en evaluatie € 4.651 € 6.538 -€ 1.887 

 Ondernemerstrainingen € 35.775 € 43.541 -€ 7.766 

 Ketenontwikkeling € 9.407 € 5.903 € 3.504 

 Expertise-inbreng en netwerken € 4.218 € 4.194 € 23 

 Koersrisico € 422 € 419 € 2 

 Projectmanagement € 8.000 € 4.932 € 3.068 

 Subtotaal € 96.993 € 93.432 € 3.562 

 Overhead Woord en Daad 7,5%¹ € 7.864 € 7.576 € 289 

 Totaal bedrag € 104.858 € 101.007 € 3.851 

 ¹Voor de kosten die wij maken voor communicatie/fondsenwerving, kantoor en overige zaken berekenen wij een opslag van 7,5% 


