
                                                                                                                                                      

 

DROPS4CROPS 
DUURZAAM WATERGEBRUIK  

IN BENIN 

Zoals we u vertelden gaan we in 2018 met een ande-

re insteek verder met het werk in Benin. Onder de 

naam ‘Drops4Crops’ gaan we ons inzetten voor 

duurzame watervoorziening en efficiënt waterge-

bruik. Zodat kwetsbare boeren hun groenteproduc-

tie en inkomsten kunnen verhogen.  

 

Graag vertellen we u in dit document meer over het 

werk dat we gaan doen in Benin.  

 

In het vernieuwde project Drops4Crops werken we aan 

verbeterde efficiëntie van het watergebruik in de droge 

Sahel-regio’s Atakora en Donga. Regio’s die zich ken-

merken door veel armoede en een lang droog seizoen. Jon-

ge mensen migreren steeds vaker omdat er nauwelijks iets 

te verdienen is in het gebied. Er is een  dringende behoefte 

aan enerzijds  meer  productie  en  anderzijds het  veer-

krachtiger  maken  van  de  productie.  

 

Daarom gaan we in Drops4Crops, in samenwerking met de 

overheid, werken aan goed waterbeheer in de regio. Zodat 

er minder water verspild wordt en de gewassen voldoende 

geïrrigeerd kunnen worden. Daarnaast stimuleren we on-

dernemerschap en waardetoevoeging. Zodat boeren en 

hun gezinnen kunnen profiteren van hun productie en boer 

zijn ook voor jongeren weer aantrekkelijk wordt.  

 

Samenwerking 

In dit project steken verschillende partijen de handen ineen 

om samen een verschil te maken in Benin. De Belgische 

organisatie Protos, het waterbedrijf CSF, Woord en Daad 

en de lokale organisaties Dedras en URCooPMa zetten zich 

samen in voor het verbeteren van de landbouw in Benin.  

Het is prachtig nieuws dat ook de Rijksdienst voor Onder-

nemend Nederland (RVO) zich verbonden heeft aan dit 

project. De RVO verdubbelt uw bijdrage. Een mooi blijk van 

vertrouwen! 

EEN NIEUWE KOERS 

Hoofdstad Porto Novo 

Inwoners 10,9 miljoen 

Gemiddelde lee�ijd 18,6 jaar 

Levensverwach ng 59,8 jaar 

# onder de armoedegrens 53,1% 

Babyster�e 64 per 1.000 

# werkzaam in de landbouw 45% 

Wounounin Ogou is een boerin in Benin die dankzij uw 

steun haar water efficiënter kan gaan gebruiken! 



 

 

 

Wat willen we bereiken? I Drops4Crops Benin is een groot project dat loopt tot 2025. Het hoofddoel is om  

goed watermanagement te implementeren en efficiënt watergebruik te stimuleren, zodat boeren het hele jaar 

voldoende water beschikbaar hebben voor de voedselproductie. In het project worden ten minste 1442 boeren 

betrokken, waarvan 60% vrouw.  

 

Om het hoofddoel te verwezenlijken wordt er samengewerkt met het Woord en Daad-project Drops4Crops in 

buurland Burkina Faso, dat al een jaar loopt. De ervaring die we daar hebben opgedaan kunnen we, in combinatie 

met de kennis die we hebben vanuit de jarenlange ervaring in projecten in Benin, samenvoegen tot een efficiënt 

project.   
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Verbeterde productie en inkomsten I In het hart van Drops4Crops staat de boer, met extra aandacht voor 

de vrouwen. In de huidige situatie gebruiken boeren kleine stukjes grond. Ze hebben regelmatig te maken met te-

genvallende productie door watertekort. Daarnaast worden producten verkocht tegen lage marktprijzen, omdat 

iedereen op hetzelfde moment verkoopt en er heel weinig faciliteiten zijn voor opslag. De boeren hebben geen toe-

gang tot financiering wat het voor hen moeilijk maakt stappen voorwaarts te zetten.  

 

De beoogde verbetering in productie en inkomen onder de boeren gaat stapsgewijs. De lokale organisatie URCooP-

Ma organiseert de betrokken boeren in boerengroepen. Deze groepen krijgen via URCooPMa toegang tot een geïn-

tegreerd servicepakket van land, krediet, water en water-efficiënte technologie. Dit servicepakket geeft boeren 

handvatten om het hele jaar rond, ook in de droge periode, te produceren. Voor de toegang tot water betalen de 

boeren URCooPMa jaarlijks een bijdrage, waarmee de coöperatie het onderhoud en zo nodig de reparatie van wa-

terpunten kan laten verzorgen. Door training en support leren boeren nieuwe technieken en strategieën waardoor 

ze kunnen profiteren van een betere marktpositie en verhoogde inkomsten. Ook leren ze hoe ze efficiënt met water 

om kunnen gaan en hoe de oogst bewaard kan worden tot de prijzen hoog liggen. Door dit totaalpakket kunnen de 

boeren meer verbouwen, neemt hun productie toe en nemen hun inkomsten toe. Zo kunnen de leningen worden 

terugbetaald en verbetert de situatie van de boeren. Het bovenstaande plaatje laat de belangrijkste projectinterven-

ties zien.  

 

Verbeterd waterbeheer I Naast business ontwikkeling werken we samen met de lokale overheid van Benin aan 

verbeterd waterbeheer en duurzame waterbalans in Atakora en Donga. Er worden watercomités samengesteld die 

elk in hun eigen stroomgebied kijken waar nieuwe watervoorzieningen het beste kunnen komen en waar water vast-

gehouden kan worden. De watercomités organiseren meerdere keren per jaar bijeenkomsten, om de waterstand, 

benodigde maatregelen en eventuele vragen en problemen door te spreken met de bewoners van hun stroomgebied.  

 

 



 

 

 

De Burkinese Safoura Maiga is een van de boeren die haar leven ziet veranderen 

door het Drops4Crops project in Burkina Faso. Ze vertelt:   

 

“Voorheen konden we geen krediet krijgen, hadden veel vrouwen geen eigen land en 

was er altijd een tekort aan middelen en water. Ondersteuning hierin helpt ons en geeft 

ons kansen om onze productie uit te breiden en winst te maken. Met dat geld kunnen 

onze kinderen naar school en naar de dokter als ze ziek zijn.” 
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Nieuwsbrief I We hopen dat dit document u een goed beeld van 

het project heeft gegeven. Als u nog vragen of opmerkingen heeft 

over het nieuwe Drops4Crops beantwoorden we die graag.  

 

U zult van ons  vanaf nu drie keer per jaar een nieuwsbrief ontvangen 

met updates over dit project.  Ook geven we u als u dat wilt graag 

inzicht in de benodigde financiën.  

 

Bedankt voor uw steun! 

 

 

Concrete doelen 2018—2019 I       

De eerste negen maanden van 2018 

zijn gebruikt voor het uitwerken van 

het projectplan en het samenstellen 

van het consortium of projectteam.  

 

In september 2018 zal het project offi-

cieel van start gaan. Het eerste jaar zal 

in het teken staan van voorbereidende 

activiteiten, vooronderzoek en mobili-

satie van alle betrokken partijen. Zo 

wordt er een ‘baseline’ studie gedaan 

onder de doelgroep om de uitgangssi-

tuatie van het project in kaart te bren-

gen. En door een ‘environmental’ stu-

die wordt bepaald waar de nieuwe wa-

terpunten het best kunnen komen. 

Ook worden de betrokken organisaties 

en werknemers getraind .  


