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Kameroenreis succesvol verlopen
In januari 2018 verbleven drie leden van de werkgroep “Terug naar Batouri” in Kameroen voor hun
jaarlijkse bezoek aan projecten.
Op uitnodiging van de Deurnese kerken heeft werkgroep “Terug naar Batouri” een project mogen
indienen voor de Vastenactie 2017. Met subsidie van Vastenactie/Cordaid en vele individuele
donaties uit Deurne, de Deurnese kerkdorpen en uit België is een mooi bedrag bijeengebracht,
voldoende om in Batouri (Oost-Kameroen) een kraamkliniek naast het bestaande gezondheidscentrum te bouwen. Het bestaande gezondheidscentrum, destijds opgericht door de Deurnese
Pater Harrie van Loon, was toe aan renovatie en uitbreiding en is eveneens opgeknapt.
Die werkzaamheden vroegen om iets meer tijd en zijn in april afgerond.
In het bijzijn van de leden van de werkgroep werd de nieuwe kraamkliniek ingewijd en kreeg de
naam “Maternité Sr. Suzanne”, de naam van de religieuze die al twintig jaar de leiding heeft over
het gezondheidscentrum. De kraamkliniek staat aan de voorzijde van het bestaande
gezondheidscentrum en bevat een ontvangstruimte, een zaaltje voor prenatale zorg en onderzoek,
een ruimte waar de bevallingen plaatsvinden en een rust/verblijfsruimte met een aantal bedden.
De door Nederlandse vrienden van de werkgroep geschonken katoenen luiers, doeken, hemdjes,
truitjes en veel gebreide bonte mutsjes voor pasgeborenen waren welkom.

Opvanghuis voor weeskinderen "Esperance Vie”.
Sinds de oprichting van "Espérance Vie" zijn hier al veel weeskinderen opgevangen, bij gezinnen
ondergebracht en begeleid. Een aantal van hen studeert nu aan de universiteit van Yaounde.
“Espérance Vie" spant zich in om in eigen onderhoud te voorzien. Dat lukt voor een deel.
Schoolkinderen uit afgelegen gebieden lopen dagelijks via een gevaarlijke weg naar school.
Opvangcentrum “Espérance Vie” ligt halverwege van die route. Begin 2017 werd het idee geboren
en aansluitend het initiatief genomen om op het terrein van Espérance Vie, een klein
scholencomplex te bouwen t.w. een lagere- en een kleuterschool. De lagere school met diverse
klaslokalen werd gefinancierd door een Italiaanse donateur. De kleuterschool kon gerealiseerd
worden met donaties uit Nederland en België. Weeskinderen gaan hier nu gratis naar school.
Kinderen van elders betalen schoolgeld wat een extra inkomstenbron is voor "Esperance Vie". De
klaslokalen zitten inmiddels vol en er moesten zelfs aanmeldingen geweigerd worden. De lessen
zijn tweetalig: Frans en Engels. Voor de kleuters is een apart gebouw neergezet. Dit bevat een
klein kantoor, sanitaire voorziening, een rustruimte en een grote speelruimte. Tot hun gebouw
klaar was verbleven de kleuters in een klaslokaal van de lagere school. Het kleuterschooltje is nu
gereed. Het terrein rondom de school moet nog aangepast worden. Er is behoefte aan eenvoudige
speeltoestellen voor de kleuters.

Kambélé
Er is een bezoek gebracht aan het schooltje in Kambélé.
Dit schooltje is niet door Werkgroep Terug naar Batouri
gebouwd. Tijdens de storm was een gedeelte van het
dak gewaaid. De houten dakconstructie werd ook zwaar
beschadigd. Geen geld voor reparatie!
De roep om hulp werd in Deurne gehoord…
Met een spontane donatie van een Belgische donateur
kon de houten dakconstructie hersteld- en 50 nieuwe
golfplaten geplaatst worden.
Alles op tijd klaar voor het komende regenseizoen.

Baka / pygmeeën
Selma van de werkgroep bracht een 2 daags bezoek aan de Baka (pygmeeën) in het oerwoud bij
Mindourou. Het gaat goed met de Baka en het valt op dat hun kinderen er gezonder uitzien. Er is
meer voedsel omdat de Baka veldjes/tuintjes aangelegd hebben in het bos. De grotere kinderen
gaan naar school aan de rand van het bos. Zij krijgen les in het Frans en in de taal van de Baka.
Met een Nederlandse donatie wordt sinds enkele jaren het schoolgeld voor de Bakakinderen betaald
die in Batouri voortgezet onderwijs volgen. Voor de Baka werd meegebracht: een grote zak rijst;
12 flessen olie; zeep; zout, snoep; slaapmatten; dekens en nog veel meer waar de Baka behoefte
aan hebben en steeds om vragen. Alles is door de Bakachef eerlijk verdeeld. Geslapen werd op de
grond, in een traditionele pygmeeenhut, een mongoulou.

Mindourou (zie ook vorige nieuwsbrief)
Er stond ook een bezoek aan de in 2015 gebouwde kraamkliniek in Mindourou op het program.
Voor deze kraamkliniek werd in Deurne, Meijel en Someren geld ingezameld tijdens de
Adventsactie van 2014. Stichting Cordaid verleende subsidie. In Mindourou zag het er allemaal uit
om door een ringetje te halen. Het ontvangst door de zusters was hartelijk. Helaas heeft dit gebied
veel last van spontane, soms langdurige stroomuitval.
Vervelend, vooral als er ’s nachts
bevallingen zijn of zieken binnengebracht worden. De werkgroep is nu een oplossing hiervoor aan
het zoeken: een aggregaat of zonnepanelen? Het laatste zou de meest efficiënte maar ook meest
kostbare investering zijn.
Scholen in Banyo en Mobé
De school in Banyo en de diep in de savanne gelegen twee scholen in Mobé zijn zoals elk jaar
bezocht. De bouw van deze drie scholen werd mogelijk door subsidie van Wilde Ganzen en
donaties. De scholen zijn gebouwd voor de kinderen van de herders, de Mbororo, die in dit gebied
met hun kuddes door de savanne trekken.

In de kleinere school in Banyo zitten gemiddeld 30 kinderen; in Mobé meer dan 150. Uitzonderlijk
is dat veel meisjes naar school gaan. Een groot succes. De waterput bij de school in Mobé wordt
ook door de mensen uit de omgeving gebruikt. De kinderen in Banyo kregen geld voor stof voor
schooluniformen. Die waren net op tijd klaar voor de jaarlijkse “Fete de la jeunesse”. Mevrouw
Ebende, hoofd van onderwijs, kreeg een laptop cadeau van een Nederlandse donateur. Een andere
donateur schonk geld voor speciale lesboeken voor vrijwel alle scholen in dit gebied.
In april ontvingen wij het bericht dat de chef van Banyo plotseling overleden is. Hij was ons eerste
contact in Banyo en - zelf analfabeet - heeft hij zich enorm ingezet om de kinderen uit zijn gebied
voortaan naar school te laten gaan. De hele stam verleende destijds medewerking bij de bouw van
de school. Wij zullen hem missen.

School Banyo
Scholen Mobé

Vrouwenorganisatie Adefka
In Batouri was een uitgebreide werkbespreking met het dagelijks bestuur van de vrouwenorganisatie ADEFKA. De diverse Adefkagroepen worden al jarenlang gesteund door Nederlandse
donateurs. Adefkavrouwen organiseren gezamenlijk activiteiten om met de inkomsten hiervan het
leven van hun gezin te verbeteren en onafhankelijker te worden. Met succes. Afgelopen jaar werd
de maïsoogst van hun gezamenlijke veld, ruim 200 zakken, verkocht aan een grote bierbrouwerij in
de hoofdstad Yaounde. Het zaad is gekocht met middelen van ons microkrediet. De vrouwen van
Adefka zijn op weg naar zelfstandigheid. Soms ontbreekt het nog aan zakelijk inzicht en goede
planning op dit nieuw ingeslagen pad. Wij zijn ervan overtuigd dat de inzet en het enthousiasme
van de vrouwen uiteindelijk zal winnen.

Ook namens onze contacten in Batouri danken wij u heel hartelijk voor uw steun en uw donaties.
Uw geld wordt eerlijk besteed aan nuttige projecten, ten bate van een grote groep van de bevolking.
Bij ons geen strijkstok!

