Werkgroep Terug naar Batouri

Beste donateurs, vrienden, adviseurs
Voor ons, maar vooral voor de mensen in Batouri was 2018 een bijzonder jaar.
Dankzij uw hulp is het ons weer gelukt om te helpen waar dit nodig was en steeds in het belang
van een grote groep van de bevolking. De scholen in Mobé, Banyo en Kambélé kregen dringend
nodige lesboeken. De kinderen in Kambélé hebben, sinds het dak van de school gerepareerd en
grotendeels vervangen is, geen last meer van regen in de klaslokalen. Met een donatie kon het
schoolgeld voor tien straatkinderen in Batouri betaald worden. De vrouwen van Adefka zijn druk
bezig met hun gezamenlijke projecten. De basis- en kleuterschool op het terrein van opvanghuis
voor weeskinderen “Espérance Vie” in Batouri worden druk bezocht. Moeders uit de omgeving
zijn blij dat hun kleuters overdag op een veilige plaats verblijven. Zij kunnen voortaan zonder
zorgen op de velden werken. Het schoolgeld dat deze ouders betalen komt ten goede aan het
opvanghuis voor weeskinderen Voor de weeskinderen is de school uiteraard gratis. De leiding is
bezig met het aankleden van het terrein rondom de schoolgebouwen. Voor de kleintjes wordt
nog een aantal speeltoestellen geplaatst.
Een gespecialiseerd bedrijf heeft de daken bij “Espérance Vie” geïnspecteerd om de plaatsing
van zonnepanelen mogelijk te maken. Inmiddels is de offerte ontvangen.
Hetzelfde geldt voor het gezondheidscentrum “Père Henri van Loon”. Wat zijn ze blij met het
vernieuwde gebouw en wat is het een verbetering. Zieken krijgen de best mogelijke verzorging
en verblijven in ruime groepskamers. Aanstaande moeders worden tot de bevalling begeleid en
na de geboorte wordt erop toegezien dat de baby’s de nodigde inentingen krijgen. Deze nazorg
vindt plaats in het enkele jaren geleden met uw hulp en subsidie van Cordaid gebouwde
consultatiebureau, vlakbij het gezondheidscentrum. Hier worden ook voedingsadviezen gegeven.
Het is er steeds druk en er wordt met overgave gewerkt. (zie foto boven rechts)
Helaas heeft de uitbreiding van het gezondheidscentrum ook consequenties. Doordat het
gebouw nu veel groter is heeft de huidige generator onvoldoende capaciteit. In Batouri is vaak
langdurig stroomuitval. Zonnepanelen zijn daarom de beste investering en de meest
toekomstgerichte keuze voor de verlichting maar ook de koelkast voor koeling van medicijnen,
het bedienen van medische instrumenten/apparatuur, de computer etc. De kosten van
zonnepanelen zijn hoog in verband met de benodigde dure accu’s waarin de energie opgeslagen
moet worden. Wij doen ons best om te helpen met de financiering. Het Afrikaanse zonnetje wil
voor 100% meewerken. Wij hopen van harte dat u dat ook wilt.
In januari reist een delegatie van onze werkgroep naar Kameroen. Na dit bezoek ontvangt u ons
verslag.

Wij zijn blij dat Ria Verbeek vanaf januari 2019 herinneringen uit haar werkperiode in Batouri
met ons wil delen. Haar verhalen zullen zonder twijfel een interessant beeld schetsen van de
periode waarin ook pater Harrie van Loon als missionaris werkzaam was in Batouri.

Leven en werken in Batouri
Batouri! Het woord alleen al brengt vele mooie herinneringen in mij naar boven. Want tussen 1983 en 1987 heb ik
in dit bijzondere stadje gewoond en in de omliggende dorpjes gewerkt als verpleegkundige. Ik liep al langer rond met
het idee, om mijn belevenissen uit die tijd eens op papier te zetten. Omdat ik sinds dit jaar, 2018, deel uitmaak van
de werkgroep Terug naar Batouri, deelde ik die wens met Selma. Wij hebben elkaar een paar jaar terug leren
kennen tijdens een ontmoetingsdag van de vereniging Vrienden van Kameroen. Selma vond het een aantrekkelijk
plan om deze verhalen, met wat mooie foto’s, te gaan plaatsen op de website en/of de nieuwsbrief van de werkgroep.
In mijn eerste bijdrage zal ik u verhalen over mijn kennismaking en ervaringen met pater Harrie van Loon, met
wie het allemaal begonnen is, tijdens die boeiende jaren in Batouri.
Ik hoop dat u er van kunt genieten!
Ria Verbeek

Drieling: opvanghuis voor weeskinderen Espérance Vie Batouri
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