Nieuwsbrief oktober 2015
Een lid van onze werkgroep verbleef recentelijk in Kameroen om de gang van zaken rondom
drie projecten te begeleiden en af te ronden. Het betreft projecten die mogelijk werden
dankzij subsidie/donaties van Adventsactie (Cordaid) en de Kerstcollecte Deurne 2014.

Kraamkliniek Mindourou
Met subsidie van Adventsactie en donaties uit Deurne, Meijel en Someren kon in 2014 gestart
worden met de bouw van een kraamkliniek in Mindourou dat op ca 80 km van Batouri ligt. De
bouw duurde lang en dat had voornamelijk te maken met de slechte infrastructuur in dit
gebied. De niet geasfalteerde weg voert dwars door het oerwoud. Dat leverde vooral
gedurende het regenseizoen problemen omdat de met materialen geladen vrachtwagens vaak
vast kwamen te zitten en werkers moesten wachten. Nu is het zover en er staat een mooi,
degelijk gebouw dat bijna klaar is. De kamers zijn ruim. Moeders en baby’s zijn goed
beschermd tegen muskieten want alle ramen zijn voorzien van stevige horren die in de
kozijnen bevestigd zijn. Een aantal ruimten wordt nog betegeld en verder wordt het gebouw
van binnen en buiten geschilderd. De buitenkant roze. Dat is in Kameroen een kenmerk voor
kraamklinieken. Iedereen weet wat die kleur betekent. Aansluitend de tuin opruimen en klaar.
Deze kraamkliniek is een belangrijke aanwinst voor de hele regio. Er is straks voor moeders en
baby’s voldoende plaats en er is goede, professionele begeleiding aanwezig. Te vaak sterven
moeders tijdens of na de bevalling en laten een ontredderd gezin achter. In Mindourou is
iedereen erg blij met de nieuwe kraamkliniek en wij ook.
De Afrikaanse Zr. Marie-Thérèse wordt hoofdverantwoordelijke.
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School in Banyo
De opbrengst van de Kerstcollecte Deurne 2014 was voldoende om aan twee projecten te
besteden. De in 2003 gebouwde school in de savanne van Banyo moest dringend opgeknapt
worden. De school bestaat uit twee grote klaslokalen en werd gebouwd voor kinderen van de
Mbororo, herders/nomaden die zich hier gevestigd hebben. Nu kregen hun kinderen de
gelegenheid geboden om naar school te gaan. Vooral voor meisjes is schoolopleiding heel
belangrijk. Onze eis bij de bouw van de school was dan ook dat vooral zij naar school zouden
moeten gaan. Het aantal leerlingen was bij de start ca 25 kinderen. Het zijn er nu 58 en bijna
evenveel jongens als meisjes. Er zijn twee onderwijzers. De kinderen krijgen les in het Frans
(spreektaal in dit gedeelte van Kameroen) en als tweede taal Engels. Een aantal kinderen is al
doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs. Een hoopvolle ontwikkeling.
Het gebouw heeft in de loop der jaren veel geleden door storm en regen in dit open
savannegebied. Met de donatie van de Kerstcollecte is het dak gerepareerd en de vloer bij de
ingang naar de klaslokalen opnieuw gecementeerd. De trap die over de hele breedte van het
gebouw loopt dreigde weg te zakken en is verstevigd en opnieuw gecementeerd. Verder is het
gebouw van binnen en buiten geschilderd. Ondanks het heftige regenseizoen lukte het
aannemer Youadeu om de werkzaamheden voor begin van het nieuwe schooljaar af te ronden.
Het schooltje ziet er nu prachtig uit en kan er weer jarenlang tegen.

Voor ^
< v en na de restauratie

Opvanghuis voor weeskinderen Espérance Vie
Met de opbrengst van de Kerstcollecte Deurne 2014 Deurne kon ook een van de drie nog niet
afgewerkte nieuwe leslokalen op het terrein van het opvanghuis voltooid worden. Die lokalen
staan op enige afstand van het hoofdgebouw. Er wordt les gegeven in technische vakken en
landbouw. De vloer van het derde leslokaal werd voorzien van een degelijk cement laag. De
wanden zijn geschilderd en er zijn 20 stevige houten werktafels door de plaatselijke
timmerman geleverd. Daarnaast zijn 20 kunststof stoelen gekocht omdat die eenvoudig mee
te nemen zijn als er buiten les gegeven wordt. Bovendien zijn drie grote verplaatsbare
schoolborden, een voor elk leslokalen, aangeschaft. Docenten en leerlingen waren superblij en
zijn enthousiast aan het nieuwe schooljaar begonnen.
Het was verrassend om René weer te ontmoeten. Wij leerden hem kennen als een van de
eerste weeskinderen die hier opgenomen werden. René is nu onderwijzer en elk vrij moment
bij Espérance Vie te vinden waar hij kinderen, die dat nodig hebben, vol overgave bijles geeft.
Ook kinderen uit de buurt zijn daarbij welkom.

De stoelen worden geleverd
en geplaatst achter de nieuwe werktafels >

Een van de verplaatsbare schoolborden V

Burgemeester Bélékou uit Kentzou (Oost-Kameroen) op bezoek
Sinds 2012 heeft onze werkgroep fijn contact met Kentzou, stadje op 10 km afstand van de
Centraal Afrikaanse Republiek. In Kentzou is een actieve afdeling van de vrouwenorganisatie
Adefka gevestigd, vandaar. Bij elk aan Batouri staat ook Kentzou op het program.
Burgemeester Bélékou organiseert steeds een feest voor ons. In 2013 was een donateur uit
Werkhoven met ons meegereisd. Haar partner reisde in 2014 met ons en ook toen bezochten
we Kentzou. Ondanks dat we gedurende beide bezoeken slechts enkele uren in Kentzou
verbleven maakte dit stadje veel indruk op de medereizigers die ook genoten van een rondreis
door een deel van Kameroen. Burgemeester Bélékou vertelde dat hij graag in contact zou
willen komen met een Nederlandse gemeente. Gemeente Bunnik (waaronder Werkhoven valt)
bleek wat grootte en inwonersaantal betreft een geschikte match. Rob Berkvens en Selma
Forotti hebben samen met de medereizigers uit Werkhoven twee uitgebreide gesprekken
gevoerd met de burgemeester van Bunnik, de heer Ostendorp. De taalbarrière tussen Kentzou
en de medereizigers kon overbrugt worden doordat Selma veel informatie naar het Frans
vertaald heeft (en andersom). Zo werd telefonisch en per mail al veel belangrijk veldwerk
verricht. Later is de fakkel door mensen uit Werkhoven overgenomen. Resultaat van alle inzet
was dat burgemeester Bélékou begin september door de gemeente Bunnik werd uitgenodigd.
Na zijn verblijf daar kwam hij twee dagen naar Deurne waar hij van harte welkom werd
geheten door werkgroep Terug naar Batouri. Helaas was dit verblijf veel te kort maar voor
hem onvergetelijk. Na terugkeer in Kameroen schreef Bélékou dat zijn kennismaking met
Europa diepe indruk op hem gemaakt heeft en hem als mens veranderd heeft.

Feestelijk
ontvangst
in Kentzou

Vanaf begin november 2015 is werkgroep “Terug naar Batouri” via een vernieuwde website te
bezoeken. De website wordt successievelijk aangevuld. Wij hopen dat u deze blijft bezoeken
en onze projecten blijft steunen!
Mocht u vragen of suggesties hebben, stuurt u dan gerust een bericht naar
info@terugnaarbatouri.com

