Nieuwsbrief September 2018
Batouri blijft onze aandacht houden. Door regelmatig contact met de partners in Kameroen weten we dat
de projecten prima functioneren. De scholen worden na de vakantie weer druk bezocht, de kraamklinieken
draaien volop en het opvangcentrum voor weeskinderen “Espérance Vie” heeft goedlopende basisscholen
en een kleuterschool. Vrouwenorganisatie Adefka is actief met de aanplant van gezamenlijke velden en
andere groepsactiviteiten en ook voor de straatkinderen wordt goed gezorgd.
We zijn blij en dankbaar dat we dit, mede dankzij u, allemaal hebben kunnen verwezenlijken.
Veel van onze medereizigers en donateurs hebben dit met eigen ogen gezien tijdens de diverse reizen.

Zonnepanelen
We horen dat zowel het gezondheidscentrum als de kraamkliniek (ons project van 2017-2018) nu als de
besten in dit gebied genoemd worden. De twee gebouwen staan er als “juweeltjes” bij en iedereen is er
trots op. De leiding is in goede handen en het personeel is zeer gemotiveerd. Dat is hoopvol.
Elektriciteit voor beide gebouwen wordt nu opgewekt met een generator. Deze heeft een te geringe
capaciteit, maakt veel lawaai en is duur aan brandstof. Daar zou iets aan gedaan kunnen/moeten worden.
Nu zonnepanelen ook in dit gebied zijn ‘doorgedrongen’ en er gespecialiseerde bedrijven zijn die deze
deskundig plaatsen en onderhouden wordt de behoefte aan zonnepanelen bijna vanzelfsprekend.
Eenmalige aanzienlijke investering en daarna gratis gebruik maken van zonne-energie.
Een bedrijf, met relaties in Nederland, onderzocht begin september de mogelijkheden bij het
gezondheidscentrum in Batouri. Wij verwachten binnenkort een prijsindicatie.
Fijn als u ons zou willen helpen om dit zonnepanelen -project te realiseren!

De kraamkliniek (l) met rechts het compleet gerestaureerde en uitgebreide gezondheidscentrum ”Père Henri van Loon”.

Opvanghuis voor weeskinderen "Espérance Vie"
Ook bij het scholencomplex op het terrein van opvanghuis voor weeskinderen “Espérance Vie” zouden
zonnepanelen een geweldige uitkomst bieden.

Het scholencomplex, toen nog in aanbouw

Alle klaslokalen zijn nu klaar en goed bezet. Bij "Espérance Vie" zijn ze wel nog bezig met het egaliseren van
het enorme speelterrein. Het valt niet mee om de harde leemgrond te bewerken en het uurloon voor de
benodigde zware machines is duur. Alles gebeurt dus stap voor stap. Wij weten dat Père Berger zorgt dat
de werkzaamheden goed en degelijk uitgevoerd worden. Inmiddels is wel gestart met het plaatsen van
vrolijk gekleurde schommels. Later volgen nog andere speeltoestellen voor de kleuters. Komt goed!

Straatkinderen
Met een donatie was het mogelijk om het schoolgeld en schoolbenodigdheden voor tien straatkinderen te
betalen. Ze zijn ingeschreven bij lagere scholen; Lycée technique; Lycée Bilingue en College Bari. Wij
ontvingen een lijst met de namen van de kinderen en namen van de scholen. Zo fijn dat Madame Pierrette
ervoor zorgt dat deze kinderen nu een veilig onderdak hebben, goed eten en naar school gaan.
Madame Pierrette houdt de teugels stevig in handen.

Mobé
Mobé ligt diep in de savanne richting Centraal Afrikaanse Republiek. Hier zijn een aantal jaren geleden
twee scholen gebouwd voor de kinderen van de daar gevestigde herders, de Mbororo. De scholen zijn
zonder meer een groot succes. De twee gebouwen staan op een centraal gelegen terrein vlakbij het dorp.
Wij hebben ook gezorgd voor een drinkwaterput. Er is al lang een grote wens om voor de onderwijzers een
onderkomen te realiseren op het terrein van de scholen. Wij begrijpen hun probleem maar al te goed. Ze
slapen nu in een klein kantoortje in het schoolgebouw en dat is eigenlijk niet om te doen. Fijner is het om
samen met het gezin in een eigen huisje naast de school te wonen. Onze werkgroep heeft toegezegd dat,
als zij de stenen bakken, voor zand en cement zorgen en de muren optrekken, wij ons in zullen zetten voor
de financiering van de houten dakconstructies en de bedekking van de daken met de in dit gebied
gebruikelijke golfplaten. De zelf gebakken stenen liggen nu al klaar…. zo gemotiveerd zijn de onderwijzers.
Helpt u mee? Elke bijdrage is welkom.

De twee scholen in Mobé

Schoolklas in Mobé januari 2018

(foto: Nettie Hendrikx)

We hopen in januari 2019 - uiteraard op eigen kosten - naar Batouri te gaan om een en ander voor te
bereiden en te regelen. Na onze reis hoort u zeker weer van ons.
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