
Zonnepanelen in Batouri 

Na jarenlange, regelmatige stroomuitval heeft het gezondheidscentrum ‘Centre de Santé Père Henri 
van Loon’ en het opvanghuis voor weeskinderen ‘Espérance Vie’ sinds eind maart van dit jaar continu 
stroom. Royale donaties en subsidie van Wilde Ganzen, Kerk in Actie en Vastenactie maakten het 
mogelijk om een  belangrijk zonnepanelenproject op beide locaties te realiseren.  

Sinds 2000 onderhoudt Werkgroep “Terug naar Batouri” contact met diverse groeperingen in 
Batouri, een stad in het oosten van Kameroen. Batouri ligt in de armste regio van dat land. Stroom 
wordt geleverd door het staatsbedrijf uit de 80 kilometer verder gelegen stad Bertoua. Via veelal 
houten palen en bovengrondse kabels wordt de stoom door de savannen en bosgebieden naar 
Batouri geleid. Deze zeer kwetsbare stroomvoorziening veroorzaakt regelmatig langdurige 
stroomuitval. Omdat rondtrekkende herders vers gras nodig hebben voor hun kudde, wordt de 
savanne regelmatig afgebrand en daarbij verbranden ook de houten stroompalen. De gevolgen 
hiervan voelt iedereen.  ‘s Avonds is er geen licht in de huizen en winkels. Verder vallen de pompen 
voor de watervoorziening uit en is men voor water weer afhankelijk van waterputten. Scholen 
kunnen geen computeronderwijs geven; de timmerman en de naaister kunnen niet werken; 
mobieltjes kunnen niet opgeladen worden, waardoor communicatie stagneert. De storing kan dagen-
, soms zelfs wekenlang duren. De ontwikkeling van de stad wordt hierdoor ernstig belemmerd. 
Enkele gebouwen en winkels hebben een eigen generator die stank en veel lawaai veroorzaakt. Dat 
was tot voor kort ook het geval in het gezondheidscentrum en het opvanghuis voor weeskinderen 
met aangrenzende schoolgebouwen.  

Vele trouwe donateurs hielpen en helpen, zodat er al veel belangrijke stappen zijn gezet om in de 
afgelopen jaren de leefomstandigheden van een groot deel van de  bevolking van Batouri te 
verbeteren. Ook is er regelmatig subsidie verleend door organisaties zoals NCDO, Wilde Ganzen, 
Vastenactie en Kerk in Actie. Het ‘Centre de Santé Père Henri van Loon’ kon dankzij deze subsidies 
twee jaar geleden volledig worden gerestaureerd en uitgebreid. Daarbij is ook een nieuwe 
kraamkliniek op het terrein gebouwd. De Deurnese kerken en vele donateurs hebben tijdens de 
Vastenactie hier een enorme bijdrage aan geleverd. Bij ‘Espérance Vie’ gaan ook kinderen uit de 
verre omgeving naar school. Zij betalen schoolgeld waarmee bekwame onderwijzers betaald kunnen 
worden. Ook de kleuterschool, die met hulp uit Nederland op het terrein werd gebouwd, wordt goed 
bezocht. Moeders weten hun kinderen hier in veilige handen en kunnen ondertussen met een gerust 
hart op hun akkers werken.  

Beide instellingen hebben nu zonnepanelen en dat is een belangrijke vooruitgang. De investering was 
extra duur vanwege de accu’s die voor de stroomopvang nodig zijn. Men kan hier namelijk geen 
stroom terug leveren aan de elektriciteitsmaatschappij. De nieuwe, continue stroomvoorziening 
levert een enorme bijdrage aan het beter functioneren van beide organisaties. Toen het eerste 
‘zonnepanelenlicht’ opgewekt was, kwamen er dan ook blije geluiden uit Batouri. Klaslokalen kunnen 
nu ook ‘s avonds gebruikt worden. Computerlessen kunnen worden georganiseerd. In het ‘Centre de 
Santé’ is de noodzakelijke, continue koeling voor medicijnen gegarandeerd en de administratie kan 
veilig geautomatiseerd worden. Nu kunnen ook ‘s nachts zieken probleemloos opgevangen en 
verzorgd worden. De wasmachine werkt op elk moment en gelukkig is er nu ook steeds voldoende 
stroom om de waterpompen in werking te houden, zodat hygiëne gehandhaafd kan blijven. Het is 
extra belangrijk dat dit project tijdig gerealiseerd kon worden, voordat Corona Batouri kon bereiken. 

Werkgroeplid Ria Verbeek was van 1983 tot 1987 werkzaam als verpleegkundige in Batouri. Sinds 
een aantal maanden publiceert zij haar ervaringen uit die periode onder “Echo’s uit Batouri” op onze 
website. 

 


