NIEUWSBRIEF APRIL 2015
“Weer even terug naar Batouri”
Verslag reis 6 tot 26 januari 2015 van twee leden van de werkgroep, samen met twee medereizigers

Weeskinderen “Espérance Vie”
Met dit centrum, waar weeskinderen opgevangen worden gaat het goed, dankzij trouwe
donateurs die dit project al vele jaren steunen. Jonge weeskinderen worden in gezinnen
geplaatst. Het opvanggezin ontvangt een bescheiden vergoeding. De kinderen worden
regelmatig bezocht om te zien of alles goed gaat. Hun schoolgeld en medische zorg etc.
worden betaald. Kinderen die naar de middelbare school gaan kunnen logeren en studeren
in een accommodatie op het terrein van het weeshuis. Sinds de start van dit opvanghuis zijn
vele kinderen doorgestroomd en studeren nu aan de universiteit in Yaoundé. Voor kinderen
met andere talenten en interesses zijn op het terrein van het weeshuis recentelijk drie
leslokalen gebouwd. Hier wordt zowel theorie- als praktijkles gegeven in landbouw, visserij
en voor de meisjes ook naailes. Voor de praktijklessen zijn op het terrein twee visvijvers en
diverse plantages aangelegd. Om eigen inkomsten te genereren wordt een deel van de oogst
en de planten verkocht. Dankzij de opbrengst van de kerstcollecte, die in december 2014 in
de Deurnese kerken werd gehouden, kunnen de nieuwe klaslokalen ingericht- en een van de
ruimten afgewerkt worden. In elk lokaal is ruimte voor ca. 20 leerlingen. Bij Espérance Vie
zijn ze erg blij met de hulp van de kerstcollecte. De leiding van Espérance Vie dankt alle
gulle donateurs heel hartelijk.

Scholen
De savanne rondom Batouri is het leefgebied van herders/nomaden, de Mbororo. Zij trekken
hier met hun kuddes rond. Veel van hen zijn analfabeet. Voor de kinderen van deze herders
is het belangrijk dat ze naar school gaan. Het helpt hen om uit het isolement van de savanne
te komen en om zich verder te ontwikkelen zodat ze later een onafhankelijk leven kunnen
leiden. Dit geldt vooral voor meisjes. De drie door de werkgroep gerealiseerde scholen - een
in Banyo en twee in Mobé - voldoen prima. In Banyo is er sinds kort een onderwijzer
bijgekomen. Omdat het geen staatsscholen zijn leveren de ouders een jaarlijkse bijdrage
waarmee het salaris van de onderwijzers betaald wordt. Het is een laag bedrag per kind.
Families met meer dan tien kinderen zijn geen uitzondering en dan vormt het schoolgeld
soms een probleem. Er wordt aan een structurele oplossing hiervoor gewerkt.

Overhandiging van de symbolische cheque aan Silvana Panzeri (links op de foto) en
Père Gaston Berger. De 275 bomen zijn geleverd door Espérance Vie.

Ontvangst bij de school in Mobé

De met een donatie van “Vrienden van Kameroen” aangelegde Moringa Oleifera plantage
(zie vorige pagina) op het terrein rondom de scholen van Mobé is aardig aan het groeien. De
boompjes zijn gekocht bij Espérance Vie. Een deskundige heeft de Mbororo uitgelegd hoe ze
t.z.t. de vruchten, bladeren en bast van deze bomen kunnen verwerken en gebruiken voor
vele doeleinden, o.a. voor het zuiveren van water. In Afrika noemt men de Moringa Oleifera
“wonderboom”.

School Banyo
Het schooltje in Banyo staat er al meer dan 10 jaar en moet dringend opgeknapt worden.
Dankzij de fantastische opbrengst van de kerstcollecte 2014, die in de kerken in Deurne
werd gehouden, kan het onderhoud nu uitgevoerd worden: dak gerepareerd, fundering van
de trappen opgevuld en trappen verstevigd, deuren en ramen beveiligd en het schooltje,
zowel aan de binnen- als buitenkant opnieuw geschilderd. Rekening houdend met het
aanstaande regenseizoen (april tot juni) is besloten om deze werkzaamheden pas in
juli/augustus van dit jaar uit te voeren. Dan ziet het schooltje er voor het nieuwe
schooljaar, september 2015, weer stralend mooi uit en kan het weer lang mee. Nederlandse
donateurs hadden voor elke school een grote hoeveelheid verbandmiddelen, pleisters,
jodium etc. meegegeven, voor wondverzorging als kinderen op het schoolplein of op weg
naar school vallen. De onderwijzers hadden hierom gevraagd en waren blij. Daarnaast zijn
schoolbenodigdheden, schriften, pennen, petten, luchtballonnen, plakkers en nog heel veel
meer afgegeven.

Woordenboeken
Een donateur heeft ervoor gezorgd dat 14 scholen/onderwijzers in het gebied van de Kadey
een Engels-Frans / Frans-Engels woordenboek kregen. Het ontbreekt hier vaak aan het
meest elementaire lesmateriaal. Op vrijwel elke school wordt les in deze talen gegeven.

Kraamkliniek in Mindourou
Met hulp van de landelijke Adventsactie, gehouden in december 2013, en voordrachten door
leden van onze werkgroep in de kerken van Deurne, Someren en Meijel kwamen voldoende
financiële middelen beschikbaar om een kraamkliniek in Mindourou te kunnen bouwen. Dit
plaatsje ligt op ca. 80 km van Batouri, midden in het oerwoud. Te veel moeders en baby’s
overlijden in Mindourou en omgeving bij moeilijke bevallingen en als er geen adequate hulp
aanwezig is. Als zich meerdere noodsituaties tegelijk aandienen vinden bevallingen soms
plaats op een keukentafel bij de zusters. De start van de bouw van deze kraamkliniek was
een uitdaging. Het terrein ligt op een helling en moest eerst geëgaliseerd worden. Dit
leverde bij de start, in het regenseizoen, problemen op. Het transport van bouwmaterialen
over de niet geasfalteerde wegen was een hele klus. Vrachtwagens kwamen regelmatig

vastzitten en chauffeurs weigerden dan om verder te rijden. Uiteindelijk is het allemaal
gelukt en is men, weliswaar met enige vertraging, aan het bouwen. In de tijd dat er niet
gewerkt kon worden hebben de arbeiders niet stilgezeten. Alle kozijnen en deuren zijn
gemaakt en staan klaar. Mooi en solide. In de raamkozijnen zijn stevige horren bevestigd
om kruipend ongedierte en muskieten te weren. Onze werkgroep is nu aan het sparen voor
meubilair. De leiding van de kraamkliniek is in handen van bekwame Afrikaanse religieuzes
met staatsdiploma. Dat geeft vertrouwen. Binnen niet al te lange tijd zal er in Mindourou
een degelijke en functionele kraamkliniek staan waar aanstaande moeders deskundig
opgevangen en na de bevalling, samen met hun baby, liefdevol verzorgd en begeleid
worden. Zodra nieuwe foto’s beschikbaar zijn plaatsen wij die op onze website.

Schets van de nieuwe kraamkliniek

Voorzijde eind januari 2015

Voorzijde eind februari 2015

Achterzijde begin maart 2015

Straatkinderen
In een huis in de wijk Mokolo worden door Pierrette Bery, lid van vrouwenorganisatie
ADEFKA, op dit moment achttien kinderen in de leeftijd van zes tot vijftien jaar opgevangen.
Zij biedt de kinderen eenvoudig maar veilig onderdak, kleding en voeding. Alle kinderen
gaan naar school. Het gehuurde huis is in slechte staat, maar schoon. Er was amper
meubilair. Een aantal kinderen sliep op matrassen op de grond. Met een donatie van
Rommelcomité Meijel konden twee grote tafels, achttien stoelen en een breed stapelbed
aangeschaft worden. Samen met de Nederlandse delegatie zijn de meubels feestelijk
ingewijd. De volgende ochtend vertelde Pierrette Bery ons dat alle kinderen in het nieuwe
stapelbed wilden slapen. Er is spontaan besloten om dan maar een tweede stapelbed te
bestellen dat betaald kon worden met donaties uit Nederland. In het huis is geen water en

geen elektriciteit. De werkgroep heeft ervoor gezorgd dat de vlakbij gelegen waterput
opgeknapt werd. Van het geld van de donatie van Rommelcomité Meijel werd ook voor elk
kind een emmer gekocht en voor de hele groep twee grote wasteilen. Er is nu altijd een
watervoorraad in huis. Er is ook een lamp gekocht die op zonne energie werkt.

De twee nieuwe tafels en achttien stevige stoelen zij buiten neergezet voor het feest

Superblij met het nieuwe stapelbed

Pierrette Bery met een deel van de kinderen

De vele cadeaus die we voor de kinderen meegebracht hadden waren welkom. De door
Nederlandse donateurs geschonken 2e hands Gsm’s worden verkocht door Pierrette Bery. De
opbrengst komt ten goede aan de kinderen. Alle Nederlandse schenkers, heeeeel veel dank!!
2e hands Gsm’s blijven welkom.
Op dit moment is onze werkgroep plannen aan het maken om voor deze groep kinderen een
eenvoudig “eigen” huis te bouwen op een locatie die niet te ver van de scholen ligt. Mocht
alles meezitten dan worden in mei ontwerp en begroting meegebracht door Père Berger die
door zijn congregatie in Frankrijk uitgenodigd is. Hij zal dit combineren met een bezoek aan
Nederland. Een eerste donatie voor het nieuwe huis voor straatkinderen is al ontvangen. Dat
stemt hoopvol.

Zeven waterputten
De met donaties en subsidie op diverse plaatsen gerealiseerde/gerestaureerde waterputten
werken uitstekend en zijn vooral in het droge seizoen van onschatbare waarde. Mensen
komen van ver om hier water te halen. Alle putten leveren drinkwater. In de wijk
Agriculture werd ter gelegenheid van ons bezoek een welkomstfeestje georganiseerd. De
vrouwen uit deze wijk zijn sinds kort ook lid van ADEFKA. Een fantastische ontwikkeling.
Locaties waterputten:
School Banyo / School Mobé/Nieuw ziekenhuis Batouri, waterput inclusief watertoren (met
donaties en subsidie van NCDO) / Wijk Mokolo / Wijk Agriculture / Omgeving van een
natuurlijke bron in Kobi werd gecementeerd / Espérance Vie Batouri, donatie medewerkers
Provinciehuis Den Bosch.

Vrouwenorganisatie ADEFKA
De datum voor het jaarfeest van Adefka wordt altijd op ons bezoek afgestemd. Ook dit jaar
en was het weer bijzonder. Toespraken met uitleg, zang, dans en een Afrikaanse maaltijd.
Na het feest werden de geschenken overhandigd. Vier gemotoriseerde maismolens en 50
machetes. De vrouwen hadden zelf drie maismolens verdiend door voor derden mais en
maniok te malen in hun dorpen en op markten. Een deel van het verdiende geld werd
gespaard voor molens voor andere groepen. Een enorme prestatie want voor Afrikaanse
begrippen is een maismolen erg duur. We zijn trots en blij dat het zo goed gaat met de
vrouwen en dat is allemaal aan uw hulp en enthousiasme te danken. Het micro credit heeft
veel vrouwen aan een beter bestaan geholpen. Vol trots vertelden zij tijdens de bijeenkomst
wat ze hierdoor hebben kunnen bereiken.

Machetes en maismolens - Adefka Batouri >

De bijna zestig weduwen in de stad Kentzou kregen elk een machete (kapmes) en een grote
fles palmolie. Die werden overhandigd door hun burgemeester, de heer Bélékou, waar onze
werkgroep sinds een aantal jaren bijzonder fijn contact mee onderhoudt. Een stevige, eigen
machete om het land te bewerken was de wens van vele vrouwen.

Machetes en palmolie voor de weduwen uit Kentzou. In het midden hun burgemeester

Centre pour handicapés moteurs

(op dit moment geen foto’s beschikbaar)

Dit centrum voor orthopedie moet opgeknapt worden. De gebouwen zijn lange tijd slecht
beheerd geweest. Twee religieuzes (een uit Kameroen en een uit India) beiden van dezelfde
congregatie, gaan het centrum heropenen. Op het terrein rondom staat een grote
hoeveelheid palmolie palmen. Om extra inkomsten te vergaren voor de restauratie van de
gebouwen willen de zusters de palmnoten persen en de zo verkregen olie verkopen. Onze
medereizigers schonken de zusters geld zodat ze een palmnotenpers kunnen kopen. Voor de
zusters letterlijk een geschenk uit de hemel... De ijverige zusters hebben in de tussentijd
het overwoekerde terrein rondom ongeveer 70 palmolie palmen toegankelijk gemaakt en
kortgeleden ontvingen we bericht dat de palmnotenpers gekocht is. Er zijn al 40 liter palmolie geperst! Super. Zodra we foto’s hebben plaatsen wij die op de website.

< De weg naar het Centre des handicapés moteurs in Batouri.
Rechts bananenbomen, links palmolie palmen.
Op de achtergrond graast een kudde zeboes.

Anderen projecten waar onze werkgroep zich voor inzet of ingezet heeft
Deze technische school, even buiten de bebouwde kom van Batouri, is gereed en sinds
september 2014 in gebruik. Om de bouw van de school mogelijk te maken heeft onze
werkgroep een bijdrage geleverd. De school wordt beheerd en geleid door de zusters van
Mont Calvaire uit Batouri. Deskundige leraren geven les in diverse vakken.

BAKA - pygmeeën
Elk jaar bezoeken wij de Baka (pygmeeën) die op weg naar Mindourou in de bossen wonen.
De zusters uit Mindourou hebben gezorgd dat de oudere kinderen voortgezet onderwijs
volgen. Uw donaties hebben het mogelijk gemaakt om voor de tien minst bedeelde
Bakakinderen een jaar lang schoolgeld, medische zorg en andere benodigdheden te betalen.
Wij zullen deze hulp nog een aantal jaren voortzetten.

Leden van onze werkgroep en medereizigers op weg naar de Baka nederzetting in het oerwoud.
De Baka helpen om de vele spullen, die wij voor heen meegebracht hebben, over de smalle bospaadjes dragen.

Baka jongeren

Zonder uw hulp en uw donaties zou wat wij doen onmogelijk zijn.
Wij danken u hiervoor heel hartelijk.
Wij zijn ook de Ambassade van Kameroen in Nederland dankbaar.

Er wordt op dit moment gewerkt aan onze nieuwe website. Ons webadres blijft ongewijzigd
De volgende reis naar Kameroen is gepland. Er hebben zich nu al medereizigers aangemeld.
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