Nieuwsbrief augustus 2016
Nieuws uit Batouri.
De toestroom van vluchtelingen in dit deel van Kameroen blijkt gestabiliseerd te zijn. Ook zijn veel
mensen, als het in hun thuisland veilig is, teruggekeerd. Voor vluchtelingen die in Batouri en
omgeving blijven wordt permanent onderdak gezocht. Men helpt hen bij het oplossen van
problemen, onderwijs etc. Er zijn ook zorgen. Veel jonge vluchtelingen hebben de opvangkampen,
die meestal buiten Batouri liggen, verlaten en struinen nu doelloos en zonder onderdak door de
stad. Zowel het bisdom als hulporganisaties zijn bezig om voor hen activiteiten, begeleiding en een
opleiding te regelen. De prijzen voor voedsel zijn gestegen. Mensen die voor een lage vergoeding bijvoorbeeld bij ons opvanghuis voor weeskinderen - werkten hebben er nu voor gekozen om een
tijdelijke, goedbetaalde baan bij een van de hulporganisaties aan te nemen. Deze buitenlandse
organisaties nemen bij voorkeur plaatselijke mensen in dienst. En aantal medewerkers van de
hulporganisaties logeert regelmatig op de missiepost bij Zr. Suzanne waar ook wij zullen logeren.
Wij hebben besloten om in januari 2017 met een delegatie naar Kameroen te reizen zodat we alles
weer met eigen ogen kunnen zien. Met ons reizen het nieuwe lid van onze werkgroep Dick en zijn
vrouw Lida. Dick heeft in het verleden twee jaar bij de Stichting Nederlandse Vrijwilligers in
Kameroen gewerkt. Hij kan zich waarschijnlijk moeiteloos in de Afrikaanse werkwijze verplaatsen.
Wij bezoeken samen de stad Doumé waar Dick gewerkt heeft. We passeren Doumé op weg naar
Batouri.
Er staan veel bezoeken gepland. De scholen in Mobé en Banyo. Met vrouwenorganisatie Adefka
vindt een belangrijke ontmoeting plaats. We bezoeken de nieuwe kraamkliniek in Mindourou die
gereed is en er mooi uitziet (zie vorige nieuwsbrief en website). De bouw hiervan was letterlijk en
figuurlijk een zware bevalling maar nu staat er iets waar u, beste donateurs, en wij trots op mogen
zijn. Er ontbreekt nog het een en ander aan meubilair maar dat wordt geleidelijk aangevuld.
We bezoeken ook de Baka (pygmeeën). Van de zuster die verantwoordelijk is voor de Baka
kinderen hoorden we dat maar liefst zeven van hen doorgestroomd zijn naar het middelbaar
onderwijs in Batouri. Met donaties uit Nederland hebben wij de afgelopen jaren een bijdrage kunnen
leveren aan hun schoolgeld. Nu proberen we hen verder te helpen met onderdak in Batouri
(slaapgelegenheid/maaltijden) schoolgeld en schoolbenodigdheden.
En we bezoeken opvanghuis voor weeskinderen “Espérance Vie” dat door ons sinds vele jaren
gesteund wordt en het opvanghuis voor straatkinderen. Hier verblijven te veel kinderen in een te
klein gebouw. De leiding zou uitgebreid moeten worden. We wagen het even niet om aan een groter
huis voor hen te denken.
In Batouri zullen ook gesprekken plaatsvinden over het “Centre de Santé”. Dit voor de stad zo
belangrijke gezondheidscentrum, destijds onder leiding van Pater Harrie van Loon gebouwd, is na
bijna 40 jaar dringend aan uitbreiding en vernieuwing toe. De Belgische Zr. Suzanne heeft er de
supervisie. Ontwerpen en begroting zijn klaar. Het ziet er toekomstgericht uit. Nu nog de
financiering! Een aantal donaties is al ontvangen of toegezegd. Maar we zijn er nog niet en doen
ons best om een groot deel van het benodigde geld bijeen te brengen.

