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Leden van de Werkgroep hebben begin van dit jaar een bezoek gebracht aan de projecten in Batouri.  
 
Gezondheidscentrum  
In 2017/2018 is het door Pater Harrie van Loon opgerichte gezondheidscentrum “Centre de Santé Père Henri van Loon” 
in samenwerking met de werkgroep uitgebreid en volledig gerestaureerd. Dit werd mogelijk gemaakt dankzij samen-
werking met de Deurnese kerken, uw donaties en de Landelijke Vastenactie. Zowel de kantoorruimten als de ruimten 
waar patiënten verblijven zijn vergroot en verbeterd. In het nieuwe gezondheidcentrum is een apotheek gevestigd voor 
eigen gebruik en voor gezondheidcentra in afgelegen gebieden. Medicijnen worden collectief ingekocht in Yaoundé (500 
km) en in Batouri geparkeerd en gedistribueerd.  
In de nieuwe kraamkliniek worden gemiddeld 32 baby’s per maand geboren. Ook het eerder, met subsidie van Cordaid 
en uw donaties, gebouwde consultatiebureau is een belangrijke aanwinst. Hier worden de baby’s onderzocht, gewogen 
en ingeënt. De moeders krijgen voedingsadviezen.  
Dit voor Batouri zo belangrijke gezondheidscentrum ontving voor de 2e keer het “Diplome d’excellence dans le cadre de 
la promotion de la santé et de la bonne gouvernance” voor het verlenen van uitstekende gezondheidszorg en goed 
beleid.  
 
Nadat er weken geen stroom en water was in Batouri werd ons tijdens ons bezoek nogmaals duidelijk hoe dringend 
zonnepanelen nodig zijn bij het gezondheidscentrum. Zowel voor de werkruimten, de apparatuur, de koelkast voor 
medicijnen als het in gang houden van de waterpompen. Zonnepanelen zijn ons volgende grote project.  
 
Kraamklinieken in Mindourou, Djouth en Ndélélé  
In Mindourou zijn minder bevallingen dan we verwacht hadden. Aanstaande moeders komen op zwangerschapsconsult 
maar bevallen vaak thuis. Dit heeft meestal te maken met de grote afstand naar de kliniek als de bevalling zich onver-
wacht aandient of er geen vervoer is in dit oerwoudgebied. De moeders komen wel met de baby’s op consultatie en 
voor de inentingen. De kraamklinieken in Djouth en Ndélélé werken naar tevredenheid. Nadat een aantal jaren geleden 
door onze werkgroep een mooie, stevige stenen kraamkliniek in Djouth geplaatst is heeft een andere organisatie nu de 
taak op zich genomen om de kraamkliniek met o.a. praktische hulpmiddelen te voorzien.  
 
Scholen Banyo en Mobé.  
De met hulp van leerlingen van het Willibrordgymnasium en subsidie van Wilde Ganzen gebouwde kleine school in 
Banyo telt 38 leerlingen. Voornamelijk herderskinderen (Mbororo). Dit jaar kreeg deze- en de twee scholen in Mobé een 
aantal lesboeken. Een van de onderwijzers van Mobé woont met zijn gezin in het kantoor van de school. Een eigen 
huisje zou fijn zijn. De zelfgebakken stenen voor de bouw liggen al klaar. Hulp voor de aankoop van het benodigde 
cement en golfplaten voor het dak zou welkom zijn.  
 
Mutsjes  
Ook dit jaar heeft de handwerkgroep van De Nieuwenhof Deurne gezorgd voor vele gebreide mutsjes voor baby’s en 
jonge kinderen. Veel blije moeders en supertrotse baby’s.  
 
Straatkinderen  
De vrouw die in Batouri straatkinderen opvangt huurde lang een huisje of kamers voor de opvang van kinderen. Kost-
baar en niet overzichtelijk. Achter haar eigen woning heeft zij nu een houten huis gebouwd waar de straatkinderen 
onderdak vinden. Een donateur heeft geld geschonken voor schoolgeld en uniformen voor de kinderen.  
 
Vrouwenorganisatie Adefka  
De vrouwen zijn druk bezig op hun veldjes of in hun kraampjes op de markt. Adefkavrouwen blijven enthousiast en 
strijdvaardig.  
 
Scholen op het terrein van het opvanghuis voor weeskinderen “Espérance Vie”  
Het grootste werk is afgerond. De basisscholen zitten vol. Op de kleuterschool zitten 56 kinderen. Het terrein is geëgali-
seerd en er zijn trappen gemetseld naar het lager gelegen gedeelte waar de aaneengeschakelde schoolgebouwen staan. 
Er zijn schommels en glijbanen geplaatst en een toiletblok. Dit scholencomplex is toekomstgericht gebouwd. Dat houdt 
in dat ook de energievoorziening efficiënter geregeld zou moeten worden in verband verlichting en geplande computer-
lessen.. De brandstof voor het nu gebruikte aggregaat is duur en het aggregaat maakt veel lawaai. Ook hier zijn de 
onderhandelingen voor zonnepanelen in volle gang. Energie moet in Batouri opgeslagen worden in accu’s. De accu’s 
maken het zonnepanelenproject extra kostbaar. 



 



 


