Nieuwsbrief juni 2021
Ondanks de belemmeringen door Corona, sinds medio 2019, blijven we hoopvol wat onze samenwerking met Batouri
betreft. We houden de moed erin en onze partners in Batouri ook. De berichten die we ontvangen zijn verschillend.
Men wacht op de komst van vaccins. Sommige mensen zijn, volgens wat men ons schrijft, niet altijd voorzichtig wat
bescherming betreft. Ook zijn er niet overal voldoende beschermende/preventieve middelen beschikbaar zoals schoon
water, zeep en mondmaskers. De burgemeester spreekt de bevolking regelmatig toe via Radio Batouri om raad en
adviezen te geven. In Batouri is maar een klein aantal overledenen geregistreerd.
Gezien de situatie heeft onze werkgroep in de periode vanaf medio 2019 tot nu geen nieuwe projecten opgestart.
Reizen naar Kameroen werd afgeraden. Dankzij donaties en subsidie zijn gedurende de afgelopen jaren projecten
gerealiseerd waar velen nu baat bij hebben, zoals een prima geëquipeerd gezondheidscentrum; vier kraamklinieken;
vier scholen die goed bezocht worden; een kleuterschool. Een donateur heeft voor 11 straatkinderen voor een jaar het
schoolgeld en schoolbenodigdheden betaald. De zonnepanelen bij zowel Espérance Vie als het gezondheidscentrum
leveren de benodigde stroom zodat alles perfect functioneert. De vijf waterputten zijn vooral nu erg waardevol. Wij
helpen op dit moment waar het dringend nodig is en geen uitstel verdraagt. Verder staat een groot, voor Batouri
belangrijk, project in de planning. Mocht alles zich positief blijven ontwikkelen dan kan dit einde 2021, begin 2022
opgestart worden. Dan reizen we ook weer naar Kameroen en informeren u uitgebreid.
Consultatie- en vaccinatiebureau, onmisbaar onderdeel van het gezondheidscentrum
In 2014 kon dit gebouw, met donaties en subsidie tot stand komen.
Door hevigere regenbuien (klimaatverandering) de laatste jaren overstroomt het nabij gelegen moeras regelmatig.
Daardoor is de fundering van het gebouw op enkele plaatsen instabiel geworden. Er zijn scheuren ontstaan in de gevel
en het plafond, die gevaar op kunnen leveren. De aannemer heeft geadviseerd om het gebouw voorlopig niet te
gebruiken en spoedig te laten repareren.

Hessels Administratiekantoor heeft de Jaaropgave 2020 samengesteld.
Die treft u hierbij aan.
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