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Inleiding
In 2014 is veel werk verzet, door het bestuur, maar ook door onze vertegenwoordiger
in Kameroen, NFOTABONG Jean Eric. Na de doorbraken in 2013 met het (eindelijk)
starten van het landbouwproject en het begin van de samenwerking met het Duitse
Centrum voor Gehandicapten Wittekindshof, kwam er tijd en ruimte om bezig te zijn
met een lang gekoesterde wens, een nieuwe huisvesting voor het Centrum AHP 2V in
Baham. In juli kon worden begonnen met de ruwbouw, een fantastisch begin!
De ontvangen offertes voor de afbouw werden onder supervisie van NFOTABONG Jean
Eric alle gecontroleerd en in de meeste gevallen naar beneden bijgesteld.
Het landbouwproject breidde zich uit en op het terrein werd een eenvoudig onderkomen gebouwd.
Eind 2014 werd een eerste contact gelegd met de Duitse organisatie Fliedners.
In september was er een zeer geanimeerde Manengouba-dag.
Ook voor 2014 geldt dat zonder de steun van velen in Nederland en in Kameroen,
onze activiteiten niet mogelijk waren geweest. Als bestuur willen we hier graag iedereen bedanken voor deze steun, op wat voor manier dan ook.

Doelstellingen en achtergrond
Doelstelling:
De stichting heeft als doel het ondersteunen en bevorderen van kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Afrika, met name in Kameroen.
Ook bestaat de mogelijkheid personen te ondersteunen, met name gericht op onderwijs.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
Achtergrond:
De stichting is in 1997 opgericht door mensen die jarenlang in Kameroen hebben gewoond en gewerkt en die op deze manier vorm willen geven aan hun blijvende betrokkenheid bij dit land. Onder de indruk van de ongelijkheid tussen onze situatie en die in
Kameroen willen we ons – samen met mensen in Kameroen – inzetten om deze ongelijkheid te verminderen.
Voor de begeleiding van de projecten heeft de stichting een contactpersoon in Kameroen, NFOTABONG Jean Eric.

Projecten in 2014
1.

Gehandicaptencentrum AHP2V

Algemeen
In 2014 telde het Gehandicaptencentrum AHP2V in Baham 24 bewoners variërend van
10 tot 18 jaar. Er zijn 2 oudere bewoners: Viviane belast met de dagelijkse leiding van
de bewoners en Marie Noël, hoofd van het naaiatelier.
Door gebrek aan plaats en middelen moesten enkele kinderen geweigerd worden.
Dit betekent wel dat de voorlichting door het Centrum effect heeft. Ouders komen zelf
vragen of hun kind kan worden toegelaten.
In september arriveerden weer twee Duitse vrijwilligsters.
Op een enkele uitzondering na hebben de gehandicapten nog nooit een school van
binnen gezien. Onderwijs in de vorm van alfabetisering begint dan ook direct bij binJaarverslag 2014
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nenkomst. De Duitse vrijwilligsters doen dit heel goed met extra aandacht voor de
kinderen met een mentale retardatie. Natuurlijk is het de bedoeling dat de kinderen
naar school gaan. Maar de school direct naast het centrum is gesloten, waardoor het
transport veel lastiger is. Eigenlijk is een busje nodig voor het naar school brengen en
ophalen van tenminste 8 kinderen (met hun rolstoel). Op dit moment is het iedere
morgen weer een hele toer om iedereen op tijd op school te krijgen.
De orthopedische operaties konden geen doorgang vinden. De Belgische chirurgen die
jaarlijks in het ziekenhuis van Bangwa opereren zijn niet geweest. Het is onbekend of
ze weer terug komen. Behalve het niet doorgaan van de operaties is ook het onderhoud van de protheses een zorg. “Rechtop lopen zoals gezonde mensen stimuleert de
gehandicapten en geeft hen hoop voor de toekomst”.
In september 2014 kwam er een eind aan het contract van Ulrike NEHRIG, de Duitse
fysiotherapeute die 5 jaar lang in Baham werkte. Zij heeft in die periode geweldig
werk gedaan. SIMO Denise, die zij heeft opgeleid, neemt haar werk over.
Van de beroepsopleidingen draait het naaiatelier heel goed. Het Centrum heeft een
nieuwe naaimachine gekregen van de Afriland First Bank in Bafoussam. Het gevolg is
wel dat het naaiatelier hierdoor weer voller wordt.
Met meer dan drie personen in een rolstoel wordt
het heel krap. Ook de bijouterie doet het goed.
Nieuw is de kaarsenmakerij. TAGNE Willy heeft
hiervoor in 2013 in Duitsland een opleiding gehad.
Hij leidt ook gehandicapten op om werkzaam te
zijn in het atelier. Het blijkt echter nog niet zo gemakkelijk om in Kameroen bijenwas te vinden.
Gewerkt wordt aan een businessplan voor deze afdeling.

Kaarsen maken

Eigen inkomsten via het landbouwproject
In het jaarverslag van 2013 staat een uitgebreid verslag over dit project dat na jaren
vertraging kon worden opgestart. KAMOGNE Yannick heeft de landbouw-opleiding
(bio) aan het Centre Polyvalent in Mbouo afgerond. Zijn aanwezigheid heeft een positief effect op het reilen en zeilen van het project.
Op het terrein is van lokale stenen (briques) een onderkomen gebouwd, bestaande uit
twee eenheden. Voor de opzichter is er een huiskamer met 3 kleine (slaap)kamers en
een badhokje (zonder stromend water). Daarnaast zijn er nog twee kamers en een
badhokje die een eigen ingang hebben. Personen die enkele dagen komen werken
kunnen hier de nacht doorbrengen.
Het gebouwtje is nog niet klaar. De buitenmuren staan, er is een goed dak en aan de
buitenkant zijn deuren en ramen geplaatst.
De muren moeten nog afgestreken worden, de vloer nog afgewerkt en binnen moeten
nog deuren worden aangebracht. Buiten moet nog een latrine worden gebouwd.
In het eerste jaar zijn verschillende soorten bonen en maïs geplant en er zijn honderden plantains (kookbananen) gepoot. De opbrengst van de bonen en de maïs was nog
niet voldoende om de kosten te dekken maar dat zal in de toekomst verbeteren. De
eerste plantains zullen in 2015 worden geoogst.
Het project heeft een positief effect op de gehandicapten. Overeenkomstig hun mogelijkheden werken verschillende gehandicapten mee op het land en leren zo in hun onJaarverslag 2014
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derhoud voorzien.
Het oorspronkelijke project werd door ICCO/Kerk in Actie gesteund met een bedrag
van € 23.709, waarbij € 18.000. als voorschot werd betaald. Het eindverslag over de
besteding van dit bedrag werd ingediend en geaccepteerd. Samen met ICCO/Kerk in
actie wordt de mogelijkheid onderzocht om ook het resterende bedrag van € 5.709 te
kunnen ontvangen.
Nieuwbouw van de huisvesting
Al jaren bestaat de wens om de huisvesting van de gehandicapten te verbeteren
Bij de start in 1997 kreeg het Centrum de beschikking over drie naast elkaar gelegen
klaslokalen in een bestaand schoolgebouw. Aan de kopse kant van het gebouw werden
twee douches en twee toiletten aangebouwd en met behulp van triplex-platen werden
de klaslokalen omgevormd tot kleine provisorische slaapkamers en 2 kantoorruimtes.
In de onzekere beginfase was dit voldoende.
Nu 18 jaar later is de situatie heel anders. Het Centrum heeft een vaste plaats in de
regio en wordt gewaardeerd.
Door de goed draaiende afdeling fysiotherapie, het landbouwproject en de samenwerking met Wittekindshof is de toekomst van het centrum veel zekerder geworden en is
het zinvol nieuwbouw te plegen ter vervanging van de huidige slechte huisvesting.
Voor de nieuwbouw heeft de Prefect weer een terrein ter beschikking gesteld, grenzend aan het terrein van de fysiotherapie. Er is een tekening gemaakt die na het bezoek van POKAM Zacharie aan Duitsland is aangepast. Het totale oppervlak van het
gebouw bedraagt omstreeks 700 m2.
Een meer gedetailleerde beschrijving van het bouwplan en enkele foto's zijn te vinden
op de website www.manengouba.nl onder “lopende projecten” .
De afmetingen van toiletten en doucheruimtes, en de breedte van de deuren houden
rekening met rolstoelgebruik en zijn conform de officiële norm in Kameroen.
Bij het plan hoort ook een watervoorziening, bestaande uit een reservoir van 4000 liter (2 kunststof vaten van 2000 liter) op een betonnen constructie.
De uitvoering van het project is mede bepaald door het feit dat het door de Prefect
geschonken terrein de verplichting kent om binnen 4 jaar op het terrein te bouwen
Onder deze tijdsdruk en terwijl de totale financiering voor de bouw nog niet rond was,
werd besloten de bouw te splitsen in 2 delen, de ruwbouw en de afbouw. De ruwbouw
betreft de fundering, het opmetselen van de muren, en plaatsen dakspanten en dakbedekking. Over de ontvangen offerte werd advies gevraagd aan KAMWA Michel, Ingenieur weg en waterbouw en werkzaam in Baham. Na zijn controle en doorrekening
werd de offerte naar beneden bijgesteld.
Op 26 juni 2014 werd het contract voor de ruwbouw getekend voor een bedrag van €
41.340 (FCFA 27 117 664). Ondertekenaars waren:
– NKOM Jean, voorzitter van het bestuur van het gehandicaptencentrum.
– DJOKO David, aannemer en
– NFOTABONG Jean Eric namens de Stichting Manengouba.
In het contract zijn de termijnbetalingen beschreven, gekoppeld aan controles door
het bouwcomité. Na schriftelijk vastgelegde goedkeuring door het bouwcomité kunnen
betalingen worden verricht. Begin juli begon het werk aan de fundering.
Op 22 december constateert het bouwcomité dat het opmetselen van de muren volgens de regels is uitgevoerd. Op dit moment wordt gewerkt aan het dak.
De fondsenwerving voor de afbouw is in volle gang.
Jaarverslag 2014
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2.

Aanvraag draagbare spleetlamp

In oktober 2013 werd een aanvraag ontvangen van dr Elisabeth Herz van de Manna
Eye Clinic in Nkongsamba. De Manna Eye Clinic heeft een mobiel team waarmee tot
ver buiten de kliniek op meer dan 20 plaatsen consultaties worden verricht. Voor dit
werk wil men graag een draagbare spleetlamp hebben, zodat ter plaatse vastgesteld
kan worden of iemand geopereerd moet worden. Nu moeten patiënten vaak eerst
naar Nkongsamba komen om te onderzoeken of een operatie nodig is.
In de offerte voor deze spleetlamp gaat het om een bedrag van € 3.850 exclusief BTW.
De stichting heeft besloten om de helft van de aanschaf van de spleetlamp te bekostigen. De uitvoering vond nog niet plaats in 2014.

Bestuurszaken
De discussie over de toekomst van de stichting blijft een punt van aandacht binnen
het bestuur. De vernieuwing van de website kon niet worden afgerond in 2014, maar
op het moment van schrijven van dit verslag is de nieuwe website klaar.
Het bestuur vergaderde 3 keer, waarvan 1 keer telefonisch. De samenwerking met
Nfotabong Jean Eric verliep zonder problemen.
Bestuurssamenstelling per 31-12-2014:
Anne Henk van Slageren, voorzitter
Gerard van Noort, secretaris
Dirk van Wijk, penningmeester
Mirjam van der Veen
Anton Stegeman

Haren
Hengelo
Soest
Utrecht
Zeist

Financiën
Van de donateurs en via collectes en subsidies van anderen werd in 2014 een bedrag ontvangen van € 47.314. Aan rente werd ontvangen € 686. De uitgaven voor de projecten bedroegen € 57.714. De onkosten waren € 2.616. Op 31 december 2014 bedroeg het eigen
vermogen van de stichting € 35.431.
Namens het bestuur wil ik hier graag iedereen bedanken die ons in 2014 gesteund heeft.
De volledige jaarrekening staat op de website www.manengouba.nl.
Manengouba-dag
Op zaterdag 20 september vond de Manengouba-dag
plaats. Evenals de vorige keer troffen we elkaar in het Eekhoornsnest in Soest. Deze locatie begint al een vertrouwde
plek te worden. Er waren omstreeks 50 aanwezigen.
We begonnen met een kort verslag van de activiteiten van
de stichting waarbij ook de eerste foto's van de nieuwbouw
in Baham konden worden getoond. De penningmeester
wees erop dat het eigen vermogen van de stichting minder
wordt. Eind 2013 bedroeg het eigen vermogen €
49.000,00. De gemiddelde leeftijd van de donateurs is nu
71 jaar. Wat dit voor de toekomst van de stichting betekent
is nog onduidelijk.
Het volgende programmapunt betrof de “Souvenirs partagés”. Aan de aanwezigen was gevraagd om voor de bijeenkomst een foto van hun vroegere huis in Kameroen of ook
Jaarverslag 2014
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van huisgenoten op te sturen. Velen hadden dit gedaan en het werd heel geanimeerd.
Het was fascinerend om te horen welke herinneringen en emoties naar boven kwamen. Herinneringen konden vaak door andere aanwezigen worden bevestigd, maar
moesten soms ook worden gewijzigd. Natuurlijk liep dit gesprek uit.
Daarna kon er gewandeld worden, er was een Kameroenese maaltijd en er was veel
ruimte voor persoonlijke ontmoetingen en gesprekken.
Het was al laat toen de laatste personen naar huis gingen.
Op de website www.manengouba.nl staan verschillende foto's van deze dag.

Contacten
In 2014 bestonden contacten met de volgende organisaties:
Impulsis
- Kerk in Actie
- St Christelijke Ziekenverzorging in
Nederland
- Gehandicaptencentrum Wittekindshof (Duitsland)
- Vereinte Evangelische Mission (Duitsland)
- Fliedners, Dienste für Menschen (Duitsland)
- Utamtsi (Duitsland)
- Association Cameroun Bonne Arrivée
(Suisse)
- Meyra Retail en Services
- Protestantse Gemeente Hengelo
- Waalse Gemeente Den Haag
- Vereniging Vrienden van Kameroen

-

Beleid van de stichting in 2015
–
–
–
–
–

De Stichting gaat door met de financiële steun aan het Centrum AHP 2V in
Baham.
De Stichting zal ook in 2015 de Duitse partners VEM en Wittekindshof
benaderen om tot een goede afstemming van de activiteiten te komen.
Waar mogelijk zal gezocht worden naar nieuwe partners voor het Centrum
AHP2V.
Geprobeerd zal worden het resterende bedrag van het landbouwproject te
krijgen.
De Stichting zal zich bezig houden met het werven van fondsen voor de afbouw
van de nieuwe huisvesting.

Het verhaal van Marie Claire
Na enkele jaren zag ik tijdens mijn laatste bezoek aan Baham Marie Claire weer terug.
Eerder had ik op deze reis al kennis gemaakt met haar vader. In het verleden woonde
Marie Claire verschillende jaren in het Centrum. Uiterlijk zag je niets aan haar en je
vroeg je af waarom zij in het Centrum verbleef. Integendeel, je zag een leuke jonge
vrouw waar niets mee aan de hand leek. Maar, zij leed aan epilepsie, waarbij zij vaak
verschillende aanvallen per dag had.
Doordat de aanvallen zo veelvuldig optraden en niet te voorspellen waren was haar
verblijf in het Centrum voor haar, maar ook voor de anderen, niet gemakkelijk. Verschillende ziekenhuizen, in Bangwa, Bafoussam en Mbouo werden bezocht, maar zonder resultaat.
Jaarverslag 2014
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Er werd verder gezocht en zo hoorde men van het bestaan van een Haussa-genezer
ver weg.
Besloten werd om er naar toe te gaan. Met de auto ging het eerst richting Foumban
en in Koutaba van de grote weg af, nog enkele uren over een zandweg. Aangekomen
bij de genezer hoorde hij het verhaal aan en gaf hij Marie Claire zijn behandeling mee,
eerst voor een korte periode om het resultaat te zien. En het werkte, de aanvallen
verminderden en verdwenen helemaal.
Marie Claire heeft nu al jaren helemaal geen aanvallen meer, zij is getrouwd en heeft
een kind van een jaar. Zo zag ik haar terug, wat een vreugde.
De familie van Marie Claire is natuurlijk
dolgelukkig. Ze hebben een gezonde
dochter, een schoonzoon en een kleinkind.
Uit dankbaarheid meldde haar vader zich
als vrijwilliger bij het Centrum. Hij fungeert als chauffeur en helpt vaak bij het
transport naar het landbouwterrein.
Ik vertel dit verhaal om te laten zien hoe
Zacharie en Denise steeds blijven zoeken
naar een oplossing voor de problemen van
de bewoners en hoe dit in Baham bekend
is en gewaardeerd wordt.

de vader van Marie Claire

Hengelo
mei 2015
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