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Algemeen 

 

Het jaar 2021 werd gekenmerkt door 

de corona-epidemie en de vele 

maatregelen die het met zich 

meebracht, zoals een lockdown en 

reisbeperkingen. 

Daardoor was het niet mogelijk om 

de vergaderingen van het bestuur 
fysiek te houden, maar werd 

veelvuldig digitaal of telefonisch 

overleg gepleegd.  

Er zijn twee Nieuwsbrieven 

verschenen en wel in maart en 

november 2021 waarin verslag van 

onze projecten werd gedaan en een 

Wijkbrief. 

Ook in Kameroen sloeg de Covid-19 epidemie toe. De economische 

omstandigheden zijn slechter geworden. Er is meer armoede en honger. 

De politieke situatie is onveranderd. Nog steeds strijden rebellengroepen 

voor onafhankelijkheid voor de Engelstalige noordwest en zuidwest regio. 

We zijn blij te kunnen melden dat, ondanks alle problemen, onze 

projecten voortgang hebben geboekt. 

 



 

Het Wakka project voor families met kinderen met een beperking 

 

Zoals bekend heeft het team van Dr. Patrick Okwen de uitvoering van dit 

project voor families met kinderen met een beperking op zich genomen. 

Zijn organisatie e-BASE Africa  (Basic Services Africa) zoekt naar de best 

mogelijke manieren (best practices) van de gemeenschappen om families 

met kinderen met een beperking te helpen. Die zijn voor de 

besluitvorming van overheden van belang. Het onderzoek is 

wetenschappelijk van opzet.  

 

 

Gehandicaptenkaart 

 

Het is belangrijk dat de 100.000 

Kameroense kinderen met een 

beperking meer toegang krijgen tot 

diensten. 

Een eerste stap is het verkrijgen van 

een gehandicaptenkaart die recht 

geeft op bepaalde voorzieningen.  



 

Ambulante zorg 

 

Voor het Wakka-project worden sinds 2019 30 families intensief begeleid. 

Elke twee maanden vindt een huisbezoek plaats. Omdat de families erg 

verspreid wonen en soms moeilijk bereikbaar zijn hebben we twee 

bromfietsen ter beschikking gesteld. Er is aandacht voor het veilig kunnen 

reizen van de veldwerkers. 

 

Oefeningen doen Huisbezoek 

 

 

In september 2021 werd een Webinar georganiseerd, een online 

presentatie voor beleidsmakers en geïnteresseerde organisaties over het 

lopende onderzoek met het ontwikkelde onderzoeks-instrument. Het is 

de bedoeling dat dit instrument te zijner tijd in het gezondheidssysteem 

wordt opgenomen. Ook andere Afrikaanse landen hebben er veel 

belangstelling voor getoond. Verder verzorgde het team een aantal video-

presentaties op YouTube over hun werkzaamheden voor het project. 

 



 

Projecten ter verbetering van het levensonderhoud 

 

Om families te helpen beter in hun levensonderhoud te voorzien zijn drie 

projecten opgestart. 

 

 een waarbij kuikens worden opfokt en verkocht of de eieren;  

 een waarbij paddenstoelen worden gekweekt die op de markt 

worden verkocht 

 een waarbij konijnen worden gefokt en te koop worden 

aangeboden. 

 

Hierbij worden de kinderen met een beperking zoveel mogelijk 

ingeschakeld. Gekeken wordt of ook het opfokken van suikerriet-ratten 

(grasscutters of canerats) haalbaar is. Daar is in de horeca veel vraag naar. 

Verder zal worden bezien of de paddenstoelen kunnen worden gedroogd 

en gemalen. Dat levert een eiwitrijk poeder op die ondervoede kinderen 

kan helpen. De projecten worden ondersteund door ervaren 
teammedewerkers. 

 

 

  
 



 

 
Evaluatie-bijeenkomst solar-cookers and solar-lights 

 

In september werd een bijeenkomst georganiseerd voor de families die in 

2020 een zgn. solar-cookstove (kookpot met gebruikmaking van zonne-

energie) hadden ontvangen en een solar-light 

(eveneens op zonne-energie en een oplaadmogelijkheid voor de mobiele 

telefoon). Daar konden ze hun ervaringen uitwisselen. Er is een video-

verslag van gemaakt. Meer daarover is vermeld in de  

Nieuwsbrief en de Wijkbrief van november.  

Beide solar-apparaten worden erg gewaardeerd in de Fulani-gemeenschap 

in Mboro, die in de heuvels even buiten de stad Bamenda wonen. We 

hopen dat we nog meer families kunnen helpen.  De kosten voor een 

kookpot en een lamp zijn resp. €150 en €8 per stuk. 

De e-BASE organisatie zoekt samen met het World Solar Fund en het 

Green Climate Fund naar  mogelijkheden dit project op te schalen. 

Verschillende ministeries, zoals die van gezondheid, milieu, onderwijs, 

energie en emancipatie hebben al belangstelling getoond. 

 

 

 



Plannen voor de komende twee jaar tot 2024 

 

1. Uitbreiding van het aantal kookpotten en lampen op zonne-energie 

voor gezinnen. 

2. Meer verbetering in de levensomstandigheden van families met 

kinderen met een beperking.  

3. Door het slaan van een waterput zorgen voor goed drinkwater in het 

leefgebied van de Fulani’s. 

4. Uitbreiding van het alfabetiseringsproject voor vrouwen. 

Met een solar-kookpot kunnen maaltijden sneller worden bereid en 

hoeft er geen hout te worden gezocht. Dat levert tijd op voor het 

volgen van lessen in lezen, schrijven en rekenen.  

5. Bezien of meer gezinnen kunnen worden voorzien van een 

ziektekostenverzekering. 

6. Het Born Fyne (Veilige Geboorte) project uitbreiden. Meer solar-lamp 

adapters (evt. in bruikleen) voor mobiele telefoons aanschaffen voor 

zwangere vrouwen in afgelegen gebieden waar geen elektriciteit 

beschikbaar is of waar die regelmatig uitvalt. Zij kunnen via een 

speciale 

app hulp inroepen bij problemen bij een bevalling en de arts kan via 

GPS zien waar zij zich bevindt. De solar-lamp zorgt voor goed licht en 

vervangt een kerosine lamp. In het ziekenhuis van de Medical Specialist 
Foundation ABII in Bamenda is inmiddels een ambulance voorhanden. 

7. Een grote wens is een busje voor het vervoer van kinderen met een 

beperking naar het dagcentrum in het ABII ziekenhuis, waar zij en hun 

ouders advies en hulp kunnen krijgen.  

 

  



 

We vertrouwen erop dat over twee jaar de organisatie e-BASE van 

Dr.Patrick ons werk voor families met kinderen met een beperking kan 

voortzetten. Zo mogelijk met bijdragen van landelijke en gemeentelijke 

overheden. Tot die tijd hopen wij op uw giften te mogen rekenen.  

De families en kinderen in Bamenda ,Bali Nyonga en omstreken zijn u  

dankbaar voor uw hulp.      

 

 

  


