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Beste donateur,
Een hartelijk dank aan ieder, mijn familie, mijn vrienden en allen die mij in mijn missie in Kameroen
steunen.
Aankomst in Kameroen
Op 1 oktober jl. ben ik aangekomen in Yaoundé, de
hoofdstad van Kameroen. Een chaufeur wachtte mij
en mijn collega vrijwilliger Gréthel op. We werden ontvangen door de Franse ambassdadeur en zijn vrouw,
waar we ook de eerste nacht verbleven. De volgende
dag zijn we met de vrouw van de ambassadeur langsgeweest bij de ambassadeur van de Order van Malta en de Duitse ambassade, mensen die het project
Kaïgama een warm hart toedragen. We hebben ook
nog een andere collega vrijwilliger Francine ontmoet,
die les geeft op een middelbare school.
’s Middags heeft Jeanne Meba, de commercieel
medewerkster van de boerderij ons naar Kaïgama
gebracht. Een reis van vijf uur met de bus, die ons
steeds verder van de bewoonde wereld bracht. We
zijn in het regenseizoen aangekomen en alles is
groen, in bloei en vol met fruit. Bij het vallen van de
avond kwamen we in Kaïgama aan, waar Zuster
Thérèse met de jongeren ons bij de halte opwachtte.
De Zusters Odile en Marie-Jeanne heetten ons op de
boerderij welkom. En zo zijn we met onze koffers op
een karretje onze missie binnen getreden.
De boerderij-school Kaïgama
In 2007 heeft Zuster Thérèse van de kloosterorde
Saint Joseph de Cluny te Parijs het initiatief genomen
tot het oprichten van een boerderij-school voor jongeren in de regio die geen mogelijkheden hebben om
een opleiding te volgen. Ze is begonnen met een terrein van vijf ha in de wildernis. Nu in 2013 heeft ze
met veel hulp van haar omgeving, haar familie, vrien-

den in Frankrijk, subsidies van verschillende
landen en zusters van
haar kloosterorde een
boerderij annex school
opgebouwd met een
zusterhuis, een gebouw
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voor bijeenkomsten (de
boukarou), een gastenverblijf, een internaat en de boerderijgebouwen
en een terrein van 25 ha, waarvan 18 zijn geëxploiteerd. Er loopt een rivier door het terrein, waarin we
regelmatig zwemmen en vissen. De boerderij is een
vereniging en de leden zijn de zusters; de instructeurs, enkele jongeren die op de boerderij wonen en
enkele leden van buitenaf die veel hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de boerderij.
De boerderij ligt langs de weg die Yaoundé en Bertoua
verbindt. Velen die passeren en nieuwsgierig worden
door de borden langs de weg, komen op bezoek voor
advies of voor de aankoop van ambachtelijke producten. Kaïgama ligt in het oosten van Kameroen,
tussen Yaoundé en Bertoua de hoofdstad van het
oosten; op 5 uur rijden van de hoofdstad. Het oosten
is erg arm, geïsoleerd, waar het leven moeilijk is. Het
is onbekend voor zijn natuurlijke rijkdom, een goede
grond en een gunstig klimaat voor de landbouw, buiten toeristische belangstelling. Dit in tegenstelling tot
het noorden met zijn grote natuurreservaten, en tot
de Littoral met Kribi en zijn zandstranden. Alleen de
hoofdwegen zijn geasfalteerd. De rest van de regio
zijn onverharde wegen. De dorpelingen en de bewoners van zelfs de buitenwijken zijn erg geïsoleerd. Ondanks de pogingen van de plaatselijke- en landelijke
overheid om de situatie te verbeteren, verlaten veel
jongeren voortijdig school en blijven werkloos in hun
dorpen rondhangen. Ondanks dat alles is Bertoua,

schop geïnitieerd en door een Belgische
NGO gesteund. Langzamerhand ontwikkelt
zich een samenwerking tussen de beide
opleidingsinstituten.
Structureren

De boukaro, het zusterhuis en ons huis

met ongeveer 100.000 inwoners, een levendige
marktstad waar iedereen vanuit het oosten doorheen
moet op weg naar Tjaad, Centraal Afrika en de rest
van Kameroen. Het is een open, levendige, dynamische en vibrerende stad en voor ons de dichtstbijzijnde grote stad.
De boerderij is nog steeds in ontwikkeling, de landbouw, de fok van kippen, konijnen, slakken en
varkens, de verwerking van de boerderijproducten
verbetert nog steeds. Alles is ambachtelijk en met
weinig hulpmiddelen gefabriceerd. De boerderij
streeft ernaar om zelfvoorzienend te worden. De
gekaramelliseerde cacaobonen zijn al bekend in
Kameroen en in Frankrijk.
Gréthel en ik wonen in het gastenverblijf, dat net voor
onze komst gereed is gekomen. Heel luxe, ieder heeft
een eigen kamer met badkamer (helaas hebben we
alleen maar koud water, maar dat went snel!). We
hebben zelf onze gordijnen en raamhorren gemaakt.
Daar onze keuken nog niet ingericht is, eten we bij de
zusters. Soms koken wij voor ons allen. Ik heb ook al
verschillende keren jam gemaakt van passievrucht,
papaja’s en kersen plus kaas van soja.
Mattieu, een derde vrijwilliger, woont ook in ons huis.
Hij blijft voor drie maanden en houdt zich vooral bezig
met contracten en projecten en hij helpt ons bij het
ochtendgebed met de jongeren. Hij is een goede kok
en weet lekkere gerechten klaar te maken met weinig
middelen.
Kaïgama zelf is een klein buurtdorp, waar enkele
gezinnen wonen in traditionele kleine huisjes. Naast
onze school ligt in het zelfde dorp nog een agrarische
school “EFA”, een project door dezelfde aartsbis-

Voor de opleiding moesten we allerlei cursusmateriaal uitwerken en zodoende leerden
we veel over de productie op een boerderij. Inmiddels hebben we het programma
aangepast aan de agrarische kalender van
Oost-Kameroen en zijn de voorbereidingen voor de
eerste evaluaties en het examen begonnen Voor de
instructeurs en ons weer een nieuwe uitdaging.
Voor het volgen van de opleiding moet iedereen zich
aan de werktijden en het huiswerk houden. Dat is erg
moeilijk voor mensen die niet gewend zijn om in een
structuur te werken en te leven. Het betekent voor
mij, dat ik permanent aanwezig moet zijn en moet
surveilleren en steeds moet herhalen dat het volgen
van een opleiding verplichtingen met zich meebrengt.
Iedere vrijdagavond komen alle leerlingen in de Boukarou samen en kijken we hun werk na. Zodoende
kunnen we de leerlingen, die problemen hebben extra ondersteuning geven. Dat is nodig, omdat niet iedereen (goed) Frans kan schrijven.
Onderdak
Er zijn twee internaatgebouwen, een voor de jongens en een voor de meisjes. Eerst hadden we alleen jongens en die sliepen in het gastenhuis, maar
toen kwamen er ook meisjes. De jongens verhuisden
toen naar een ander gebouw aan de andere kant
van het terrein. Met zijn allen hebben we het gebouw
schoongemaakt en opnieuw ingericht en zelfs een
zonnepaneel aangelegd. Het aantal leerlingen stijgt
nog steeds. We hebben weer een verhuizing voorzien, zodra er nieuwe bedden zijn aangekomen.
De werkzaamheden voor de aanleg van het sanitair zijn begonnen. En tegelijkertijd willen we ook de
varkensstal van water voorzien. Vorig jaar bij de bouw
van de stal is men vergeten water aan te leggen. Een
varkensstal zonder stromend water is een hel. Elke
dag moet het water voor schoonmaken en drinken uit
een bron 100 meter verderop gehaald worden. Die
stal zag er dus niet uit en op een maandagmorgen
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hebben we met zijn allen de stal schoongemaakt
en de afvoer verbeterd. Nu is de stal schoon en
wordt goed bijgehouden.
Dagindeling
Mijn dagindeling ziet er als volgt uit: ik sta om
5.30u op, om 6.00u het ochtendgebed, 6.30u
aan het werk, om 8.00u ontbijt bij de zusters,
9.00u tot 13.00u werken, dan de lunch en om
15.00u tot het donker wordt, werken. Zodra
’s avonds de generator aangaat, werken we
nog achter de computer tot het avondeten van
19.30u. Meestal ga ik rond 20.30u naar mijn
kamer en om 21.00u ga ik slapen, want dan
ben ik doodmoe. Ondanks de warmte slaap ik ’s
nachts gelukkig goed. De zaterdag proberen we
als rustdag te nemen, maar als je op je werkplek
woont is dat heel moeilijk, er is altijd wel wat aan
de hand.
Fondswerving en public relations
Samen met Jeannot, een instructeur en lid van
de vereniging, houdt Gréthel zich bezig met de
boekhouding en het werven van fondsen. Het
grootste project is nu de aanleg van een vijver
voor visvangst. Het project is in 2012 begonnen
en moet nog afgemaakt worden. Op de boerderij
is geen deskundigheid in visvijvers aanwezig,
dus moeten we dat buiten halen. Gréthel en
Zuster Thérèse zijn hiervoor al bij veel instanties langs geweest. Gréthel is ook belast met de
public relations in algemene zin. Maar dat doen

we eigenlijk samen, we ontvangen bezoek,
geven rondleidingen, informeren mensen en
laten hun onze eigen producten proberen, zoals
cacaobonen al of niet gekaramelliseerd of niet,
de rode palmolie (trouwens erg lekker en o, zo
gezond), soja-producten, jams en gelei en cacaoboter enz. Alle bezoekers zijn verwonderd
over het werk van de zusters en de zielskracht
van Zuster Thérèse, over de vereende kracht
van de jongeren die als een familie samenleven
en momenten van tederheid, samenwerking en
liefde kennen, maar ook onenigheden en misverstanden.
Er is veel werk in de ontwikkeling van het project. De instructeurs hebben nieuwe huisvesting
nodig en de keuken moet hoog nodig gemoderniseerd worden. Voor alles moeten fondsen
geworven worden. Als een fonds wordt toegekend, moeten de werkzaamheden zo spoedig
mogelijk worden uitgevoerd. Voor Gréthel is dat
een ware beproeving. Het geld is al uitgegeven
voordat het binnen is en bovendien heeft de
boerderij onvoldoende inkomsten. “We vertrouwen op God”, zoals Zuster Thérèse ons altijd
weet te overtuigen.
Zondags
De zondagmorgen gaan we met zijn allen naar
de Heilige mis en dat is een hele belevenis. ‘s
Middags drinken we gezamenlijk wat in de Boukaro en wordt er vaak een voetbalwedstrijd gespeeld. Zo’n dag is gezellig, ontspannen en vol
vermaak. De laatste zondag van oktober hebben we een gezamenlijke maaltijd met jongeren
en instructeurs in de Boukaro gehad.
Het dagelijks leven op de boerderij-school.
het verhogen van de rentabiliteit van de productie, de steun aan de jongeren en de onderlinge
samenwerking kan alleen maar met “één hart
en één ziel”, aldus Anne-Marie Javouhey, de oprichtster van de kloosterorde van de Zusters van
Saint Joseph de Cluny.

Met z’n allen in de pick-up voor de mis

landbouwschool kaigama

Tot besluit kan ik vermelden dat ik met veel gevoel
en enthousiasme mijn missie ben begonnen, en dat
ik hoop dat we vooruitgang zullen boeken zowel voor
mij en Gréthel als voor allen op de boerderij-school.
Nogmaals bedankt voor jullie steun en tot mijn volgende rapportage.

Wat is FIDESCO ?
FIDESCO (Latijn voor Fides, Geloof en Coöperatie) is een
internationale katholieke organisatie die in 1980 ontstaan
is in Frankrijk. Fidesco heeft als doel het uitzenden en
begeleiden van vrijwilligers om in ontwikkelingslanden bij
te dragen aan de volledige ontwikkeling van de bevolking.
Fidesco zendt vrijwilligers uit naar ontwikkelingsprojecten
van de lokale kerk.

www.fidesco.nl

Hartelijke groeten,
Nora Voorwald

Hoe kunt u bijdragen?

Adres:
PO Box 40
Bertoua Kaïgama
Cameroun
noravoorwald@hotmail.fr

Fidesco biedt u verschillende mogelijkheden om de missie
van Nora financieel te ondersteunen. U kunt daarbij
rekenen op onze discretie en verantwoording over de
besteding middels een driemaandelijks missieverslag.
Steun ons via:

1) De antwoordcoupon

U dient deze volledig in te vullen en naar het hierop vermelde
adres te sturen. Geef daarbij aan of het om een eenmalige
donatie of om een periodieke overschrijving gaat.

2) Internet

Op de website www.fidesco.nl vindt u de mogelijkheid om
via IDeal op veilige wijze online te doneren.

3) Per bank

U kunt het geld rechtstreeks overmaken op bankrekening
NL53 ABNA 0566 0142 97 t.n.v. Stichting Fidesco Nederland
te Venlo o.v.v. “Donatie Nora”.

FIDESCO NEDERLAND

Wij verzoeken u vriendelijk uw naam en adres onder
vermelding van “Donatie Nora” te mailen naar
info@fidesco.nl of te sturen aan Stichting Fidesco
Nederland in Voorhout. U kunt daarbij aangeven of u haar
missieverslag wenst te ontvangen. Daarmee blijft u op de
hoogte van haar activiteiten in Kameroen en weet u zeker
dat uw geld goed terecht komt.

Voor informatie of sponsoring:
Rooseveltlaan 2
2215 NX Voorhout

Bij voorbaat dank,
Johannes Witt
Voorzitter Stichting Fidesco Nederland

tel.: 0852-731732
info@fidesco.nl
www.fidesco.nl

