
 

 

 

 
Al het werkelijke leven is ontmoeting       Martin Buber 

  
Aan:  De Kring KameroenWerkt 

Van:  Bertie Hendriks en Nanske Kuiken 

Eerste nieuwsbrief  november 2011 

  

  

Bezoek aan Kameroen 

Halfjaarlijks zullen Gertrude Klinkhamer en/of ik naar Kameroen gaan en daarna sturen 

we jullie een nieuwsbrief. Dit is de eerste want ik ben net terug uit Kameroen. 

  

Ik heb er een heerlijke week geschreven aan mijn boek over de levensfasen en de week 

erna de projecten in Ebang Minala en Foumbot bezocht. Het was bijzonder intensief, 

vermoeiend, ontroerend en inspirerend. Veel gezien, gesproken, gefotografeerd en 

video’s gemaakt. 

  

In het kort: 

· Het eerste contract is afgesloten met Pleasant Parties in Foumbot. Je krijgt een 

goede impressie in het filmpje met de initiatiefneemster Josephine.  

· Het meer gecompliceerde project in Ebang Minala staat nu in de grondverf. Ook 

hier is een filmpje van gemaakt.  

· Verder is Edo in Kribi begonnen aan de bouw van de bar-restaurant-ontmoetingsplek. 

  

Mijn algemene gevoel is dat de projecten en onze locale vertegenwoordigers een schot in 

de roos zijn. Precies van wat we ons hadden voorgesteld en datgene dat een land als 

Kameroen echt zal helpen; ‘al zijn we een druppel op een gloeiende plaat –misschien 

gaat het regenen’ zoals iemand zo mooi terugschreef. 

  

Op de website houden we jullie verder op de hoogte. 

  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Uyf4gesrxow
http://www.youtube.com/watch?v=2j-sfSdg0Yc
http://kameroenwerkt.nl/
http://www.kameroenwerkt.nl/


 

Stand van zaken financiën 

We hebben inmiddels meer dan 12.000 euro opgehaald en er staan 82 mensen op de lijst 

van de Kring Kameroen Werkt, zij hebben zich voor vijf jaar lang verbonden aan de 

stichting voor minimaal 50 euro. Zo’n 10 mensen hebben zich opgegeven als 

ambassadeur. Ons doel is eind 2011 20.000 euro ophalen en 110 personen op de lijst 

van de Kring. Dit is haalbaar aangezien een aantal mensen hun bijdrage nog niet heeft 

overgemaakt. We hebben inmiddels 7000 euro als lening verstrekt aan Pleasant Parties 

en 350 euro voor het culturele centrum in Ebang Minale van Irene Mbia. Zo kunnen de 

administratieve papieren verkregen worden die het mogelijk maakt dat ze zaken kan 

opzetten.  

In februari willen Gertrude en ik een definitieve slinger geven aan het culturele centrum 

in Ebang Minala. Ook financieel. 

De totale uitgaven tot nu toe voor de oprichting en de website zijn ongeveer duizend 

euro. 

  

Bijdrage van de Kring KameroenWerkt! 

Aan degenen die dat nog niet hebben gedaan, vragen we om: 

50 euro of meer (deze eerste keer) te storten op rekeningnummer 198566433 van de 

Triodosbank ten name van Stichting Kameroen Werkt! onder vermelding van je naam.   

  

Je kunt ook het totale bedrag van vijf jaar in een keer storten, dat heeft onze voorkeur 

omdat we vooral in het begin kapitaal nodig hebben. 

(Als je naam niet overeenkomt met de tenaamstelling bij je rekeningnummer zou je dat 

dan willen doorgeven?) 

   

Ruchtbaarheid geven 

We willen graag iedereen die Kameroen Werkt! ondersteunt vragen om ruchtbaarheid te 

geven aan de stichting en haar initiatieven. Zo kan de kring net als een steen gegooid in 

water vanzelf uitbreiden.  

  

We hebben foldermateriaal, een ansichtkaart, ontworpen, die kun je gebruiken en we 

zullen je nog een losse mail over de stichting sturen die je kunt forwarden aan mensen 

binnen jouw adressenbestand voor wie je dat passend vindt. Als je graag een aantal 

kaarten wilt kun je dat aangeven bij Nanske Kuiken. 

  

Ook kun je de link www.kameroenwerkt.nl op je website, facebook, twitter etc. plaatsen 

of in je emailhandtekening zetten. 

  

Ondersteuning kinderen en artiesten 

Indien een project ingebed is in een degelijke economische relatie kijken we of we 

kinderen/volwassenen kunnen ondersteunen die betrokken zijn bij het project en die de 

financiële bijdrage kunnen gebruiken voor onderwijs. (50 euro per jaar) In ruil daarvoor 

helpen zij (of hun ouders) het project op de een of andere manier. We denken aan 8-10 

personen. Ik heb foto’s en informatie meegenomen uit Kameroen. Bernardine Thunissen 

wordt projectleider van dit ondersteuningsproject en benadert de desbetreffende 

mensen. 

  

 

file:///C:/maito/info@kameroenwerkt.nl
http://www.kameroenwerkt.nl/

