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Voorwoord	  
Het	  jaar	  2012	  stond	  vooral	  in	  het	  teken	  van	  het	  festival	  in	  Ebang	  Minala.	  Zowel	  in	  Ebang	  
Minala	  als	  in	  Nederland	  startten	  de	  voorbereidingen	  al	  vroeg	  in	  het	  jaar.	  Een	  twintigtal	  
Nederlanders	  maakten	  het	  festival,	  dat	  in	  juli	  plaatsvond,	  mee.	  Het	  festival	  was	  een	  groot	  
succes	  en	  heeft	  een	  diepe	  indruk	  achtergelaten	  op	  zowel	  de	  bevolking	  van	  Ebang	  Minala	  
als	  de	  Nederlanders	  die	  geholpen	  hebben	  dit	  festival	  tot	  een	  succes	  te	  maken.	  
Een	  ander	  hoogtepunt	  was	  de	  actie	  op	  de	  Stichtse	  Vrije	  School	  in	  Zeist	  t.b.v.	  het	  project	  
kindondersteuning.	  Meer	  dan	  €	  11.000	  werd	  opgehaald	  door	  leerlingen	  van	  deze	  school.	  
Ook	  de	  overige	  projecten	  hebben	  zich	  naar	  verwachting	  ontwikkeld.	  
Toch	  is	  er	  ook	  wat	  tegenslag	  geweest,	  die	  voornamelijk	  te	  maken	  had	  met	  corruptie	  en	  
jaloersheid	  ter	  plaatse.	  Al	  met	  al	  kijken	  we	  terug	  op	  een	  voorspoedig	  jaar,	  waarin	  vele	  
initiatieven	  ontstonden,	  veel	  werk	  werd	  verricht	  en	  veel	  werd	  bereikt.	  Graag	  doen	  we	  er	  
in	  dit	  rapport	  verslag	  van.	  	  
	  
Doel	  en	  visie	  
De	  algemene	  doelstelling	  van	  de	  stichting	  is	  het	  bevorderen	  –	  vanuit	  persoonlijk	  
opgebouwde	  relaties	  –	  van	  duurzame	  economische	  en	  sociale	  ontwikkeling	  ten	  behoeve	  
van	  mensen	  in	  Kameroen,	  en	  het	  initiëren	  en	  ondersteunen	  van	  creatief	  
ondernemerschap	  van	  deelnemers	  aan	  projecten.	  
De	  visie	  en	  werkwijze	  alsmede	  de	  motivatie	  van	  de	  bij	  dit	  werk	  betrokken	  personen	  zijn	  
uitvoerig	  beschreven	  op	  de	  website	  van	  de	  stichting:	  www.kameroenwerkt.nl.	  	  
	  
Activiteiten	  

Projecten	  in	  Kameroen	  

Facilitair	  bedrijf	  ‘Pleasant	  Parties’	  in	  Foumbot	  

	  

Dit project loopt. Er is enige vertraging 
geweest vanwege het overlijden van de 
moeder van Josephin waarbij Josephin 
tot haar opvolgster als ‘moeder’ is 
benoemd. Na	  het	  overlijden	  van	  haar	  
moeder	  heeft	  Josephin	  de	  draad	  weer	  
opgepakt.	  De	  start	  van	  haar	  bedrijf	  
verloopt	  langzaam	  omdat	  ze	  kwaliteit	  wil	  
en	  de	  ‘leveranciers’	  langzaam	  werken.	  
Nog	  steeds	  zijn	  nog	  niet	  alle	  spullen,	  

waaronder	  de	  stoelen,	  gemaakt.	  Momenteel	  is	  ze	  bezig	  met	  het	  herstellen	  van	  fouten	  bij	  
de	  fabricage	  van	  de	  stoelen.	  Ze	  verhuurt	  al	  voor	  feesten	  maar	  in	  het	  jaar	  2013	  wil	  ze	  voluit	  
gaan.	  Haar	  andere	  bronnen	  van	  inkomst	  vragen	  nu	  ook	  veel	  tijd.	  Ze	  verbouwt	  haar	  eigen	  
groente	  maar	  heeft	  een	  terugslag	  ondervonden	  omdat	  haar	  oogst,	  door	  onachtzaamheid	  
van	  anderen,	  verbrand	  is.	  	  

Cultureel	  centrum	  Ebang-‐Minala	  

De	  bouw	  van	  het	  cultureel	  centrum	  is	  inmiddels	  begonnen.	  	  
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Er	  is	  een	  waterput	  geslagen	  en	  de	  fundamenten	  van	  het	  gebouw	  worden	  neergezet.	  Er	  is	  
nog	  niet	  voldoende	  geld	  om	  het	  gehele	  centrum	  te	  bouwen	  maar	  de	  bouw	  is	  in	  elk	  geval	  
gestart.	  Duidelijk	  is	  dat	  we	  daar	  in	  Ebang	  Minala	  in	  de	  persoon	  van	  Irene	  Mbia	  een	  
betrouwbare,	  krachtige	  en	  idealistische	  vrouw	  hebben	  getroffen	  waardoor	  de	  hoop	  
gerechtvaardigd	  blijkt	  dat	  zij	  daar	  met	  hulp	  van	  de	  stichting	  voor	  de	  arme	  omgeving	  van	  
Ebang	  Minala	  en	  Sa’a	  iets	  heel	  moois	  kan	  neerzetten.	  

Na	  het	  festival,	  waarover	  later	  in	  
het	  verslag	  meer,	  heeft	  Irene	  zich	  
op	  zakelijk	  vlak	  losgemaakt	  van	  
haar	  familie.	  Dat	  was	  een	  lastige	  
maar	  goed	  keuze.	  Het	  geld	  van	  
haar	  vader	  is	  teruggestort	  en	  de	  
stichting	  heeft	  dit	  opgevangen	  
door	  een	  extra	  bedrag	  over	  te	  
maken.	  Naar	  het	  zich	  laat	  aanzien	  
zal	  er	  in	  het	  najaar	  2013	  een	  
gebouw	  staan	  dat	  een	  school,	  een	  
restaurant,	  een	  kantoor	  en	  een	  

winkel	  zal	  herbergen.	  Mogelijkerwijs	  zal	  er	  al	  direct	  een	  klas	  van	  10-‐16	  leerlingen	  
onderwijs	  krijgen.	  Alle	  benodigde	  papieren	  zijn	  er;	  leraren	  worden	  aangetrokken	  en	  
leerlingen	  staan	  al	  op	  een	  wachtlijst.	  Eind	  december	  ging	  Frank	  Nijhuis	  naar	  Ebang	  Minala	  
om	  zijn	  expertise	  als	  aannemer	  in	  te	  zetten	  als	  hulp	  bij	  het	  bouwen.	  Hierdoor	  is	  een	  
kwalitatief	  goede	  basis	  gelegd.	  In	  totaal	  is	  in	  2012	  €	  17.445,75 naar	  dit	  project	  gegaan.	  
	  

Festival	  in	  Ebang	  Minala	  
De	  meeste	  energie	  ging	  echter	  niet	  uit	  naar	  de	  bouw	  van	  het	  centrum	  maar	  naar	  het	  
festival	  dat	  van	  30	  juni-‐28	  juli	  heeft	  plaatsgevonden	  in	  Ebang	  Minala.	  Wij	  hebben	  dit	  
festival	  niet	  met	  geld	  ondersteund	  maar	  op	  andere	  wijze.	  Allereerst	  was	  er	  in	  het	  voorjaar	  
een	  grote	  ophaalactie	  van	  materialen	  t.b.v.	  het	  festival	  georganiseerd	  door	  de	  
ambassadeursgroep.	  Een	  grote	  container	  met	  speelgoed,	  kleding,	  computers,	  
kleurpotloden	  en	  nog	  veel	  meer	  werd	  naar	  Kameroen	  verscheept.	  Ook	  gingen	  vanuit	  
Nederland	  18	  vrijwilligers	  naar	  Kameroen,	  die	  op	  allerlei	  vlakken	  hebben	  bijgedragen	  aan	  
het	  festival;	  van	  workshops,	  theater,	  knutselen	  met	  kinderen,	  het	  opzetten	  van	  de	  
‘olympische	  spelen’	  van	  Ebang	  Minala	  tot	  het	  geven	  van	  voorlichting	  en	  preventieve	  zorg	  

op	  het	  gebied	  van	  gezondheid	  en	  sexualiteit.	  	  
Het	  festival	  zelf	  was	  een	  indringend	  gebeuren.	  
Het	  werd	  door	  zo’n	  100	  kinderen	  uit	  de	  
omgeving	  van	  Ebang	  Minala	  bezocht.	  Een	  paar	  
indrukken:	  
De	  blijdschap	  en	  de	  openheid	  van	  de	  kinderen,	  
een	  wervelende	  opening	  met	  zeer	  energieke	  
dans	  van	  kinderen,	  de	  dronken	  burgermeester,	  
de	  grote	  hoeveelheden	  eten,	  de	  honderden	  
jerrycans	  water	  die	  elke	  dag	  gesjouwd	  werden,	  
de	  eenvoud,	  de	  cultuurschok	  die	  sommige	  van	  
de	  Nederlandse	  vrijwilligers	  af	  en	  toe	  teveel	  
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was,	  het	  ongelofelijke	  werk	  dat	  tevoren	  was	  
verricht	  door	  Irene	  en	  haar	  team,	  de	  lol,	  de	  
gekkigheid,	  de	  misverstanden,	  het	  dansen	  en	  
zingen,	  de	  geweldige	  workshops	  ook	  van	  de	  
Nederlanders,	  theater,	  medische	  en	  sexuele	  
voorlichting,	  karate,	  de	  geweldige	  bijdrage	  van	  
de	  Hollandse	  jongeren.	  
Het	  festival	  was	  een	  succes	  en	  de	  omgeving	  in	  
Ebang	  Minala	  is	  er	  diep	  door	  aangeraakt.	  
Dagen	  na	  het	  festival	  kwamen	  de	  kinderen	  
terug	  want	  ze	  wilden	  niet	  geloven	  dat	  het	  
festival	  was	  afgelopen.	  

	  
	  

Internetcafé	  op	  zonne-‐energie	  in	  Kribi	  

	  
Begin	  september	  is	  een	  prachtige	  bar-‐restaurant	  
in	  Kribi	  geopend.	  Edo	  Nkoutha	  is	  dolgelukkig	  en	  
uiterst	  vermoeid	  want	  wanneer	  je	  iets	  opzet	  in	  
Kameroen	  wordt	  er	  veel	  van	  je	  gevraagd!!	  We	  
zullen	  nu	  spoedig	  merken	  of	  de	  bar-‐restaurant	  
een	  succes	  wordt.	  Wel	  heeft	  Edo	  het	  moeilijk	  
met	  corrupte	  ambtenaren	  die	  overal	  een	  slaatje	  
uit	  willen	  laan.	  Zeker	  nu	  ze	  weten	  dat	  Edo	  
gesteund	  wordt	  door	  een	  blanke.	  En	  Edo	  wordt	  
tegengewerkt	  door	  geruchten	  over	  

homosexualiteit	  –	  die	  overigens	  nergens	  op	  slaan	  –	  en	  die	  mensen	  weg	  houden	  van	  een	  
bezoek	  aan	  de	  bar.	  Irene	  heeft	  aangeboden	  hem	  te	  helpen	  en	  nu	  zit	  er	  enige	  vooruitgang	  
in.	  We	  hebben	  besloten	  om	  voorlopig	  geen	  nieuwe	  stappen	  in	  zijn	  project	  te	  maken	  
omdat	  dat	  nieuwe	  onrust	  geeft.	  

Ondersteuning	  kinderen	  en	  kunstenaars	  

De	  Stichtse	  Vrije	  School	  in	  Zeist	  heeft	  met	  de	  jaarlijkse	  Michaëlsactie	  op	  hun	  school	  in	  
september	  meer	  dan	  11.000	  euro	  opgehaald	  voor	  Kameroen	  Werkt!	  Een	  geweldig	  succes.	  
Dit	  betekent	  dat	  er	  minimaal	  38	  kinderen	  de	  komende	  5	  jaar	  ondersteund	  worden	  bij	  hun	  
schoolgaan	  en	  verdere	  ontwikkeling.	  Iedere	  klas	  van	  de	  school	  ondersteunt	  minimaal	  een	  
kind.	  Irene	  heeft	  de	  organisatie	  daarvan	  in	  Kameroen	  en	  maakt	  regelmatig	  foto’s	  en	  
video’s	  voor	  de	  leerlingen	  in	  Nederland.	  Er	  is	  dit	  jaar	  €	  4.715	  besteed	  aan	  de	  
kinderondersteuning.	  

Project	  Zara	  

Begin	  dit	  jaar	  heeft	  Gertrude	  oriënterende	  gesprekken	  gevoerd	  met	  Zara	  F.	  Ngougoure	  
om	  haar	  te	  ondersteunen	  bij	  een	  project	  dat	  zich	  richt	  op	  het	  opkweken	  van	  witte	  peper	  
en	  passiebloem	  en	  het	  scheppen	  van	  een	  ecologisch	  verantwoord	  verblijf	  voor	  toeristen	  in	  
Foumban.	  Zara	  heeft	  een	  computer	  kunnen	  kopen	  zodat	  ze	  beter	  kan	  communiceren	  met	  
Gertrude.	  Helaas	  heeft	  ze	  de	  laatste	  tijd	  veel	  tegenslag	  te	  verwerken	  gehad:	  het	  is	  haar	  
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niet	  gelukt	  het	  land	  te	  legaliseren	  waarop	  ze	  de	  plantage	  wilde	  beginnen.	  Daarom	  is	  ze	  nu	  
op	  zoek	  naar	  een	  ander	  stuk	  land	  in	  de	  buurt	  van	  Yaounde,	  maar	  dat	  vlot	  nog	  niet	  zo.	  
Daarnaast	  is	  ze	  2x	  beroofd	  en	  werd	  haar	  laptop	  gestolen.	  Zara	  is	  weer	  op	  weg	  geholpen	  
met	  een	  laptop	  en	  een	  abonnement	  zodat	  het	  contact	  met	  haar	  hersteld	  is.	  Er	  is	  dit	  jaar	  €	  
370	  besteed	  aan	  dit	  project.	  

Fondswerving	  

 Paul	  en	  Rosa	  Lokenberg	  (17	  en15	  jr)	  van	  de	  Stichtse	  Vrije	  School	  in	  Zeist	  hebben	  
het	  initiatief	  genomen	  om	  de	  jaarlijkse	  Michaëlsactie	  op	  hun	  school	  te	  houden	  
voor	  Kameroen	  Werkt!	  De	  actie	  heeft	  ruim	  11.000	  euro	  opgeleverd.	  Dit	  is	  ten	  bate	  
van	  het	  project	  “Ondersteuning	  kinderen	  en	  kunstenaars”	  	  

 Joop	  van	  Brakel	  van	  het	  bedrijf	  Zonelektra,	  dat	  zonnecollectoren	  en	  -‐panelen	  
installeert,	  is	  een	  eigen	  actie	  begonnen	  om	  geld	  in	  te	  zamelen	  voor	  het	  cultureel	  
centrum	  in	  Ebang	  Minala.	  Voor	  elk	  paneel	  dat	  hij	  in	  Nederland	  plaatst,	  vraagt	  hij	  5	  
euro	  extra	  te	  storten	  op	  de	  bankrekening	  van	  de	  stichting.	  Half	  november	  had	  deze	  
actie	  al	  ruim	  500	  euro	  opgebracht.	  In	  februari	  2013	  gaat	  Joop	  naar	  Kameroen	  om	  
het	  plaatsen	  van	  zonnepanelen	  in	  Ebang	  Minala	  en	  andere	  plaatsen	  voor	  te	  
bereiden.	  Hij	  is	  een	  samenwerkingsverband	  met	  Gaston	  Ngouateu	  begonnen	  om	  
zonnepanelen	  te	  kunnen	  plaatsen	  voor	  bedrijven	  en	  particulieren	  in	  Kameroen	  en	  
om	  mensen	  ter	  plekke	  op	  te	  leiden	  zelf	  panelen	  te	  plaatsen	  en	  te	  onderhouden.	  In	  
2012	  is	  €	  900	  gedoneerd	  voor	  de	  zonnestroom.	  

 We	  hebben	  van	  het	  conferentiecentrum	  de	  Morgenstern	  27	  bedden	  gekregen.	  
Deze	  bedden	  worden	  ‘opgepimpt’	  via	  een	  “meubelpimp”	  daklozenproject	  onder	  
leiding	  van	  ambassadeur	  Els	  Keet	  en	  verkocht.	  Met	  het	  geld	  wordt	  een	  waterput	  
voor	  het	  cultureel	  centrum	  in	  Ebang	  Minala	  gefinancierd.	  Zeven	  van	  de	  twintig	  
bedden	  zijn	  inmiddels	  verkocht.	  	  

 Ambassadeur	  Eric	  Visser	  heeft	  zijn	  idee	  om	  een	  verjaardagskalender	  te	  maken	  met	  
foto’s	  van	  het	  festival	  en	  van	  andere	  projecten	  uitgewerkt.	  Er	  ligt	  nu	  een	  
eenvoudige	  kalender	  waarvan	  de	  kwaliteit	  niet	  denderend	  is	  maar	  wel	  leuk	  is	  
omdat	  het	  een	  mooi	  beeld	  geeft	  van	  mensen	  in	  Kameroen	  die	  op	  de	  een	  of	  andere	  
wijze	  betrokken	  zijn	  met	  de	  projecten	  van	  Kameroen	  Werkt.	  De	  maakkosten	  zijn	  
6.50	  euro	  per	  kalender.	  Ze	  worden	  verkocht	  voor	  10	  euro.	  Al	  het	  geld	  gaat	  naar	  
onze	  projecten.	  

 In	  mei	  is	  Bertie	  uitgenodigd	  bij	  de	  Rotaryclub	  in	  Haaksbergen	  om	  te	  spreken	  over	  
de	  projecten	  in	  Kameroen.	  Ondanks	  het	  aanstekelijke	  verhaal	  van	  Bertie	  waar	  de	  
rotaryclub	  zeer	  van	  onder	  de	  indruk	  was,	  heeft	  het	  wat	  geld	  betreft	  weinig	  
opgeleverd.	  

 Twee	  andere	  Rotaryclubs	  in	  Soest	  en	  Soestdijk	  zijn	  gebeld	  en	  aangeschreven	  met	  
het	  verzoek	  om	  bij	  de	  clubs	  te	  vertellen	  over	  stichting	  Kameroenwerkt!	  Helaas	  
hebben	  beide	  clubs	  niets	  meer	  van	  zich	  laten	  horen.	  
	  
	  

Donaties	  

 De	  kring	  Kameroen	  Werkt!	  bestaat	  uit	  mensen	  die	  bereid	  zijn	  vijf	  jaar	  lang	  
minimaal	  vijftig	  euro	  per	  jaar	  te	  doneren.	  Deze	  kring	  van	  mensen	  is	  in	  2012	  verder	  
gegroeid	  tot	  137	  	  personen.	  Ieder	  heeft	  zich	  verplicht	  5	  jaar	  lang	  minimaal	  50	  euro	  
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te	  doneren.	  Voor	  de	  meeste	  kringleden	  heeft	  de	  tweede	  betaling	  inmiddels	  
plaatsgevonden.	  

 De	  directie	  van	  het	  ITIP,	  School	  voor	  Leven	  en	  Werk,	  heeft	  de	  verscheping	  van	  de	  
container	  vol	  met	  materiaal	  t.b.v.	  het	  festival	  in	  Ebang	  Minala	  volledig	  
gesubsidieerd	  ter	  waarde	  van	  €	  4.000.	  

 Een	  kunstwerk	  van	  Peter	  Vial	  is	  aangeboden	  en	  per	  opbod	  van	  120	  euro	  verkocht	  
ten	  bate	  van	  de	  stichting	  

 Er	  zijn	  een	  aantal	  spaarpotten	  van	  verkocht	  voor	  €	  10	  met	  het	  logo	  van	  Kameroen	  
Werkt	  erop.	  	  

 De	  stichting	  heeft	  respectievelijk	  900,	  100	  en	  375	  euro	  ontvangen	  uit	  drie	  
	  (verjaardags)feesten.	  
	  
	  

	  
Publiciteit	  
In	  de	  Utrecht	  editie	  van	  het	  Algemeen	  Dagblad	  van	  8	  mei	  2012	  is	  een	  interview	  van	  Bertie	  
over	  Kameroenwerkt!	  verschenen.	  Ook	  is	  Bertie	  geïnterviewd	  voor	  de	  nieuwsbrief	  
“Jamma,	  Jamma”	  van	  “Vrienden	  van	  Kameroen”.	  

De	  website	  

De	  website	  www.Kameroenwerkt.nl	  heeft	  nu,	  naast	  een	  volledig	  Nederlandse-‐	  en	  
Engelstalige	  versie,	  ook	  een	  Franstalige	  versie.	  De	  site	  wordt	  voortdurend	  gevoed	  met	  
verse	  nieuwsfeiten,	  foto’s	  en	  filmpjes	  uit	  Kameroen.	  Voor	  zowel	  de	  engelse	  als	  franse	  
delen	  zijn	  goede	  vertalers	  gevonden.	  

Nieuwsbrief	  	  

De	  nieuwsbrief	  is	  dit	  jaar	  3	  keer	  digitaal	  verzonden	  aan	  donateurs	  en	  andere	  
geïnteresseerden.	  De	  nieuwsbrief	  bevat	  de	  actuele	  stand	  van	  zaken	  over	  de	  projecten	  in	  
Kameroen	  en	  acties	  die	  we	  doen	  om	  fondsen	  te	  werven.	  	  

Sociale	  media	  

Bertie	  Hendriks	  verzorgt	  bij	  Linkedin	  een	  groep	  rond	  Kameroen	  Werkt!.	  Ook	  op	  facebook	  
is	  een	  groep	  Kameroenwerkt!	  aangemaakt.	  Verder	  zijn	  individuele	  leden	  uit	  zowel	  
Nederland	  als	  Kameroen	  actief	  met	  Facebook	  om	  Kameroen	  Werkt!	  onder	  de	  aandacht	  te	  
brengen.	  Vorderingen	  van	  de	  bouw	  van	  het	  cultureel	  centrum	  zijn	  haast	  dagelijks	  op	  
Facebook	  te	  bekijken	  dankzij	  de	  inspanningen	  van	  projectleidster	  Irene	  Mbia.	  
	  
Organisatie	  

Bestuur	  

Het	  bestuur	  heeft	  in	  het	  verslagjaar	  5	  keer	  vergaderd.	  

De	  samenstelling	  van	  het	  bestuur	  is	  per	  31	  december	  2012	  als	  volgt:	  
	  
Bertie	  Hendriks	   	   voorzitter	  	  
Gertrude	  Klinkhamer	   	  	   penningmeester	  	  
Nanske	  Kuiken	  	   	   secretaris	  
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Janny	  Westdijk	   	   lid	  
Bernardien	  Thunnissen	   lid	  
	  

Het	  bestuur	  wordt	  niet	  meer	  actief	  geadviseerd	  door	  Frans	  Jacobs.	  

De	  statuten	  van	  de	  Stichting	  zijn	  in	  juli	  2011	  gepasseerd.	  De	  stichting	  is	  in	  het	  
handelsregister	  bij	  de	  Kamer	  van	  Koophandel	  ingeschreven	  en	  beschikt	  over	  een	  
bankrekening	  bij	  de	  Triodosbank.	  De	  stichting	  heeft	  ANBI	  status.	  
Aan	  de	  leden	  van	  het	  bestuur	  en	  de	  adviseur	  is	  in	  2012	  geen	  beloning	  toegekend	  voor	  
verrichte	  werkzaamheden.	  
In	  2012	  is	  Bertie	  Hendriks	  een	  aantal	  keer	  naar	  Kameroen	  geweest.	  De	  projecten,	  
waaronder	  het	  festival	  in	  Ebang	  Minala,	  zijn	  allemaal	  bezocht,	  Gertrude	  Klinkhamer	  heeft	  
het	  project	  	  van	  Zara	  bezocht	  en	  Bernardien	  Thunnissen	  heeft	  een	  gedeelte	  van	  het	  
festival	  in	  Ebang	  Minala	  bijgewoond	  en	  workshops	  ter	  plekke	  gegeven.	  Zij	  heeft	  zowel	  de	  
bar	  van	  Edo	  als	  het	  cultureel	  centrum	  bezocht.	  

Ambassadeursgroep	  

De	  ambassadeursgroep	  is	  in	  2012	  twee	  keer	  bij	  elkaar	  geweest.	  Tussendoor	  is	  regelmatig	  
e-‐mailcontact	  geweest.	  De	  ambassadeurs	  hebben	  in	  het	  voorjaar	  de	  grote	  ophaalactie	  
t.b.v.	  het	  festival	  georganiseerd.	  Ook	  hebben	  ze	  zich	  actief	  bezig	  gehouden	  met	  
fondswerving.	  

Financiën	  
In	  dit	  hoofdstuk	  wordt	  verantwoording	  afgelegd	  over	  de	  financiële	  middelen.	  Ook	  wordt	  
hier	  kort	  aangegeven	  waar	  de	  middelen	  vandaan	  komen.	  	  

Verantwoording	  

De	  stichting	  Kameroen	  Werkt!	  doet	  er	  alles	  aan	  om	  het	  geschonken	  geld	  zo	  direct	  
mogelijk	  aan	  de	  betrokken	  partijen	  ten	  goede	  te	  laten	  komen.	  Bestuursleden	  krijgen	  geen	  
onkostenvergoeding	  en	  ook	  reiskosten	  worden	  niet	  vergoed	  vanuit	  de	  stichting.	  Door	  ook	  
op	  deze	  wijze	  minimale	  kosten	  te	  maken	  en	  directe	  verbindingen	  rond	  de	  projecten	  te	  
leggen	  komt	  het	  geld	  op	  de	  juiste	  plaats.	  	  

Inkomsten	  en	  uitgaven	  

De	  inkomsten	  van	  de	  stichting	  zijn	  afkomstig	  van	  donaties,	  met	  name	  van	  de	  Kring	  
Kameroen	  Werkt!	  en	  te	  voeren	  acties	  zoals	  ze	  beschreven	  zijn	  in	  het	  hoofdstukje	  donaties.	  

Totaal	  donaties	  27.038,15	  

Onderverdeeld:	  

algemeen:	  	   	   	   16.501,15	  

Kinderondersteuning:	  	   9000	  

Frank	  bouwt:	  	   	   	   412	  

Zonnenstroom:	  	   	   800	  
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Zara	  	   	   	   	   325	  

	  

Aan	  Ebang	  Minala	  is	  dit	  jaar	  17.445,-‐	  euro	  geleend	  en	  ruim	  4000	  euro	  als	  gift	  (container)	  
gedoneerd.	  Er	  is	  230	  euro	  terugbetaald.	  

In	  totaal	  is	  er	  eind	  2012	  24.365,-‐	  euro	  geleend.	  Er	  ligt	  een	  contract	  voor	  15.250,-‐	  De	  rest	  is	  
nog	  niet	  in	  een	  contract	  opgenomen.	  

Staat	  van	  baten	  en	  lasten	  2012	  

Zie	  bijlage.	  

	  
Vooruitblik	  2013	  

Projecten	  

Pleasant	  parties	  	  
Heeft	  geen	  financiële	  steun	  meer	  nodig;	  wel	  praktische	  begeleiding	  en	  
ondersteuning.	  We	  gaan	  ervan	  uit	  dat	  ze	  in	  oktober	  2013	  haar	  eerste	  terugbetaling	  
doet	  
Cultureel	  centrum	  
De	  bouw	  geschiedt	  in	  twee	  fasen.	  Naar	  verwachting	  is	  de	  eerste	  fase	  (een	  school,	  
kantoor,	  winkel)	  in	  augustus	  2013	  afgerond.	  	  
Belangrijke	  zaken:	  Er	  zijn	  problemen	  met	  de	  watervoorziening	  en	  elektriciteit.	  In	  
2013	  wordt	  een	  oplossing	  gezocht.	  Joop	  van	  Brakel	  van	  het	  bedrijf	  Zonelektra	  
bezoekt	  in	  	  februari	  2013	  het	  cultureel	  centrum	  en	  zal	  naar	  verwachting	  in	  2014	  
zonnepanelen	  plaatsen.	  
De	  bouw	  en	  inrichting	  van	  de	  school	  zal	  nog	  wat	  investering	  nodig	  hebben.	  Omdat	  
het	  proces	  langzamer	  gaat	  maar	  ook	  grootschaliger	  wordt	  opgezet	  dan	  eerst	  
gedacht,	  wordt	  de	  eerste	  terugbetaling	  naar	  oktober	  2015	  verschoven.	  De	  meeste	  
aandacht	  in	  2013	  zal	  naar	  dit	  project	  gaan.	  Eveneens	  wordt	  weer	  steun	  gegeven	  
aan	  het	  2e	  festival	  in	  augustus	  door	  middel	  van	  een	  ophaalactie	  en	  menskracht	  van	  
vrijwilligers.	  
	  
Kindondersteuning	  
Dankzij	  de	  actie	  van	  de	  Stichtse	  Vrije	  School	  (SVS)	  Zeist,	  is	  het	  
kindondersteuningsproject	  uitgebreid	  tot	  45	  kinderen	  van	  wie	  de	  ouders	  helpen	  bij	  
een	  van	  de	  Kameroen	  Werkt!	  projecten.	  Elke	  klas	  van	  de	  SVS	  heeft	  een	  of	  meer	  
‘adoptiekinderen’.	  In	  februari	  2013	  gaan	  Bernardien	  en	  Bertie	  de	  terugkoppeling	  
van	  de	  kinderen	  naar	  de	  school	  maken.	  Probleem	  bij	  dit	  project	  is	  wel	  dat	  ouders	  
van	  Kameroense	  kinderen	  jaloers	  kunnen	  reageren:	  waarom	  wordt	  mijn	  kind	  niet	  
ondersteund	  en	  dat	  andere	  kind	  wel?	  Wat	  gebeurt	  er	  met	  de	  foto’s	  die	  van	  mijn	  
kind	  worden	  gemaakt,	  worden	  deze	  foto’s	  verkocht?	  Bernardien,	  Bertie	  en	  Irene	  
onderzoeken	  in	  2013	  of	  de	  kinderen	  “indirect”	  gesteund	  kunnen	  worden,	  mogelijk	  
via	  de	  te	  bouwen	  school	  bij	  het	  cultureel	  centrum.	  Van	  alle	  kinderen	  worden	  
informatiemappen	  met	  fotos/videos	  gemaakt.	  
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Internetcafe	  
De	  bar	  functioneert,	  maar	  er	  zijn	  veel	  problemen	  vooral	  door	  bemoeienis	  van	  
blanken.	  Voorlopig	  wachten	  we	  met	  nieuwe	  initiatieven	  van	  onze	  kant.	  Voordat	  
zonne-‐energie	  voor	  de	  bar	  wordt	  toegepast,	  wordt	  eerst	  het	  experiment	  met	  de	  
zonnepanelen	  in	  Ebang	  Minala	  afgewacht.	  	  
	  
Project	  Zara	  
Dit	  project	  moet	  nog	  vorm	  krijgen.	  Mogelijk	  vindt	  Zara	  een	  nieuw	  stuk	  land	  en	  zal	  
ze	  opnieuw	  een	  projectplan	  indienen.	  Gertrude	  heeft	  intensief	  contact	  met	  Zara.	  
	  
Nieuwe	  initiatieven	  

 Bertie	  is	  in	  december	  2012	  naar	  Gambia	  geweest	  en	  heeft	  daar	  Etu	  Ndow	  
ontmoet.	  Etu	  is	  een	  bekende	  internationaal	  georiënteerde	  kunstenaar	  die	  
internationale	  en	  nationale	  projecten	  initieert	  waarbij	  kunst	  en	  creatieve	  
ontwikkeling	  centraal	  staan.	  Hij	  inspireert	  veel	  Gambiaanse	  scholieren	  die	  
hem	  bezoeken	  in	  zijn	  zelfgebouwd	  ecologisch	  verantwoord	  
kunstenaarsdorp	  om	  creativiteit	  van	  uit	  je	  eigen	  bron	  vorm	  te	  geven.	  
Kameroen	  Werkt!	  helpt	  hem	  bekendheid	  te	  geven	  aan	  zijn	  projecten	  via	  de	  
webiste	  en	  helpt	  hem	  steun	  vanuit	  Nederland	  mogelijk	  te	  maken.	  Er	  is	  geen	  
financiële	  ondersteuning.	  

 Project	  netwerk	  Afrikaanse	  projectleiders	  die	  elkaar	  ondersteunen:	  Er	  zijn	  
regelmatige	  contacten	  tussen	  Irene	  (Cultureel	  Centrum),	  Edo	  (internetcafé)	  
en	  Josephin	  (Pleasant	  Parties).	  Irene	  gaat	  Etu	  Ndow	  in	  Gambia	  bezoeken	  
om	  mogelijkheid	  tot	  samenwerken	  te	  onderzoeken.	  

	  
Financiële	  vooruitblik	  
Inkomsten	  2013:	  20.000	  euro	  donaties	  
Uitgaven	  2013:	  

 Een	  tweede	  lening	  aan	  het	  Cultureel	  Centrum	  	  
 2500	  euro	  uitgave	  voor	  project	  kindondersteuning	  

	  
Begeleiding	  
Bertie	  zal	  3x	  naar	  Kameroen	  gaan	  in	  2013.	  Gertrude	  mogelijkerwijs	  ook	  1	  keer	  voor	  
project	  Zara.	  	  
	  
	  

Utrecht	  	  maart	  2013	  

	  

Stichting	  Kameroen	  Werkt!	  

Voorzitter:	  Bertie	  Hendriks	  
Secretaris:	  Nanske	  Kuiken	  
Penningmeester:	  Gertrude	  Klinkhamer	  
Bestuurslid:	  Janny	  Westdijk	  
Bestuurslid:	  Bernardien	  Thunnissen	  
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Bijlage	  	  

	  


