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Voorwoord 
Terugkijkend was 2014 een jaar van ups en downs. De projecten hebben in overeenstemming 
met de fase waarin ze zich bevinden hun eigen vorm gekregen. De bemoeienis van KW is 
daardoor minder dan in vorige jaren.  
Voor het project van Irene Mbia en haar organisatie CEDEL hebben we aan onze financiele 
verplichtingen voldaan en wachten op terugbetalingen die volgens het contract plaats moeten 
vinden vanaf 2017. Vanwege de verslechterde verstandhouding met CEDEL hebben we 
besloten geen festivals meer te organiseren in Ebang Minala en zijn we gestopt met het 
kindondersteuningsproject.  
Het project Pleasant Parties van Josephin gaat naar tevredenheid van alle betrokkenen en is 
uitgebreid met een volgend project: het restaurant Chez Minette dat een goede start kent en 
vier gezinnen aan een inkomen helpt.  
Zara van het project Landbouw en toerisme in Batchenga en Mantoum is het afgelopen jaar 
veel in het Congo geweest waar ze deelnam aan een internationaal project dat de afrikaanse 
cultuur promoot. De laatste maanden is er weinig contact geweest waardoor het niet precies 
duidelijk is hoe de stand van zaken van haar project in Kameroen op dit moment is.  
Tasha Abdou wist in 2015 zijn La Prudence in Douala samen met zijn vrouw voorzichtig uit te 
bouwen.  
 
Er zijn in 2015 geen wisselingen binnen het bestuur geweest. Vermeldingswaardig is dat we 
Gordon Neng ontmoet hebben die aangeboden heeft ons te adviseren en bij te staan in zake 
de communicatie met onze projectleiders in Kameroen. Gordon is geboren en getogen in 
Kameroen maar woont al geruime tijd in Nederland en kent als geen ander de culturele 
verschillen tussen beide landen. In februari is Gordon samen met Bertie naar Yaounde geweest 
om met de familie Mbia te spreken over het project van CEDEL en de gerezen moeilijkheden 
 

 
    
Bertie is in 2015 twee keer naar Kameroen geweest. Ten overvloede zij vermeld dat hij iedere 
keer voor eigen rekening reist en al het geld dat aan KW wordt gedoneerd gebruikt wordt voor 
de projecten. 
  
 
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.  
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Activiteiten 
  

Projecten in Kameroen 

Josephin Ulonma                                                                                 

Faci l i tair  bedri j f  ‘Pleasant Part ies ’  in Foumbot  
  
Pleasant Parties is in alle opzichten een geslaagd project. Josephin heeft zich een betrouwbare, 
prettig en ondernemende projectleidster getoond. Om haar heen hebben vele mensen van haar 
inspanningen en ondernemingschap geprofiteerd. Begin 2016 heeft de derde terugbetaling van 
1000 euro plaats gevonden.  
2015 is een zwaar jaar geweest voor Josephin. Haar neef werd doodgestoken op het 
schoolplein, vijf andere familieleden ontvielen haar, waaronder haar zus die ze het laatste half 
jaar heeft verpleegd in haar huis en in februari is ze betrokken geweest bij een brute overval. 
Vanwege deze gewelddadige overval is ze gestopt met het telen van mais, aardappels, 
pompoenen etc op haar stukje land buiten Foumbot. De reis op de brommer daarheen levert 
teveel problemen voor haar gezondheid. Om nieuw inkomen te genereren naast de inkomsten 
uit Pleasant Parties is ze een restaurant begonnen: Chez Minette. Ze heeft contact gezocht met 
een hotel in het centrum van Foumbot en kreeg de mogelijkheid een ruimte te huren die 
geschikt was voor haar plan. 
Ze heeft een businessplan opgesteld en KW om een microcrediet van 4000 euro gevraagd 
zodat ze de benodigde spullen kon aanschaffen en de huur voor twee jaar kon betalen. Dankzij 
de spullen, die ze al via Pleasant Parties bezit, is het investeringsbedrag relatief laag. De 
komende ( en laatste) oogst van haar stukje land maakt dat ze volgend jaar al de helft terug kan 
betalen. In augustus is Bertie in Foumbot geweest en heeft het contract getekend. KW heeft er 
dus een nieuw inspirerend project bij. 
 
 

Chez Minet te                                            
Chez Minette is een restaurant waar de inwoners van Foumbot, Kameroense en Senegalese 
maaltijden kunnen bestellen. Er werken naast Josephin vier anderen. Twee kokkinnen en twee 
serveersters. Vijf gezinnen met zo’n 15 kinderen hebben aldus een financiële basis gevonden 
voor hun eten, drinken en onderwijs. Vanaf de opening in augustus loopt het restaurant als een 
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trein. Gemiddeld komen er tussen de 20 en 40 klanten per dag. Om diefstal/overvallen te 
voorkomen wordt elke dag het geld, dat verdiend is, direct naar de bank gebracht. 
KW wordt geëerd met een speciale plek op de menu kaart door het gerecht, Crazy Dutch. 
Uiteraard zijn er ook problemen. De eerste kok is weggelopen en Josephin is een tijd 
opgenomen in het ziekenhuis omdat het koken in de keuken funest voor haar longen bleek.  
Klimaatveranderingen zijn ook merkbaar in Foumbot. Het regenseizoen duurt langer en er valt 
meer regen. Tijdens de regen valt meestal de elektriciteit uit. 
Een groepje vrienden in Nederland die gezamenlijk hun 50e verjaardag vierden, gebruikten 
deze gelegenheid om geld op te halen voor Chez Minette. In overleg met Josephin heeft KW 
een klein zonnepaneel, accu en bijbehorende lampjes gekocht.    
Hierdoor is Chez Minette de enige plek in Foumbot waar tijdens het wegvallen van elektriciteit 
licht is. 
Het project Pleasant Parties en Chez Minette bevruchten elkaar. Wederzijds kunnen spullen 
gebruikt worden en Chez Minette geeft Pleasant Parties een plek om bekend te worden. 
Josephin noemt Chez Minette het kleine zusje van Pleasant Parties. Het ziet er echter naar uit 
dat ze haar grote zus spoedig voorbij zal gaan als het gaat om economische activiteit. 
 

                
    menukaart                                interieur                               kok en serveersters 
 

Irene Mbia                                                                                                 

Culturee l  c entrum Ebang-Minala 
Door fouten in de management van het project door CEDEL is het centrum te groot opgezet, 
niet helemaal afgebouwd en daardoor ook nog niet economisch rendabel. Van ons uit waren 
daar al langer zorgen over maar CEDEL gaf in het verleden steeds aan dat zij oplossingen 
hiervoor hadden binnen de de afgesproken financiering. Vanaf begin vorig jaar werd de 
communicatie vanuit CEDEL steeds onbegrijpelijker en vijandiger. Vermoedelijk om onder de 
dreigende financiële verantwoordelijkheden uit te komen. De gesprekken in februari van 
Gordon Neng en Bertie Hendriks met CEDEL hebben tot een korte opleving geleid van het 
contact. Terug in Nederland werd de communicatie vanuit CEDEL weer zeer verward en 
vijandig. Er blijkt geen gesprek mogelijk te zijn.  
KW heeft besloten om alle extra activiteiten die rondom CEDEL geïnitieerd zijn te stoppen en 
terug te vallen op de afspraken die contractueel zijn vastgelegd. Er is 2015 geen festival 
georganiseerd en de ondersteuning van de kinderen door de SVS school in Zeist is na 3 jaar 
gestopt. In overleg met de school zullen we bekijken wat we met het overgebleven geld zullen 
doen. 
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KW heeft voldaan aan haar afspraken en financiële verplichtingen. Het is aan CEDEL om in 
2017 te beginnen met de terugbetaling.  
Gezien alle inspanningen die in het verleden zijn verricht is de huidige situatie moeilijk 
verteerbaar. Gelukkig herinneren we ons ook alle goede gebeurtenissen zoals de festivals en 
het contact met de kinderen van Ebang Minala en Ebebda. Er zijn vele goede zaken gebeurd, 
vele bruikbare spullen verscheept en we vertrouwen er op dat het centrum in de toekomst op 
een positieve wijze een rol zal gaan spelen in Ebang Minala en omgeving. 
 
Kindondersteuning 
Behalve de ondersteuning van de SVS school zijn er ook elf leden van de Kring Kameroen die 
een kind ondersteunen. Dit blijft gewoon doorgaan tot de vijf jaar voorbij is. In een paar 
gevallen wordt een ander kind ondersteund dan aanvankelijk het geval was. Maar zo gaat dat in 
Afrika waar de bewegelijkheid in verhuizen heel groot is. In alle gevallen wordt het geld 
gebruikt om kinderen te helpen naar school te gaan. 
 

Tasha Abdou  en Diane Kapche Wambo                               

 Het pro jec t  “La Prudence” 
 
Ter herinnering; april 2013, maakten Tasha en Diane hun dringende wens kenbaar het 
gezondheidscentrum La Prudence uit te breiden.  
Na ons bezoek aan hun in november (2013) in Douala, zijn er met behulp van de Stichting 
Emmaus Bilthoven en de Stichting Kameroen Werkt!, een aantal dingen gerealiseerd; 
 
Het project heeft de huur een jaar vooruit betaald voor een nieuwe locatie, welke veel groter, 
makkelijker bereikbaar en toegankelijker is dan de vorige. Daarnaast moest het centrum 
worden ingericht om te kunnen functioneren als volwaardig gezondheidscentrum, mét 
mogelijkheid mensen op te nemen voor enkele dagen, indien nodig. Tevens is er een apotheek 
ingericht zodat het niet meer nodig is voor de bevolking naar een veel duurdere apotheek op 
langere afstand te moeten gaan, vaak te voet. De verkoop van medicijnen is ook een bron van 
inkomsten voor het echtpaar, waarmee ze het centrum financieel afhankelijk hopen te krijgen. 
 
Na een aantal maanden bleek de behoefte een klein laboratorium in te richten voor bloed, 
diarree en andere testen om tot juiste diagnoses te kunnen komen. In mei vorig jaar is daarvoor 
een in Nederland aangeschafte microscoop opgestuurd naar Douala in de container van 
Kameroen Werkt! Gelukkig is deze ook op de juiste plek gearriveerd. 
 

                             
   patiënt aan het infuus  verpleegster Veronique 
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Heel langzaam beginnen de pogingen van La Prudence een positieve bijdrage te leveren aan de 
vraag naar betaalbaar paramedisch advies en behandeling voor de bevolking van het gebied 
waar het in staat, zijn vruchten af te werpen. Meer mensen, met name vrouwen en kinderen, 
bezoeken het centrum voor preventieve en curatieve zorg zoals vaccinaties, het wegen van 
kinderen en geven van advies op het gebied van hygiëne, wondbehandeling, diagnostiek en er 
is een begin gekomen in het begeleiden van zwangere vrouwen die dat nodig hebben. 
 
Er is hoop dat met deze start het centrum zo kan gaan draaien dat het volledig ‘selfsupporting’ 
wordt. 
 
         
Zara 
 
Projec t :  Landbouw en toer isme 
 
MANTOUM 
In de loop van 2014 is Zara gestart met een plantage van palmbomen voor palmolie. Het plant 
proces verliep goed, o.a. omdat ze een goede ‘uitvoerder’ heeft die op de plantage toeziet. Er 
werd in 2014 3 ha beplant. In het voorjaar van 2015 is weer 3 ha aangeplant. De ontwikkeling 
van de planten verloopt goed en er zijn geen directe tegenslagen. 
 
GUESTHOUSE FOUMBAN                                                
Aan het guesthouse in Foumban, dat Zara in 2014 was gestart te bouwen, is in 2015 nog 
weinig gedaan. Zara mist het kapitaal om daarin te investeren. 
 
CALABBA 
Ook dit jaar werd er veel aandacht besteed aan de activiteiten van haar toeristische /culturele 
onderneming Calabba, die zij heeft opgericht ter ondersteuning van haar investeringen in de 
plantage en het guesthouse. Via de samenwerking met een Congolees bureau, heeft zij de 
opdracht gekregen om de merchandising te verzorgen van de African Games voor jongeren 
die in september hebben plaats gevonden. Daar ging veel tijd en aandacht naar toe, maar 
leverde ook inkomsten op die zij voor haar project kan gebruiken. Door haar drukke 
bezigheden is er weinig contact geweest met Zara. 
 
BATCHENGA 
De ontmoedigende ontwikkelingen in Batchenga zijn nog niet ten einde. De onderhandelingen 
met de Chinese investeerder hebben geen resultaat opgeleverd. Er is juridisch advies gevraagd 
en het geschil wordt via de rechtbank uitgevochten. 
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Projecten in Gambia 

Etu Ndow  

Projec t  Tunbung Vil lage 

Bertie is in 2015 een keer naar Gambia geweest. Hij heeft uitgebreid met de weduwe van Etu 
gesproken en ze zijn overeengekomen voorlopig geen concrete acties te ondernemen wat 
betreft Tunbung Village, de nalatenschap van de overleden kunstenaar en inspirator Etu 
Ndow. 

  

Fondswerving 

Behalve de gewone werving via de website heeft KW niet aan extra fondswerving gedaan. De 
visie van KW is om na 5 jaar een moment te nemen opnieuw te kijken welke doelen gesteld 
worden.  

Donaties 
De kring Kameroen Werkt! bestaat uit mensen die zich verplicht hebben vijf jaar lang 
minimaal 50 euro per jaar te doneren. Deze kring van mensen is in 2013 verder gegroeid tot 
149 personen. Sommige kringleden hebben de vijfde bijdrage inmiddels geleverd. Het beleid 
van KW is om deze mensen los te maken uit Kring Kameroenwerkt. Natuurlijk kunnen zij 
zich opnieuw verbinden voor 5 jaar 

 

De goedbezochte website www.kameroenwerkt.nl heeft, naast een volledig Nederlandse en 
Engelse, ook een Franse versie. De site wordt gevoed met actuele nieuwsfeiten, foto’s en 
filmpjes uit Kameroen.  

Nieuwsbrief  
De nieuwsbrief is dit jaar twee keer digitaal verzonden aan donateurs en andere 
geïnteresseerden. De nieuwsbrief bevat de actuele stand van zaken met betrekking tot de 
projecten in Kameroen en acties om fondsen te werven.  

Sociale media 
Bertie Hendriks verzorgt bij Linkedin een groep rond KameroenWerkt!. Ook op Facebook is 
een groep Kameroen Werkt. Verder zijn individuele leden uit zowel Nederland als Kameroen 
actief op Facebook om Kameroen Werkt! onder de aandacht te brengen.   
 
Organisatie 

Bestuur 
Het bestuur heeft in het verslagjaar drie keer vergaderd. 

De samenstelling van het bestuur is per 31 december 2015 als volgt: 
 
Bertie Hendriks  voorzitter  
Jan Andriessen                         lid  
Bernardien Thunnissen lid 
Piet de Ronde   Secretaris en penningmeester 
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De statuten van de Stichting zijn in juli 2011 gepasseerd. De stichting is in het handelsregister 
bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 532200098,  
heeft het fiscale nummer 850791091 en beschikt over een bankrekening bij de Triodosbank. 
De stichting heeft ANBI-status. 
Aan de leden van het bestuur is in 2015 geen beloning toegekend voor verrichte 
werkzaamheden. 
In 2015 is Bertie Hendriks twee keer naar Kameroen geweest. Alle projecten zijn bezocht. 
Gertrude Klinkhamer heeft het project  van Zara bezocht.  
  
Financiën 

In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd over de financiële middelen. Ook wordt hier 
kort aangegeven waar de middelen vandaan komen. (zie ook op de website de pagina financieel 
jaarverslag.) 

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 

Algemeen totaal  € 13.768 

Daarnaast zijn er geen renteloze leningen ontvangen. 

Een deel van de totale inkomsten is verbonden aan specifieke projecten: 

Kinderondersteuning:    

Zara     

La Prudence   

  
Aan het project Pleasant Parties is geen aanvullende lening verstrekt. Wel is er door Josephin 
de tweede 1.000 euro terugbetaald. 

Aan het project van Zara is 25.000 euro geleend. Uit donaties die zijn binnengekomen voor dit 
project is nu in totaal 20.000 euro betaald. De rest van de lening werd mogelijk gemaakt door 
een renteloze lening aan de Stichting van euro. 
In augustus 2013 is er met Zara een leencontract afgesloten waarin is overeengekomen dat zij, 
in de loop van drie jaar,  25.000 euro kan lenen. De laatste 5000 euro heeft zij begin 2015 
ontvangen. Daarmee is aan de contractuele verplichtingen van de zijde van KW voldaan. 
Vanaf jaar vijf (2017) moet de terugbetaling gaan starten. 
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Staat van baten en lasten 2015 
Zie bijlage. 

Vooruitblik 2016 en beleidsplan 
De komende jaren zullen we naar verwachting geen grote nieuwe projecten onder onze hoede 
nemen. Ook de inzet op nieuwe fondswerving zal niet groot zijn. We willen vijf jaar na de 
oprichting van KW een periode nemen waarin we afscheid nemen van de huidige Kring KW 
die vijf jaar geleden begonnen is met ons te steunen. Uiteraard kunnen deze mensen doorgaan 
met ons nogmaals vijf jaar te steunen (graag!!!) maar dat n gebeurd dat geheel vanuit een 
nieuwe vrije impuls en dat lijkt ons goed. 
Ook wijzelf als bestuur zullen ons afvragen of en hoe we doorgaan. In ieder geval zal Bertie de 
komende jaren zorgen dat de continuïteit van de bestaande projecten gewaarborgd blijft. (zie 
hieronder per project) 
Hij voorziet dat hij in 2017 met nieuwe ideeën en een meer ingevuld beleidsplan komt voor de 
volgende vijf jaar . 
   

Projecten 

Pleasant Part ies   
Dit project zal rustig zijn voortgang vinden in 2016. Afgesproken is dat vanwege 
praktische redenen de terugbetalingen plaats vinden via Bertie Hendriks wanneer hij in 
Kameroen is. 

Chez Minet te  
 Wij verwachten dat dit project al eind 2016 aan haar eerst terug betaling begint.  

Culturee l  c entrum Ebang Minala 
Wij hopen dat Irene en CEDEL het centrum op eigen kracht af zal kunnen bouwen. 
KW kan en zal hierin geen rol meer spelen.  

Kindondersteuning 
Op dit moment is er nog zo’n 4.000 euro van het geschonken geld speciaal voor 
kindondersteuning, bijeengebracht door Stichtse Vrije School (SVS), in kas bij 
KameroenWerkt!. De komende twee jaar zal bekeken worden hoe dit geld op een 
goede manier besteedt kan worden, zodat het aan het onderwijs van kinderen in 
Kameroen of Gambia ten goede komt. 
We gaan door met het ondersteunen van de 11 kinderen die 50 euro per jaar krijgen 
van bepaalde mensen binnen de Kring Kameroenwerkt.   

Projec t  Zara in Mantoum 
Het project van Zara in Mantoum zal in 2016 waarschijnlijk geen giften of leningen 
meer ontvangen. In het afgelopen jaar (2015) heeft Zara niet voldaan aan de 
afgesproken rapportage en verliep de communicatie met haar moeizaam. Hoewel er 
nog 1.000 euro voor het project is gereserveerd zal eerst het contact moeten worden 
verbeterd en zal zij zich aan de contractuele verplichtingen moeten houden. 

Projec t  La Prudence 
Marion Hoyng die vanuit Nederland tot nu toe de drijvende kracht was achter dit 
project, heeft aangegeven te willen stoppen. KW is in gesprek met Marion en Tasha 
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om te zien of en in welke vorm dit project een plaats kan houden onder de paraplu van 
KW.  

Nieuwe ini t iat i even 
 We zullen in 2016 waarschijnlijk niet met nieuwe initiatieven komen 

Financiële vooruitblik 
Inkomsten 2016: € 3000  
Uitgaven 2016:    € 3000 (aflossing leningen) 

  

Begeleiding 
Bertie zal waarschijnlijk tweemaal naar Kameroen gaan in 2016.  
Afhankelijk van de ontwikkelingen met het project van Zara, zal Gertrude in 2016 naar 
Kameroen reizen. 

 

 
 

Utrecht, maart 2016 

 

Stichting Kameroen Werkt! 

Voorzitter: Bertie Hendriks 
Secretaris: Piet de Ronde 
Penningmeester: Piet de Ronde 
Bestuurslid: Bernardien Thunnissen 
Bestuurslid: Jan Andriessen 
   

 

 

 


