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Voorwoord  
 
Algemeen 
Bij het schrijven van dit jaarverslag over 2019 is bekend dat op 2 januari 2020 onze penningmeester Piet de Ronde 
overleden is. De woorden op de website van Kameroen Werkt (KW)zijn ook de woorden hier: 
 
Piet was een fijn, betrokken en rustig mens. Hij hield ervan anderen te helpen en was gedreven om een bijdrage te leveren aan een 
betere wereld. Wij gedenken Piet als een goed mens die met grote inzet, kennis en aandacht zijn functie als penningmeester van 
Kameroen Werkt heeft vervuld. Wij danken hem en denken met liefde aan hem terug. Moge hij rusten in vrede. 
 
Inmiddels zijn Adri Hofenk (penningmeester),Marcel Bierings en Tom van der Linde toegetreden tot het bestuur. 
We hopen met ons team in 2020 veel te kunnen betekenen voor de stichting Kameroen Werkt. 
In 2019 zijn we als stichting Kameroen Werkt begonnen aan een nieuwe cyclus van zeven jaar. We zullen ons 
komende jaren vooral gaan richten op de projecten in Gambia. De instabiele politieke situatie in Kameroen maakt 
dat we bestaande projecten daar blijven volgen, maar geen nieuwe projecten opstarten. Daarentegen zijn we in 
2019 in Gambia heel actief geweest met initiatieven. Er is veel gebeurd en we gaan in 2020 enthousiast verder met 
de ingezette lijn. 
De bijdrage van de mensen die zich bij de oprichting van KW opgegeven hebben voor de Kring Kameroen 
Werkt, is gestopt. Een aantal mensen blijven ons verblijden met donaties. Veel dank daarvoor. Zelf hebben we 
financiële ondersteuning gezocht en gevonden bij de W.M. de Hoopstichting. 
 
Kijk naar alle prachtige projecten die in 2020 doorlopen zowel in Gambia als in Kameroen. We hopen dat velen van jullie en nieuwe 
enthousiaste mensen ons financieel of anderszins gaan steunen. Nieuwe filmpjes zijn aangegeven met 2019.  
 
Projecten in het kort 
Kameroen 
Het project van Irene Mbia en haar organisatie CEDEL is helemaal gestopt. Het ‘kindondersteunings-project van 
Ebang Minala’ wordt voortgezet op de Bymyra International School in Gambia. Het project ‘The Sandal Shop’ is 
gestopt. De projectleidster Nadesh Ngeloh is gestorven of met haar kind verdwenen. We zijn het contact met 
haar verloren. Verder staat het Bananenproject in Foumbot/Foumban stil. Door klimaatveranderingen hebben de 
plantages in dat gebied lange tijd onder water gestaan waardoor alle ‘bananenstekjes’ verloren zijn gegaan. 
  
De projecten Pleasant Parties en Chez Minette van Josephin lopen door. Vanwege de enorme toevloed van 
vluchtelingen uit het Engelstalige gebied van Kameroen waar een burgeroorlog woedt, is de situatie in Foumbot 
uiterst ongewis. Er is twee keer ingebroken (alles meegenomen!) in Chez Minette. Josephin heeft grote moeite 
haar hoofd boven water te houden. De investering in Pleasant Parties is bijna helemaal terugbetaald. Vermoedelijk 
zal de terugbetaling van de investering in Chez Minette langer gaan duren dan gepland. 
 
Het project Landbouw en Toerisme oorspronkelijk in Batchenga en Mantoum ‘suddert’ door. Zara zit veel in 
Congo. Zara heeft een eerste terugbetaling gedaan in december 2019.   
Het project La Prudence in Douala heeft moeilijke, maar ook succesvolle jaren achter de rug. Tasha en Diane 
gaan onverdroten door met het goede werk wat ze doen in een arme wijk in Douala, waar ze zich gevestigd 
hebben. Ze hebben inmiddels een ander onderkomen.  
 
Ondernemerschap in Kameroen is zwaar. De politieke problemen in het Engelstalige gebied, de schrijnende corruptie en de 
vanzelfsprekendheid waarmee spullen gestolen worden vraagt een doorzettingsvermogen van onze projectleiders waar wij enkel met grote 
bewondering naar kunnen kijken.  
 
Gambia 
Het Kindondersteunings-project in Gambia loopt geweldig. Alle deelnemende ouders voldoen aan de 
voorwaarden die KW stelt aan het ondersteunen van hun kinderen. In september zijn we begonnen met de 
ondersteuning van 5 nieuwe leerlingen van de Bymyra Bilingual School. 
 
Ook in 2019 heeft Ida Ndow, hoofd van de Bymyra Bilingual School, aangetoond een betrouwbare partner te zijn 
van KW. Zoals we ervaren hebben is dat voor een succesvol project de belangrijkste voorwaarde. In 2019 hebben 
we computers, digi-borden, beamers, schoolmeubilair, naaimachines en vele andere spullen met de container 
verstuurd naar Gambia. We ondersteunen Ida met geldleningen voor de bouw van, onder meer, nieuwe lokalen. 
‘Het Waterproject’ van Nigigi is niet doorgegaan. Gaandeweg bleek dat de dorpsbewoners te weinig bereid waren 
tot terugbetaling. Het naaiatelierproject van Mami is overgenomen door een andere vrouw, Effie. 
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Bertie is in 2019 twee keer naar Kameroen geweest en twee keer naar Gambia, waarbij hij steeds reist voor eigen rekening. Al het 
geld dat aan KW wordt gedoneerd wordt gebruikt 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 Gambia, 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 
Voor een historisch overzicht van onze projecten en hun ontwikkeling: lees het jaarverslag 2017. Of zie website 
www.kameroenwerkt.nl 
 
I Facilitair bedrijf ‘Pleasant Parties’ in Foumbot     

Pleasant Parties is in 2019 de stabiele factor in het werk van Josephin. Vanwege haar 
zwakke gezondheid beperkt ze zich tot de aansturing van dit project. De 
verantwoordelijkheid voor de dagelijkse zaken ligt bij haar (zaken)partner Eric. 
Regelmatig draaft hij op wanneer er voor een feest, een begrafenis of een ander soort 
bijeenkomst tafels, stoelen, tenten, borden, bestek … nodig zijn. Soms is er een 
maand lang niets, dan weer drie evenementen achter elkaar. Josephin heeft Pleasant 
Parties in 2019 gedeeltelijk vernieuwd met tenten en stoelen.   

Filmpjes Pleasant Parties 1  2  3  4  5 

II Kameroens, Senegalees restaurant Chez Minette 
 
Sinds 2017 bevindt Chez Minette zich op een nieuwe locatie, een mooie plek aan de 
hoofdweg tegenover de markt. Het restaurant is voor Kameroense begrippen 
bijzonder schoon en smaakvol vormgegeven. 
Vanwege de ‘burgeroorlog’ in het Engelstalige deel van Kameroen, wordt Foumbot 

soms bezocht door groepen rebellen die vaak afgedaald zijn op het criminele pad. Wederom hebben zij in 2019 
ingebroken in Chez Minette en alles meegenomen heeft. Naast een behoorlijke financiële strop is dit uiteraard ook 
erg frustrerend en bedreigend om mee te maken. In overleg hadden we besloten dat de terugbetaling in 2019 een 
jaar verzet zal worden. Uiteindelijk heeft Josephin in maart 2019 toch nog 500 euro terugbetaald. De situatie ziet 
er anno 2020 wel somber uit. 
 

  
 
Josephin is in 2019 zeer actief geweest in haar leidende rol in de jongerenbeweging van Foumbot. Ze heeft nieuwe 
activiteiten geïnitieerd op het gebied van werkgelegenheid, veiligheid, onderwijs, het schoonhouden van de stad en 
het creëren van sociale vooruitgang. Bij de jongste verkiezingen in Foumbot heeft haar politieke partij echter 
verloren waardoor ze haar positie als ‘president of the youth’ is kwijtgeraakt. Gezien haar verslechterde 
gezondheid van de laatste maanden ook wel passend. 
 

http://www.kameroenwerkt.nl/
http://www.kameroenwerkt.nl/
https://www.kameroenwerkt.nl/2012/11/pleasant-parties/
https://www.youtube.com/watch?v=Uyf4gesrxow&list=PLXKM8-P1lZn5VuFlFdjn7JqF3gq11AoWF&index=3&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=QJOUEjOZuUs&list=PLXKM8-P1lZn5VuFlFdjn7JqF3gq11AoWF&t=0s&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=zc0YrV4fEI8&list=PLXKM8-P1lZn5VuFlFdjn7JqF3gq11AoWF&t=0s&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=DVGu4OKiHMA&list=PLXKM8-P1lZn5VuFlFdjn7JqF3gq11AoWF&t=0s&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=aTwY40loe2Y&list=PLXKM8-P1lZn5VuFlFdjn7JqF3gq11AoWF&t=0s&index=6
https://www.kameroenwerkt.nl/2015/09/chez-minette/
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Filmpjes Chez Minette 
1. Interview: Change social position Josephin Ulonma in Foumbot   
2. Chez Minette the place to be 
3. Chez Minette voortgang  
2019 4. Interview Josephin april 2019 Development Pleasant Parties, Chez Minette and her social place in 
Foumbot 
 
III Cultureel centrum Ebang-Minala en Kindondersteuning Kameroen  
  
Deze projecten zijn sinds 2016 gestopt. Het Kindondersteunings-project is verplaatst naar de Bymyra Bilingual 
school in Gambia (voor meer informatie zie jaarverslag 2017). 
 
Filmpjes Festival Ebang Minala  1  2  3  4  5  6 
Filmpjes Kindondersteuning Kameroen  1  2  3  4  5  6  7 
 
IV Ziekenhuispost “La Prudence”  

 
La Prudence, geleid door Tasha Abdou en Diane Kapche Wambo leverde weer een 
jaar lang een positieve bijdrage aan de vraag naar betaalbare medische adviezen en 
eenvoudige behandelingen voor de bevolking in een arm district van Douala. 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. 
Bertie bezocht Tasha in 2019 tweemaal. Tasha is een zeer vriendelijke bevlogen man 

met een groot doorzettingsvermogen, werkzaam in een (financieel) moeilijk gebied in Kameroen, de 
gezondheidszorg. Wij verwachten van hem niet dat hij geld dat wij hem geven terug kan betalen. In 2018 hebben 
Tasha en Diane 400 euro ontvangen en daar benodigdheden voor La Prudence voor gekocht. KW krijgt de 
facturen opgestuurd van de spullen die gekocht worden. 
 

 
 
Filmpjes  
1. Een kijkje bij La Prudence   
2019 2. Interview with Tasha Abdou about La Prudence april 2019 
 
V Landbouw en toerisme  
 

In 2019 klimt Zara na het emotioneel zware jaar 2018 weer uit het dal. Ze heeft zich 
vooral gestort op het bewaken van het cultureel erfgoed van zwart Afrika met name van 
Cameroon en Congo. Ze speelt een kleine rol in internationaal gesteunde initiatieven om 
de taal, cultuur en vooral de Afrikaanse traditie voor de toekomst te bewaren. Ze werkt 
voor een organisatie en bevindt zich regelmatig in Congo. 
 
In december zou Bertie haar ontmoeten, maar doordat ze in Congo het vliegtuig naar 
Kameroen miste lukte dat niet, ze heeft wel een eerste terugbetaling gedaan. 
 
Het is ons onduidelijk hoe het gaat met haar ‘wellness centrum’ bij Yaounde en haar 
landbouwproject.  
We hopen in 2020 beter contact met haar te krijgen. 

 
Filmpjes 1. Zara en haar droom 
2. Wat Kameroen Werkt voor het leven van Zara heeft betekend. 
3. Een spannende tocht naar het landbouwproject van Zara  

https://www.youtube.com/watch?v=vz3-mnKEqvc&index=6&list=
https://www.youtube.com/watch?v=uPnLzmFBplE&list=PLXKM8-P1lZn5NXq7ntZpzRWNPcfmbhaM1&index=10&t=0s
https://youtu.be/cFHWjM5nPGQ
https://www.youtube.com/watch?v=16PVRzu7GE0&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=16PVRzu7GE0&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=3b5SAkv9HXU&t=0s&list=PLXKM8-P1lZn5m_spPcm0XFBHSZKhjHBFK&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=p2vF50XkEFg&t=25s&list=PLXKM8-P1lZn5m_spPcm0XFBHSZKhjHBFK&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=s4t0AhCZc-I&t=0s&list=PLXKM8-P1lZn5m_spPcm0XFBHSZKhjHBFK&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ZGjKVHMa_T8&t=0s&list=PLXKM8-P1lZn5m_spPcm0XFBHSZKhjHBFK&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=QyzClDGwzx8&t=0s&list=PLXKM8-P1lZn5m_spPcm0XFBHSZKhjHBFK&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=QyzClDGwzx8&t=0s&list=PLXKM8-P1lZn5m_spPcm0XFBHSZKhjHBFK&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=oqRCPefQM24&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=ukGS6cylVqM
https://www.youtube.com/watch?v=85CIwOY0VQc&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=IobcnO0iwlk
https://www.youtube.com/watch?v=5PwQVMuNbHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z09PgpC6nCo&t=0s&index=13&list=PLXKM8-P1lZn63q8WhXUk4WOMp_f35YlZE
https://www.youtube.com/watch?v=8CBYnP1-YKo&t=0s&index=17&list=PLXKM8-P1lZn63q8WhXUk4WOMp_f35YlZE
https://www.kameroenwerkt.nl/2012/12/gezondheidscentrum-la-prudence/
https://youtu.be/S3mbB8XjHIE
https://www.youtube.com/watch?v=THsBSP8fFxg
https://www.kameroenwerkt.nl/2013/11/landbouwproject-met-toeristische-en-educatieve-activiteiten-in-mantoum/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=K6scffE91lo
https://www.youtube.com/watch?v=PbvSjP4NZ6I&t=5s
https://youtu.be/iHX_nuXsbrI
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2019 4. Surprise interview march 2019     
 
VI Le Rustique   
 
Met eigen financiële middelen heeft Bertie samen met Edo Nkoutha een restaurant gebouwd in Kribi vlak bij de 
kust. Alle projectleiders mogen daar gebruik van maken als ze een tijd rust nodig hebben. Verschillende keren zijn 
de projectleiders hier samengekomen om elkaar te helpen en stimuleren. Ondernemen in Kameroen is een hoogst 
frustrerend gebeuren en alle steun is nodig. Het delen van ervaringen en geven van adviezen aan elkaar is 
belangrijk voor de projectleiders. 
In 2019 heeft Josephin gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 
 
Filmpjes 1. Impressie van de bouw van de Le Rustique 
2.  Korte impressie van Le Rustique 
   
VII Nieuwe projecten 
  
In 2019 is het ‘Bananen-project’ van Ousman Mfonka in de buurt van Foumban/Foumbot van start gaan. Helaas 
is het klimaat daar aan het veranderen en er valt veel meer regen. Lange tijd hebben de beginnende 
bananenplantjes in het water gestaan waardoor ze verrot zijn. De wegen naar de plantages waren een tijdlang 
onbegaanbaar waardoor niemand iets kon doen. 
 

In Yaounde is ‘de Sandal Shop’ van Nadesh Ngeloh begonnen met een kleine lening 
voor een winkeltje waar ze met kralen versierde schoenen, kettingen, traditionele kledij, 
kronen, etc. verkocht. Nadat we berichten kregen dat het met haar kindjedat met ernstige 
hartklachten was opgenomen in het ziekenhuis niet goed ging, hebben we niets meer van 
haar gehoord. Ook de projectleiders in Kameroen konden geen contact meer krijgen met 
haar. We beschouwen het project nu als gestopt.  
  
Filmpje 1. The Sandal Shop 
 
Yolanda (zie foto) heeft een goede baan gekregen bij een energiebedrijf en heeft haar de 
kapperszaak/beautysalon overgedragen aan anderen. De kapperszaak/beautysalon wordt 

dus geen project van KW. 

 
Projecten in Gambia 
 
I Tunbung Village 
In maart 2014 is Etu Ndow onverwacht overleden. Hij liet veel mensen bedroefd achter, want hij was een groot 
kunstenaar, maar vooral een groot mens. Zijn levensproject Tunbung Village wordt voortgezet -zo goed en kwaad 
als het gaat- door zijn neef met steun van de verdere familie van Etu. KW denkt op termijn ook mee te kunnen 
helpen om de initiatieven van Etu gestalte te blijven geven. In 2019 heeft Bertie Tunbung Village twee keer bezocht. 
Hij is bezig te bezien of TunbungVillage opgeknapt kan worden, zodat mensen daar kunnen overnachten (zie ook 
sociale bezinningsreizen naar Gambia). 
Filmpjes 1. Laatste interview met de inmiddels overleden Etu Ndow 
2. Filmproject Gambia interview Etu Ndow 
 
II Bymyra International School  
Containers vol computers, digi-borden, beamers, schoolmeubilair … . 
KW heeft i.s.m. de Jenaplanschool Wittevrouwen in Utrecht een container vol met computers, digi-borden, 
beamers, toetsenborden, muizen, kabels … naar de Bymyra Bilingual School opgestuurd. Tevens heeft Bertie, 
geholpen door vrienden en zijn netwerk, veel andere spullen opgehaald en meegestuurd zoals creatieve middelen, 
naaimachines, printers, kleren, sportspullen, borden, bestek, bureaus, stoelen etc. Vervolgens heeft KW i.s.m. de 
basisschool de Bunders in Oisterwijk 45m3 schoolmeubelen naar de Bymyra Bilingual School gestuurd. De 
transportkosten werden betaald door de school. KW verzamelde alle spullen en bracht ze op de juiste wijze ingepakt 
naar het containerbedrijf. Veel mensen hebben daarbij geholpen. Dank daarvoor. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=l6vI9Gbs7zU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m6krwvANJpA
https://www.youtube.com/watch?v=3IUnJUAou1U&list=PLXKM8-P1lZn5NXq7ntZpzRWNPcfmbhaM1&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=OPt6ghbLQXw
https://www.kameroenwerkt.nl/2019/05/yolanda-onderneemster-kw-helpt-haar-met-haar-kappers-en-beauty-zaak-in-yaounde/
https://www.kameroenwerkt.nl/2011/12/kameroenwerkt-steunt-ook-gambia-etu-en-zijn-project/
https://www.youtube.com/watch?v=GNelm5nrJF8&list=UUIZ7CjSDRIbT5-u8YkzmlfA
https://youtu.be/vjWa9XUiqGQ
https://www.kameroenwerkt.nl/2019/03/bymyra-bilinqual-school-in-gambia/
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Lokalen bouwen 
De Bymyra Bilingual School ligt in Sukuta een arm gebied dichtbij de kust van Gambia. De school staat in 
tegenstelling tot bijna alle andere scholen in Gambia goed bekend vanwege haar moderne onderwijs en vanwege 
het betrokken hoofd, Ida Ndow. Er zijn in Sukuta verschillende scholen, maar de kwaliteit van het onderwijs is 
zeer pover. De Bymyra Bilingual school is een uitzondering. Vanwege de goede reputatie van de school en de 
goede resultaten van de schoolverlaters, melden zich steeds meer leerlingen aan. Volgend jaar zal het aantal 
leerlingen stijgen naar 200. De jaren erop naar 350 leerlingen in de leeftijd van 3 – 16 jaar.   
 

Door de krachtdadige, bevlogen inzet van Ida Ndow, hoofd van de school, is in 7 jaar tijd 
een school gebouwd met goede lokalen, goede sanitaire voorzieningen, een kantine waar 
kinderen eten kunnen krijgen en een schone omgeving. Een hecht 
samenwerkend team van docenten geeft kwalitatief goed onderwijs 
waarbij het kind centraal staat en er zowel aandacht is voor theorie 
als voor de praktijk. Ouders worden actief betrokken bij het 
onderwijs, een unicum in Gambia. De school heeft een duidelijke 
visie op onderwijs en de ontwikkeling van een kind dat in Gambia 
leeft. 
In 2019 is KW gestart met het ophalen van leningen waarmee 8 

nieuwe lokalen, een ‘science’ lokaal, een ‘arts en craft’ lokaal, een bibliotheek, een kantine en 
een grote multifunctionele ruimte gebouwd gaan worden.  De bouw zal klaar zijn in 
september 2020. 
 
Filmpjes 1. Interview met Ida Ndow 2. Bezoek Tunbung Village 3. Spijkerpoepen, Twister en meer in Gambia 
2019 4. Interview Ida Ndow Development Bymyra Bilingual School 2011- 2019 
2019 5. Education in the Gambia Vision and practice' part 1 
2019 6. Education in the Gambia Vision and practice', part 2 
 

III Ondersteun schoolgaan kinderen  
We hebben besloten dat we ons project, waarbij we arme kinderen ondersteunen naar school te gaan, voortzetten 
in min of meer dezelfde vorm als met Cedel. Ida heeft met Bertie de voorwaarden opgetekend, die er aan ouders 
en leerlingen worden gesteld, als ze mee willen 
doen aan het project. Vijf arme, maar beloftevolle 
kinderen van welwillende ouders, worden sinds 
2016 in staat gesteld gedurende langere tijd naar 
school te gaan.  
In 2019 zijn hier vijf extra kinderen bijgekomen. 
Bertie is twee keer langs geweest om te zien hoe 
wordt voldaan aan de eisen die KW aan de ouders 
stelt. Het resultaat was uiterst bemoedigend. Alle 
ouders hebben zich uiteindelijk na een 
confronterend gesprek met Bertie in 2017 aan de 
afspraken gehouden. 
 
Filmpje 1. Gesprek met ouders over 
voorwaarden en afspraken ‘Kindondersteuning 
KW’ 
2019 2. Sponsorship Support a child of the 
Bymyra Bilingual School in Sukuta, The Gambia 
2019 3. Good modern education is the best help for the future of children in The Gambia 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r8YXJatVDHM&index=2&list=PLXKM8-P1lZn4ftdHGbYufGmHvHmC3psSq&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=xwi6nqCO_XQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=AQEPIvYZxbg&index=3&list=PLXKM8-P1lZn4ftdHGbYufGmHvHmC3psSq&t=0s
https://youtu.be/8WS8MmFuNNA
https://youtu.be/jc1ofY3hzv0
https://youtu.be/R75gOEgn2M0
https://www.kameroenwerkt.nl/2020/02/6570/
https://youtu.be/qWchya_gaPg
https://youtu.be/qWchya_gaPg
https://youtu.be/qWchya_gaPg
https://youtu.be/jXenRH1CFek
https://youtu.be/jXenRH1CFek
https://youtu.be/T0wZj5ucrVs
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IV Nieuwe projecten 
Naaiatelier 

KW heeft verschillende naaimachines met bijbehorende spullen opgehaald om te zien of 
we een klein ‘naaiatelier’ project in Gambia konden beginnen. Het bleek dat de 
oorspronkelijke projectleidster Mami daarin te weinig inzet toonde en Bertie is nu in 
gesprek met Effie, leerling op een school waar naailessen gegeven worden. We zullen 
bezien of dit in de toekomst een volwaardig project van KW gaat worden. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fondswerving en communicatie 

Donaties 
Behalve de gewone werving via de website heeft KW in 2019 hulp gezocht bij de W.M. de Hoop stichting en 
€2.500 ontvangen voor de bouw van een computerlokaal in de Bymyra Bilingual School en €2.000 voor het 
ondersteunen van het schoolgaan van arme kinderen. 
 
Donaties 
De meeste donaties tot nu toe kwamen van de Kring Kameroen Werkt; vrienden uit het netwerk van KW die zich 
verplicht hebben vijf jaar lang minimaal €50 per jaar te doneren. Alle kringleden hebben de vijfde bijdrage 
inmiddels geleverd.  De Kring Kameroen Werkt is inmiddels opgeheven. 
We bouwen langzaam weer een nieuwe Kring Kameroen Werkt zodat die ons helpt dit werk te doen. 
  
Website 
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. Bertie heeft in 
2019 de website vereenvoudigd en opgeschoond. 

Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief is dit jaar drie 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 Kameroen Werkt!. 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.   
 
Bestuur 
Op 2 januari 2020 is onze penningmeester Piet de Ronde overleden is. Op het moment van schrijven is het 
bestuur uitgebreid met Adri Hofenk (penningmeester) en de twee bestuursleden Marcel Bierings en Tom van der 
Linde. Willemijn Lofvers heeft uiteindelijk besloten om geen bestuurslid te worden, maar KW bij praktische 
zaken te ondersteunen. 
De samenstelling van het bestuur was per 31 december 2018 als volgt: 
 
Bertie Hendriks  voorzitter  
Piet de Ronde  secretaris en penningmeester 
 
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 en 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 2017 geen beloning toegekend voor verrichte werkzaamheden. 
In 2019 is Bertie Hendriks twee keer naar Kameroen en twee keer naar Gambia geweest. Alle projecten zijn 
bezocht.    
  
 

http://www.kameroenwerkt.nl/
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Financiën  
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 2019  

De inkomsten van de stichting zijn afkomstig van individuele donaties en van giften van de W.M. de Hoop 
Stichting. 
Totaal donaties 
Algemeen totaal €4.960,-. 
Er zijn er geen renteloze leningen ontvangen. 
Een deel van de totale inkomsten is verbonden aan specifieke projecten: 
De bouw van lokalen Bymyra Bilingual School en de ondersteuning van scholgaan kinderen in Gambia    
La Prudence   
  
Aan de project Pleasant Parties en Chez Minette zijn geen aanvullende leningen verstrekt. Wel is er door Josephin 
de zesde €500 terugbetaald.  
  
Staat van baten en lasten 2019 
Vanwege de Corona perikelen en het aantrekken van een nieuwe penningmeester zal de precieze jaarrekening later 
in het jaar toegevoegd worden.   
 
Vooruitblik 2020 en beleidsplan 
Het komend jaar zullen we naar verwachting ons vooral richten op de Bymyra Bilingual School in Sukuta, 
Gambia. Bertie zal er wel voor zorgen dat de continuïteit van de bestaande projecten in Kameroen gewaarborgd 
blijft 
We hopen dat onze hernieuwde inzet ervoor zorgt dat onze fondswerving een nieuwe impuls krijgen. We willen 
graag dat nieuwe donateurs ons gaan steunen met donaties en hulp bij praktische zaken. 
    
Bestaande projecten en nieuwe initiatieven 

• Pleasant Parties en Chez Minette 
 Deze project zullen rustig hun voortgang vinden in 2020. Afgesproken is dat vanwege praktische 
 redenen de terugbetalingen plaats vinden via Bertie Hendriks wanneer hij in Kameroen is. Gezien de 
 situatie in Kameroen en de ernstige gezondheidsproblemen van Josephin verwachten we niet veel van de 
 terugbetaling. 

• Project Zara   
 Zara zal in 2020 geen giften of leningen meer ontvangen. Ze is in 2019 begonnen met een eerste 
 terugbetaling. We hopen in 2020 op een vervolg. 

• Project La Prudence 
 KW heeft in 2017 definitief besloten dit project een plaats te geven onder de paraplu van KW. 
 Tweemaal per jaar zal er een donatie zijn van een donateur die aangegeven heeft dit te willen doen. 

• Ondersteuning school gaan kinderen Gambia 
 Vijf leerlingen hebben hun 4e jaar ondersteuning gehad en vijf leerlingen hun 1e jaar. We gaan het aantal 
 leerlingen uitbreiden. 

• Bymyra Bilingual School Gambia.  
We ondersteunen de bouw van lokalen, kantine en bibliotheek en de inrichting daarvan met raad en 
daad en zien toe op de terugbetaling van de leningen. We zullen spullen verzamelen voor het onderwijs 
van de school en we leggen persoonlijke contacten, maar ook met organisaties (PABO’s) om stages/ 
vrijwilligerswerk/uitwisselingen mogelijk te maken in samenwerking met de Bymyra Bilingual School.  

• Bezinningsreizen 
We gaan sociale bezinning reizen naar Gambia organiseren.  

• TunbungVillage 
We gaan bezien of we Tunbung Village op gaan knappen, zodat de erfenis van Etu Ndwo nieuw leven 
kan worden ingeblazen. 

• Naaiatelier 
We bekijken of we het naaiatelier project met Effie de officiële status van een project geven. 
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Financiële vooruitblik 

Schatting:  

Inkomsten 2020: €25.000,-.  

Uitgaven 2020: €22.000,- (kosten website, aflossing leningen + donatie Tasha + kindondersteuning Gambia + 
opstarten nieuwe projecten) 

  
Begeleiding 
Bertie zal waarschijnlijk eenmaal naar Kameroen gaan in 2020 en twee keer naar Gambia.  
 
Jaarrekening 
Komt later 
  
Utrecht, 2 april 2020 
 
Namens het bestuur van de Stichting Kameroen Werkt! 
Voorzitter: Bertie Hendriks 
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