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Actuele situatie rond de onrust in Kameroen 
 
Inleiding 
Al eerder hebben we u geïnformeerd over de redenen voor de huidige onrust in het 
Noordwestelijk deel van Kameroen. 
Kort samengevat zijn deze redenen: 
Het gevoel van achterstelling van het Noordwestelijk (Engelstalige) deel ten opzichte van het 
(veel grotere) Franstalige  gebied, het daarop gebaseerde streven naar zelfstandigheid van 
het Engelstalige deel en het verzet tegen het jarenlange bewind van de huidige president 
Paul Biya. De verkiezingen in oktober waren aanleiding  voor de opleving van verzet en 
daarop volgend ingrijpen van de overheid (politie en leger).  
 
Actuele situatie 
Op dit moment is de situatie in de Noordwest Provincies onoverzichtelijk.  
In de steden zijn weliswaar acties als stakingen en demonstraties aan de gang, maar omdat 
de overheid daar strak toezicht houdt met leger en politie blijft het verzet wat onder de 
oppervlakte.  Op het platteland is de situatie gewelddadiger. Groepen separatisten voeren 
gewapende acties tegen politie en leger, maar ook tegen burgers die zij van collaboratie 
verdenken.  M.n. deze laatste groepen hebben te lijden onder de situatie. Huizen worden in 
brand gestoken, mensen neergeschoten en beide partijen, separatisten en militairen, geven 
elkaar daarvan de schuld. Voor de burgers betekent dit dat ze geen idee meer hebben wie 
de werkelijke vijand is en onder hen heerst dus grote angst. Verschillende dorpen zijn 
afgebrand en inwoners zijn in steeds grotere getale op de vlucht. 
 
 

 
 
  



Ook na de verkiezingen, waarin Paul Biya weer is herkozen, werden door de overheid steeds 
strengere maatregelen genomen. Zo zijn de wegblokkades uitgebreid en is er een algeheel 
reisverbod afgekondigd in het Noordwestelijk deel.  Het internet wordt regelmatig 
geblokkeerd, telefoonverbindingen zijn gestoord en het elektriciteitsnetwerk functioneert 
niet meer. Op deze wijze is dit deel van Kameroen geheel geïsoleerd mede om het conflict 
niet naar buiten bekend te maken.  
 
Voor onze projecten is deze ontwikkeling ernstig. 
Omdat men niet weet wie de echte vijand is, heerst er op het platteland angst.  
Ouders durven hun kinderen niet naar school te sturen. Scholen durven niet open te gaan.  
Inwoners  hebben hun huizen in brand op zien gaan en zoeken veilige plekken.   
 
We zullen een voor een de projecten bespreken en de huidige stand van zaken weergeven.  
 
Al onze projecten toetsen we aan de doelstelling van de Stichting:  
het financieel mogelijk maken dat kansarme kinderen een opvoeding en scholing genieten 
om hun zelfredzaamheid te bevorderen. 
Echter door de huidige gewelddadige situatie voelen wij ons genoodzaakt toch ook noodhulp 
te geven aangezien de mensen anders niet kunnen overleven. 
 

1. Beroepsopleiding Safrahost 
Al sinds 2016 ondersteunen we deze beroepsopleiding omdat deze volledig samenvalt 
met de doelstelling van onze Stichting. In het afgelopen jaar zijn de lessen zo goed en zo 
kwaad mogelijk doorgegaan. Ondanks de vele dreigingen van de opstand. 
 

 
 

 



De jong volwassenen leren een vak zoals houtbewerken, lassen, naaien en breien zodat 
ze daarmee in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Wij hebben ook geld 
beschikbaar gesteld om de kinderen na afloop van de opleiding een lening te verstrekken 
waarmee ze hun eigen bedrijf kunnen starten. Dit verloopt nog moeizaam in deze 
situatie vanwege de onregelmatigheden. 
 
Daarnaast is er een grote stroom kinderen op gang gekomen naar dit opleidingsinstituut 
vanwege grote onrust in de dorpen op het platte land. De dorpelingen worden verjaagd 
en de huizen platgebrand. Daarom zijn er momenteel 150 kinderen in de school. Wij 
hebben de school extra ondersteund met matrassen om de kinderen te kunnen laten 
slapen. 
 

 
 
Ze zorgen zelf voor voeding door te leren het land bewerken en dieren te houden 
 

 
 
 
Niels Doodeman, een van onze bestuursleden heeft bij het vervangen van de computers 
in zijn bedrijf alle oude laptops geschonken aan Safrahost zodat zij up to date 
computerlessen kunnen gaan geven. Sr Hedwig was in juli van dit jaar in Nederland voor 
een internationale Aidsconferentie en toen hebben we haar gelukkig zelf kunnen 
spreken over de situatie in haar land en de laptops aan haar persoonlijk overhandigd. 
 



 
 
 
2. Wezen en kwetsbare kinderen in Akwaya 
Helaas is er door de situatie in Cameroon geen contact mogelijk met Akwaya. Deze regio 
ligt zo afgelegen dat de wegen ernaar toe onbegaanbaar zijn. Waarschijnlijk zijn de 
scholen gesloten en veel mensen zijn over de grens gevlucht naar Nigeria. 
 
3. Wezen en kwetsbare kinderen in Buea/Limbe 
Zoals in ons vorige verslag reeds gememoreerd worden de kinderen in Buea en Limbe 
opgevangen door de Zusters van St. Therese.  In deze regio is het  effect van de 
burgeroorlog goed voelbaar. Van de 37 kinderen die er vorig jaar ondersteund werden is 
bijna 75 % van de aardbodem verdwenen. Dat betekent dat ze zijn gevlucht in de 
bushbush, vertrokken naar familie in het Frans sprekende gedeelte van Cameroon of 
rucksichsloos gedood. Echter nieuwe kinderen dienen zich aan omdat sommige ouders 
eerst wel de schoolfees konden betalen en nu niet meer. Want ook het bewerken van 
het land wordt steeds moeilijker omdat de secessionisten, maar ook de soldaten de 
producten opeisen voor hun eigen voeding. Er dreigt dan ook een voedseltekort. We 
hopen dat we dan ook, met uw goedkeuring, naast schoolfees  hier en daar 
ondersteuning mogen bieden voor voedselhulp en of medicijnen.  
We ontvangen daar waar mogelijk de schoolrapporten.  
Veel mensen op de vlucht naar Franssprekend Cameroon. 
 

  



4. Ondersteuning van maatschappelijke hulp in het gevangeniswezen. 
Sr. Jackie van de Zusters van St. Therese is al jaren verantwoordelijk voor de 
ondersteuning van het gevangeniswezen in Cameroon. Om de gedetineerden een hoop 
op de toekomst te geven als ze vrijkomen is er afgelopen jaar met onze ondersteuning 
een project opgezet om de gevangenen te leren om kippen te houden en verkopen zodat 
er een business model ontstaat. Dit bleek toch lastiger dan gedacht. Niet vanwege de 
gedetineerden maar vanwege de kippen. Die zijn erg gevoelig voor infecties. En ondanks 
de gemotiveerde gedetineerden en de professionele begeleiding sloeg de vogelgriep toe 
en zijn de meeste kippen overleden. Er is nog een klein balans totaal over om opnieuw te 
beginnen. We zullen volgende keer rapporteren hoe dat afloopt. 
 

 
 

Sr. Jackie helpt ook de kinderen van deze gevangenen met schoolfees en uniformen. 
Deze kinderen gaan allemaal naar school in het Franssprekende deel van Cameroon dus 
daar is de situatie redelijk normaal en worden de lessen gewoon gegeven. Het gaat 
veelal om kinderen zowel in het basis onderwijs als voortgezet onderwijs. 

 
5. Micro Finance in Kumbo 
De 45 groepen in dit project zijn nu selfsupporting alhoewel we de informatie door 
krijgen dat vanwege de burger oorlog de business zeer moeilijk is en ook wel stilvalt. Ze 
blijven echter hun best doen en zijn in november weer in een grote meeting bij elkaar 
gekomen. Dan wordt er weer op diverse onderdelen getraind en in ieder geval 
informatie uitgewisseld. Veel werk op het land kan niet meer worden gedaan maar we 
hopen dat dit weer aantrekt. 
 
6. OLEAC (Okoyong Ladies Entrepreneurial Agro-Patoral Cooperative) in Mamfe en 

Women’s Cooperative in Sabongari. 
Sr. Jackie heeft in 2016 ook een project opgezet voor de vrouwen in Okoyong. Een zeer 
afgelegen dorp waar alleen inkomen kan worden gegenereerd door zelf small business ’s 
op te zetten. Met de ondersteuning die wij hebben gegeven is dat dus gebeurd. Het doel 
is om lokale farmers, veelal vrouwen, in groepen te laten samenwerken om zo tot betere 
resultaten te komen. De groep startte in januari 2016 met 19 vrouwen. Op dit moment 
zijn er 58 geregistreerde deelnemers. Op diverse manieren wordt er samen gewerkt. Er 
zijn trainingen gegeven, er is een productie van champignons opgezet, er zijn leningen 
verstrekt en er wordt samen gespaard. Vooralsnog gaat dit goed.  



Een deel van het geld is ingezet bij the Sabongari Women’s Cooperative. Ook zij hebben 
het geld gebruikt voor small business. Ondanks de situatie van geweld helpt het deze 
vrouwen toch te overleven in deze tumultueuze periode. 

  
 
7. Support moeders Buea/Limbe. Ekabe Women. 
Onze vast contactpersoon al sinds jaren is Monica Tanyi. Ook zij is in 2016 begonnen met 
het opzetten van kleine groepen vrouwen te ondersteunen met micro kredieten. Helaas 
hebben dankzij de burgeroorlog alle vrouwen de business in zien storten. Slechts 2 van 
de 10 verkopen nog eigen geteelde groenten op de markt. 
 
8. Caritas Buea/Limbe 
Monica verzorgt ook, namens ons, het financieel ondersteunen van de armste mensen in 
en rondom Limbe en Buea. De parochies waar ome Jan jarenlang priester is geweest.  
Het gaat dan veelal om zieke en gehandicapten mensen die zelf hun behandeling en 
medicijnen niet kunnen betalen. De hele grote groep gehandicapten hebben ook dit jaar 
weer een aantal bijeenkomsten gehad waar ze samen hebben gegeten en gedronken en 
waar ze ook een zak rijst mee naar huis kregen. Ook het onderhoud aan de rolstoelen 
wordt door ons verzorgd. 
 

 
 

9. Arch Revalidatie Centrum 
Het revalidatie centrum maakt een zware tijd door. M.n. de gehandicapten kunnen zich 
moeilijk verplaatsen in deze zware tijden. Vervoer is schaars en als er iets gebeurd 
kunnen ze niet weg. Sr Leonarda heeft alle kosten tot het minimum terug gebracht om 
toch maar het centrum open te houden. We zullen haar zo goed mogelijk steunen in 
deze zware tijden. Onderstaand het nieuwe trainingsdeel en toegangspad. 
 



 
 
 
10. Healthcare  
Er is een noodkreet binnengekomen uit Congo voor ondersteuning in Healthcare. 
Ondanks dat het niet helemaal past in de doelstelling van onze Stichting hopen we dat u 
toch akkoord kunt gaan met de ondersteuning die we hier hebben gegeven. 
 
11. Noodhulp 
Een tweede noodhulp oproep hebben we ontvangen en gegeven voor al die 
Cameronians die gevlucht zijn voor het geweld en nu vastzitten in opvangkampen in 
Nigeria en in de bush van Cameroon. Deze mensen hebben niks, huis en haard is verlaten 
en de achtergelaten huizen zijn vaak afgebrand. Om deze mensen te ondersteunen 
hebben we afgelopen jaar via de bisschop van Mamfe, die we volledig kunnen 
vertrouwen noodhulp gegeven. 

 

 
 
 
 



 

 


