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Inleiding 
 
Al op zijn tiende wist de in Heerhugowaard geboren Jan Molenaar wat zijn doel in het leven was… 
missionaris worden. Hij wilde mensen helpen, zowel geestelijk als lichamelijk. Als elfde kind uit een 
gezin van dertien kende hij een sobere en liefdevolle opvoeding. Waarden die hem tijdens zijn 
missiewerk goed van pas zouden komen. 
 
In 1948 sloot de toen twaalf jarige Jan zich aan bij the Fathers of Mill Hill, een Engelse missionaris 
congregatie  dat een opleidingshuis had in Hoorn.  Hij werd in 1960 in Engeland gewijd en  begon zijn 
missiewerk dat jaar in Kongo, dat toen net onafhankelijk was geworden. Door binnenlandse onrusten 
veroorzaakt door rebellen, vluchtte hij eind 1964 uit een rebellen gebied en uiteindelijk terug naar 
Nederland. Omdat het te lang onveilig bleef om terug te keren werd hij door zijn congregatie naar 
Kameroen gestuurd, bisdom Buea. Het bisdom is in omvang  vergelijkbaar met twee maal Nederland. 
In de 30 jaren van zijn verblijf daar verkondigde pater Jan het geloof dat bij de mensen op velerlei 
manieren angst wegnam  waardoor men beter met het leven en zijn onzekerheden kon omgaan. 
Onderwijs en manager-van-scholen-zijn ( soms wel voor negentien scholen en 120 leraren) vormde 
altijd een groot onderdeel van zijn leven en taken. Ook zette hij samen met ‘locals’ palmplantages 
op. Hierdoor werd het mogelijk dat bewoners hun eigen inkomen konden genereren.  Op één 
missiepost werd er maandenlang door de ‘locals’ een pad van 10 km door het heuvelachtige 
oerwoud  gekapt en toen met een bulldozer een weg  gegraven voor een dorp dat compleet 
afgesloten was van toegang tot de buitenwereld. Zo konden ze hun producten via de weg naar de 
markt vervoeren. 

Jaren 1990.  

Toen is zijn hulp aan St. Valentine begonnen. Daarin gesteund door dierbaren en bekenden uit 
Nederland die trouw ieder jaar geld doneerden. Hij werd diep getroffen door de situatie van een 
Kameroens jongensweeshuis in het stadje Buea in het gelijknamige bisdom Buea. Het werd het begin 
van zijn latere levenswerk: het financieel mogelijk maken dat kansarme kinderen een opvoeding en 
scholing genieten. In Buea is hij in aanraking gekomen met rechter Paul Ayah en zijn vrouw die op 
dat moment hun jongensweeshuis ‘St.Valentine’ beheren.  Dat jongensweeshuis werd later 
uitgebreid met een meisjesweeshuis in Akwaya.  

Jaren 2011.  

Een bezoek van meerdere bestuursleden aan Kameroen in de jaren 2011-2015 betekende een 
nieuwe fase van de Stichting. In september 2015 is de hulp met succes een nieuwe fase ingegaan 
door de verantwoordelijkheid over te dragen aan inlandse zusters van 2 verschillende congregaties. 
Hiermee ontstond er een betere garantie op duurzaamheid en continuïteit  voor de tegenwoordige 
en toekomstige weeskinderen en kansarmen in Kameroen 

Continuïteit 

Na 44 jaar zich actief als missionaris te hebben ingezet, geniet Pater Jan inmiddels van zijn pensioen. 
Om zijn levenswerk duurzaamheid te geven hebben zijn  broer Toon en (aangetrouwde) neef Ronald 
Bleeker in 2003 de Stichting Pater Jan Molenaar opgericht.  Nog steeds is Pater Jan hierbij nauw 
betrokken. Met deze Stichting, met ANBI-status en het opstellen van een vijfjaarlijks beleidsplan 
wordt het levenswerk van Pater Jan voortgezet.  

Een vriendelijke groet,   
het bestuur van Stichting Pater Jan Molenaar 
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1. Het werk van Pater Jan Molenaar 
 

1.1 Historie 

Begin jaren negentig werd de Nederlandse missionaris van Mill Hill, Pater Jan Molenaar, pastoor in 

het plaatsje Buea in Kameroen. In zijn parochie stond het weeshuis1 St. Valentine.  Sinds 1985 

verzorgden de eigenaren Paul en Valentine in dat weeshuis twaalf jongens. Deze kinderen worden 

daarnaast opgeleid en daarnaast bégeleid naar een zelfstandig bestaan.  

Paul Ayah, een Kameroenese rechter, was in die tijd een gewaardeerd lid van de 

parochievergadering. Op één van de parochievergaderingen in de jaren negentig kwam het verhaal 

van St. Valentine ter sprake. Door corruptie en wanbeleid zat Kameroen financieel aan de grond. Ook 

St. Valentine werd door de crisis geraakt. Hierdoor stonden Paul en Valentine, zijn vrouw, op het 

punt om de weeskinderen terug te sturen naar (soms verre) de familie, die Afrikaanse  kinderen altijd 

wel ergens hebben, maar hierdoor zouden  de kansen op een toekomst voor deze kinderen 

aanzienlijk afnemen of tot nul worden teruggebracht, niet uit onwil van de familie maar gewoon om 

het tekort aan financiële middelen. 

Pater Jan werd diep geroerd door de situatie van het weeshuis. Dankzij financiële hulp van familie en 

vrienden en weldoeners  uit Nederland is het gelukt om de twaalf kinderen bij elkaar te houden en 

later uit te breiden met een weeshuisje voor 12 meisjes , hen behuizing te geven, iedere dag te 

voeden, de medische zorg en  hun onderwijs en te bekostigen.  

De huur van het pand waarin het weeshuis was gevestigd, was een grote, telkens terugkerende 

financiële belasting. Pater Jan zocht sponsors in Nederland voor het bouwen van een eigen 

onderkomen voor het weeshuis, waardoor ook de hygiëne standaard en privacy werden verhoogd.  

In 2010 vierde Pater Jan zijn vijftigjarig priesterfeest. Met de giften van die dag konden  hij en Paul 
eindelijk ook een wens in vervulling brengen om iets te doen voor meisjes. Omdat de situatie voor 
meisjes in Kameroen  vaak problematisch is, met name in het oerwoud , is in 2011 een 
meisjesweeshuis gebouwd in het dorp Akwaya. Het dorp ligt ver in het oerwoud, maar ook daar 
heeft aids zijn intrede gedaan. In dit dorp is rechter Paul zélf geboren. Hij bezit daar grond, wat hij 
doneerde voor de bouw van het meisjesweeshuis.  

Het meisjesweeshuis stond eveneens onder beheer van St. Valentine. In Akwaya werden twaalf 
meisjes opgevangen. Het meisjesweeshuis is geheel gerealiseerd door financiële hulp van Pater Jan 
en de donateurs van Stichting Pater Jan Molenaar.  

 

 

 

                                                           
1 In Kameroen is het percentage mensen dat als gevolg van AIDS overlijdt, hoog.  
Dit leidt tot een stijging van het aantal weeskinderen. De omschrijving van ‘Weeshuis’ is overigens niet volledig, 
aangezien sommige kinderen weldegelijk nog één ouder of familie hebben. Door het overlijden van vader zijn 
zij kansarm, omdat deze kinderen vaak (letterlijk) ‘stiefkinderen’ worden in het gezin van een oudere of jongere 
broer of oom en tante, die hun handen vol hebben aan hun eigen gezin. 
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1.2 Huidige situatie 

In de jaren 2011-2015 hebben de bestuursleden Ingrid Peels, Christa Molenaar en Ronald Bleeker 
ieder afzonderlijk in verschillende perioden op eigen kosten bezoeken afgelegd aan beide 
weeshuizen in Kameroen en ter plekke aldaar is met alle betrokkenen van de diverse projecten 
gesproken. Aangezien Pater Jan Molenaar is gepensioneerd, wordt getracht de ondersteuning van St. 
Valentine te professionaliseren om continuïteit in de donatiestroom te bewerkstelligen. 

Eén van de grote zorgen over het jongens- en meisjesweeshuis was -met het oog op de toekomst- de 
continuïteit als rechter Ayah en zijn vrouw het niet meer konden verzorgen en er bij Pater Jan en de 
Stichting geen opvolgers bekend zijn. De kinderen mochten hiervan niet het slachtoffer worden. 

Daarom is de Stichting met ingang van september 2015 in zee gegaan met de  Sisters of St. Therese in 
Kumba, in het bisdom Buea, en met de  zusters Franciscanessen van Shisong (in Bisdom Kumbo), die 
in Akwaya (in bisdom Mamfe) een kliniek, kraamkliniek en een weeshuisje voor baby’s runnen.  

Deze zusters hebben als congregatie de verantwoordelijkheid op zich genomen om voor de 
weeskinderen en kansarmen in hun gebied te zorgen zolang de Stichting hen financiert. Dit 
garandeert duurzaamheid en continuïteit voor de kinderen en kansarmen onder hun hoede. 

De zusters hebben in goed overleg met de Stichting besloten geen weeshuis direct te ondersteunen  
maar de kinderen bij hun (soms verre) familie te laten en ze dan te steunen met het betalen voor het 
onderwijs van kinderen en wat meer nodig mocht zijn. Het grote voordeel is dat de kinderen in 
familieverband kunnen leven en er geen geld nodig is voor gebouwen en onderhoud. Hierdoor blijft 
er dus geld over om meer  kinderen te helpen. In de periode 2015-2016 is het aantal kinderen dat 
hierdoor geholpen werd, verdrievoudigd. 

Paul Ayah en zijn vrouw zijn uitgenodigd zich hierbij aan te sluiten met het geheel  van hun 
weeshuizen (St. Valentine), maar hebben na lang beraad besloten de weeshuizen onder de naam  ‘St. 
Valentine’ in eigen beheer te houden.  

 

1.3 Verantwoording 

Stichting Pater Jan Molenaar ontvangt jaarlijks van de diverse projecten een financiële 

verantwoording over het geld dat is gezonden. Pater Jan Molenaar en de bestuursleden die in 

Kameroen zijn geweest hebben alle vertrouwen in de eerlijkheid van de betrokken zusters mede 

omdat er directe contacten met de zusters zijn. Ook Monica Tanyi kan door de jarenlange 

samenwerking volledig worden vertrouwd. 

 

1.4 Jaarlijkse kosten & buffer 

Per jaar is er circa 24.000 euro nodig om de projecten in stand te houden c.q. te kunnen continueren. 

Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken om in ieder geval circa 2 keer het jaarbudget achter de hand te 

houden zodat bij calamiteiten de (financiële) ondersteuning door kan blijven gaan. Gedurende deze 

twee jaren moet het bestuur in staat worden geacht ook een derde jaar vanuit donaties te vergaren. 
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2. Stichting Pater Jan Molenaar 
 

2.1 Oprichting Stichting Pater Jan Molenaar 
Pater Jan is in 2004 gepensioneerd. Om het werk van hem op een meer structurele, financiële manier 

mogelijk te maken - ook in de toekomst - is op 29 december 2003 de Stichting Pater Jan Molenaar 

opgericht. Daardoor wordt zijn werk ook in de toekomst gedragen door de Stichting Pater Jan 

Molenaar. Alle inkomsten worden in Kameroen besteed. (in incidentele gevallen in andere 

ontwikkelingslanden). De overheadkosten bestaan alleen uit kosten voor de bank. Telefonie- en 

portokosten worden volledig privé betaald door de bestuursleden.   

 

2.2 Bestuur 
Na de oprichting van Stichting Pater Jan Molenaar op 29 december 2003, bestaat anno 2019 het 

bestuur uit de volgende personen: 

Voorzitter Ronald Bleeker  
Geboren op 28 juni 1966 in Heerhugowaard. Ronald Bleeker is Master Financial Planning (MFP), 
Master of General Management (MGM) en doctorandus in de verzekeringskunde. Hij is 
directievoorzitter van Rabobank West-Friesland en bekleed diverse nevenfuncties.  

Secretaris Niels Doodeman  
Geboren op 16 oktober 1968, directeur bij Heddes Bouw & Ontwikkeling B.V. / Ballast Nedam Bouw 
& Ontwikkeling Noord. 

Penningmeester Christa Molenaar 
Geboren op 14 september 1964 in Heerhugowaard. Christa is medevennoot van Advieskantoor  
Molenaar uit Tuitjenhorn. Zij houdt zich met name bezig met bedrijfsadministraties, 
belastingaangiften en de financiële administratie van het bedrijf. 

Bestuurslid Ingrid Peels 
Geboren op 5 november 1957 in Valkenswaard. Ingrid Peels is partner van trainingsbureau Molenaar 
en Molenaar in Breda. Daarnaast gaat zij voor PUM (ministerie voor ontwikkelingssamenwerking) 
regelmatig naar ontwikkelingslanden om MKB bedrijven te adviseren in hun bedrijfsvoering. 
Daarnaast is zij fotograaf en heeft nog diverse nevenfuncties. 

Erelid: Pater Jan Molenaar 

De pater familias van de Stichting en nog steeds actief betrokken bij het wel en wee van alle 
projecten. 
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2.3 Missie 
Het geven van ondersteuning en hoop aan kansarmen, voornamelijk  in de Kameroense samenleving. 

 

2.4 Doelstelling 
Volgens de Notariële Akte van Oprichting heeft de stichting ten doel: 

a) Het opzetten en in stand houden van weeshuizen in landen buiten Europa voor kinderen 
tussen de vijf en zeventien jaar. 

b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
 

Om moverende redenen heeft Stichting Pater Jan Molenaar deze doelstellingen als volgt 
aangescherpt: 

1. Het bieden van advies en het financieel mogelijk maken dat (wees)kinderen tussen de vijf en 
twintig jaar in Kameroen onderdak krijgen, worden voorzien in het dagelijks onderhoud en 
onderwijs genieten. Hierbij staat de zelfredzaamheid van de (wees)kinderen centraal. 

2. Het zoeken van fondsen voor onbetaalde rekeningen van welzijnsorganisaties die werken voor 
mensen die leven onder erbarmelijke omstandigheden. 

De prioriteit ligt bij het bieden van een structurele, financiële basis voor het onderhoud en educatie 
van (wees)kinderen. 

Daarnaast helpt de stichting Jan Pater Molenaar de Sisters of St. Therese of the Child Jesus2 in een 
paar van hun projecten en Caritas Cameroon3 in de parochie Limbe (de laatste standplaats van Pater 
Jan) zowel financieel als door het fungeren als intermediair tussen deze Kameroense 
welzijnsorganisaties en Nederlandse hulporganisaties. 
 

 

 

 

 

                                                           
2 De stichting Sisters of St. Therese of the Child is een congregatie van Kameroense zusters. De zusters runnen 
middelbare scholen, vier ziekenhuis klinieken en kraamklinieken. In Douala zijn zij actief in een grote gevangenis. 
Het hoofd van de congregatie is zr. Grace Ngu (Mary Kombe). Het hoofd van de gevangenisverzorging is zr. 
Jacqueline Atabong, die namens de katholieke kerk tevens de algemene vertegenwoordigster is voor heel het 
gevangeniswezen in Afrika. Beide zusters zijn goede bekenden van Pater Jan. In de klinieken komen zieke mensen 
en ouders met zieke kinderen, maar vaak zonder geld voor de medicijnen en de behandeling die nodig is. Ze 
beloven later te betalen en sommigen doen dat ook, maar velen hebben het niet. Maar de zusters kunnen zieke 
mensen, kinderen en zwangere vrouwen niet in de kou laten staan. Het gevolg van deze hulp is geldtekort aan 
het eind van het jaar geldtekort om nieuwe medicijnen te kopen. 
 
3 De laatste standplaats van Pater Jan als pastoor was de parochie Limbe, in het bisdom van Buea, Kameroen. 
Limbe - vroeger Victoria geheten - is een grote parochie met veel armen en grote noden. Caritas was daar hard 
nodig. In die tijd heeft hij samen met madame Monica Tanyi ‘Caritas Cameroon’ opgezet. Madame Monica Tanyi 
doet dit nog steeds op vrijwillige basis. Ze is jarenlang maatschappelijk werkster in de nationale olieraffinaderij 
van Kameroen geweest en een geweldige vrouw met het hart op de juiste plaats. 
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2.5 ANBI-status en beloningsbeleid 

Per 1 januari 2008 heeft Stichting Pater Jan Molenaar de ANBI-status. ANBI staat voor algemeen nut 

beogende instelling en wordt door de Nederlandse Staat aangemerkt ten behoeve van bepaalde 

fiscale voordelen. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als zij zich voor minstens 90 procent inzet 

voor het algemeen nut en geen winstoogmerk hebben. (zie ook 4.1 behoud ANBI status). 

De mensen die bij Stichting Pater Jan Molenaar betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen. Allen 

werken op vrijwillige basis en ontvangen géén beloning. Alle kosten van vergaderingen, porti etc. 

worden door de bestuursleden privé voldaan. 

 

2.6 Verwerven van donaties 

In de voorafgaande jaren is circa 25.000 euro aan donaties binnengekomen. Familie Molenaar, 

Stichting Hulpverlening Van den Heerik uit Broek op Langedijk en andere trouwe ‘vrienden’ en 

sponsors van de stichting zorgen voor een vaste, jaarlijkse donatiestroom. 

 

2.7 Besteding van donaties 
Het bedrag dat meer wordt ontvangen dan uitgegeven, wordt gereserveerd voor het opbouwen van 
een voorziening voor calamiteiten op de middellange en lange termijn. Deze voorziening zal 
ongeveer gelijk staan aan de kosten van de projecten gedurende twee jaar. 
 

2.8 Beheer van het vermogen 
Het overschot aan vermogen staat op een spaarrekening bij de Rabobank. Met dit geld wordt niet 
gespeculeerd of belegd. Stichting Pater Jan Molenaar heeft dan ook geen vermogensbeheerder 
aangesteld. 

2.9 Controle bestedingen 
Financiële verantwoording wordt per project zo mogelijk elk (financieel) jaar afgelegd door alle 
ontvangende partijen. 
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2.10 Organisatorisch beleid 
In samenspraak met de zusters is er met de Stichting een beleidsdocument opgesteld. Beide 
zustercongregaties stellen iemand van hun zusters aan als coördinator. Daardoor is integriteit 
verzekerd. 

 Zij zien toe op:  

 Registratie van wezen door het administreren van de geboorteakte, achtergrondinformatie 
over het kind, alsmede een foto en de reden voor opname. 

 Kopieën van registraties worden opgestuurd naar Stichting Pater Jan Molenaar, voor het 
verkrijgen van sponsorgelden.  

 Het bijhouden van de schoolresultaten 

 Bestedingscontrole: overzicht hebben en toezien op het budget dat noodzakelijk is. 

 Gedetailleerde informatie aan de Stichting over de gemaakte kosten. 

 Uitzonderlijke uitgaven worden op voorhand ter beoordeling aan Stichting Pater Jan 
Molenaar aangeboden.  

 

De ‘Stichting Pater Jan Molenaar’ neemt het op zich om te zorgen voor de financiering voor de zusters, 
door donateurs te zoeken die bereid zijn te helpen en door te gaan met helpen om wees- en  
kansarme kinderen proberen een toekomst te geven. 
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3. Projecten 
Alle projecten die worden uitgevoerd worden getoetst aan de Missie van de Stichting en de criteria 

zoals die zijn  opgesteld in Hoofdstuk 4 Tactisch beleid. Jaarlijks maakt de Stichting een gedetailleerd 

projectjaaroverzicht wat wordt toegestuurd aan de donateurs en  gepubliceerd op de website.  
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4. Tactisch beleid 
 

Stichting Pater Jan Molenaar ondersteunt projecten die gericht zijn op een structurele verbetering 
van groepen achtergestelden in Kameroen. Om de stichting Pater Jan Molenaar verder te 
professionaliseren zijn er criteria geformuleerd waaraan een verzoek tot donatie moet voldoen.  

Formulering criteria donatie 
Wanneer een aanvraag wordt gedaan bij Stichting Pater Jan Molenaar, dan wordt deze aanvraag in 
overweging genomen aan de hand van de navolgende criteria: 

1. Wat is de ernst van de problematiek? 
2. Hoe urgent is de problematiek? 
3. Hoe effectief is de voorgestelde aanpak? 
4. Hoe effectief zijn de bedrijfsvoering en organisatie? 
5. Kan het project zonder vervolgdonaties? (tenzij meerjarige/ gefaseerde projecten) 
6. Is er een goede projectplanning? 
7. Zijn lokale situatie en problematiek goed te monitoren en zijn de resultaten goed meetbaar? 
8. Komt de steun rechtstreeks ten goede aan de concrete groep hulpbehoevenden? Een hoge 

mate van bureaukosten (>9% niet direct aan projecten gerelateerd) geld hierbij als negatieve 
indicatie. 

9. Maakt Stichting Pater Jan Molenaar het verschil? Met andere woorden, is Stichting Pater Jan 
Molenaar een belangrijke donateur? 

10. Is er geen/ weinig kans op ‘reputatieschade’? 
11. Bestaat er een goede samenwerking met gelieerde organisaties? 

 

Beslissingscriteria 

a) Gaat het om een financiële steunvraag?  
b) Is de steun van economisch en/of sociaal belang voor hulpbehoevenden? Dus geen 

steunverlening aan projecten op het gebied van milieu, cultuur, sport en (preventief) 
medisch onderzoek, maar ook niet aan commerciële instellingen. 

c) Gaat het om een groep hulpbehoevenden? Dus geen steun aan individuele 
hulpbehoevenden. 

d) Zorgt de steun voor een daadwerkelijke verbetering van hun leefomgeving? Dus geen steun 
met het karakter van een ‘druppel op een gloeiende plaat’ en dus ook geen steun die is 
bestemd voor de algemene middelen van algemene steunfondsen. 

e) Zorgt de steun voor een duurzaam/ structurele verbetering van de leefomgeving? 
f) Is de te ondersteunen organisatie een rechtspersoon? Dus geen steunverlening aan 

organisaties zonder dergelijke juridische infrastructuur. 
 

Aan de hand van beslissingscriteria kan het bestuur van stichting Pater Jan Molenaar een verzoek tot 
donatie honoreren.  
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4.1 Behoud ANBI-status 

 
Stichting Pater Jan Molenaar richt zich op het behoud van de ANBI-status. Dit, omdat het de 
donateur vertrouwen geeft dat de stichting door de overheid is aangemerkt als Algemeen nut 
beogende instelling. De stichting conformeert zich namelijk aan bepaalde voorwaarden. Het voordeel 
voor de stichting is dat zij gebruik maakt van bepaalde belastingvoordelen. De voorwaarden voor een 
ANBI zijn per 1 januari 2014 aangescherpt. Stichting Pater Jan Molenaar wil zich graag aan deze 
voorwaarden conformeren en heeft op de website een apart tabblad gemaakt om dit inzichtelijk te 
maken.  
 

5. Operationeel beleid  
 

Stichting Pater Jan Molenaar heeft momenteel een vaste kern aan donateurs. Toch is het voor de 
toekomst van St. Valentine en andere welzijnsorganisaties in Afrika die een beroep doen via de 
Stichting, van belang om het aantal donateurs uit te breiden. Dit kan bevorderd worden door: 

1. Meer bekendheid te genereren. Bijvoorbeeld door de stichting actiever te profileren binnen 
het (social media) netwerk van het bestuur. Dit kan worden ondersteund door eenvoudig 
foldermateriaal.  

2. Vertrouwen aan te wakkeren. Bijvoorbeeld door openheid te geven over meetbare en 
zichtbare resultaten. Voorwaarde is dat deze op een adequate wijze worden 
geadministreerd, zie hoofdstuk 4.  

3. Betrouwbaarheid te versterken. Bijvoorbeeld door het beter online vindbaar maken van de 
stichting via het instellen van een gratis Facebook- en LinkedIn-pagina. 

 

5.1    Vergroten incidentele donaties 
 

Hoewel vaste donateurs zeer gewenst zijn, kan ook op incidentele wijze het aantal donaties worden 
verhoogd. Voorbeelden hiervan zijn: 

 Schrijven lesprogramma voor de basisschool. Een deel van de weeskinderen van St. Valentine 
gaan naar de basisschool. Wanneer een informatief lesprogramma wordt ontwikkeld over 
Kameroen, hoe het leven is van weeskinderen, wat de verschillen tussen de Nederlandse en 
Kameroenese kinderen zijn, maar ook de overeenkomsten,  
wordt de wereldbeschouwing van de basisschoolkinderen in Nederland vergroot.  

 Organiseren van een sponsorloop. Aan het lesprogramma zoals hierboven beschreven, kan 
een sponsorloop worden gekoppeld, waarmee kinderen geld ophalen. Hiermee leren zij zich 
belangeloos in te zetten voor het welzijn van anderen. 

 Organiseren van een fancyfair. Aan het lesprogramma kan ook een fancyfair worden 
gekoppeld. De Nederlandse basisschool kinderen kunnen bijvoorbeeld zelfgemaakte 
knutselwerkjes verkopen over het leven in Kameroen. Bijvoorbeeld typische Kameroenese of 
Afrikaanse producten, te denken valt aan fair-trade producten of een wereldwinkel. 
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6. Achtergrondinformatie 
 

6.1 Situatie Kameroen algemeen 
Kameroen is een Afrikaans land waar de denk- en werkwijze uiteraard niet zo zijn als in de Westerse 
wereld. De familieband en de zorg voor elkaar is heel groot en dat is fantastisch. Daardoor overleven 
er veel mensen. Als je al een baan hebt, bedraagt het gemiddelde salaris slechts tussen de 70-100 
euro per maand.  

Voorheen stond Kameroen bekend als klein olie-exporterend land. Overige exportproducten zijn 
hout, cacao, katoen en koffie. Er wordt met name naar Spanje, Italië en de Verenigde Staten 
geëxporteerd. De grond en het klimaat is in sommige delen uitstekend geschikt voor agricultuur, 
maar de beroerde staat van de infrastructuur is een remmende factor. De overheid heeft allerlei 
hoge ambities, maar hebben de millennium doelstellingen niet gehaald. Sinds 1982 is president Biya 
aan de macht. Hij zorgt voor een politiek systeem dat zich kenmerkt als alleenheerschappij.  

In 1993 raakte Kameroen in een financiële crisis. Vanwege corruptie en wanbeleid zat Kameroen 
financieel aan de grond. Salarissen werden onregelmatig, niet of onvolledig betaald. Tot overmaat 
van ramp werd een jaar later de franc 100% gedevalueerd. Corruptie is wijdverbreid, regionale en 
etnische verdeeldheid zijn aan de orde van de dag. Verkiezingen worden gemanipuleerd. 

Anti-overheid sentimenten worden steeds groter en is zorgwekkend. Dit wordt bevorderd door de 
stijgende voedselprijs. Dit leidt tot rellen. 

Toch presteert Kameroen goed op bijna alle Macro-economische indicators: de inflatie is laag, de 
fiscale en lopende rekeningen zijn bijna in balans en het schuldenniveau is duurzaam.  

 

6.2 Geografie en overige kenmerken 
Kameroen beslaat een oppervlakte van 475.000 km2. Dit is ruim elf keer zo groot als Nederland. Het 

is bijna te vergelijken met de grootte van Zweden. In Kameroen leven 19,5 miljoen mensen4. De 

officiële taal is Frans en Engels. Toch wordt voor 99 procent de inheemse taal gesproken. Op het 

gebied van godsdienst heeft 40 procent van de bevolking de inheemse religie, 40 procent is katholiek 

of protestant en de overige 20 procent is moslim.  

 

6.3 Situatie van meisjes uit Kameroen 
Op het platte land, maar soms ook nog in de steden, wordt een meisje meteen na de geboorte 

uitgehuwelijkt. Dat houdt in dat het meisje aan iemand wordt beloofd als huwelijkspartner. Het is 

een geijkt middel om zo schulden af te betalen die de ouders hebben bij de man of de familie aan wie 

het meisje wordt beloofd. Hun man heeft vaak dezelfde leeftijd als hun vader of soms zelfs ouder. 

Wanneer de meisjes vijf jaar zijn geworden, wordt verwacht dat zij samen met hun man, in een huis 

gaan wonen. Deze meisjes worden bijna altijd op jonge leeftijd weduwe en moeten dan leven in 

slechte condities. Zij zijn simpelweg veroordeeld tot armoede en kunnen geen onderwijs volgen.  

                                                           
4 Bron: Rabobank Economic Research Department, Update Country Report Cameroon, april 2011. 
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6.4 Situatie Kameroen 2019 
 

Zoals we ook vorig jaar in ons jaarverslag hebben gemeld is de veiligheidssituatie in de Engelstalige 

westelijke regio’s helaas heel slecht. In de regio Nord-West en Zuid -West zijn er gewelddadige 

confrontaties tussen separatisten en veiligheidstroepen. Dit heeft consequenties voor de projecten 

van de Stichting die voornamelijk plaatsvinden in die regio. In frans-talig oostelijk Kameroen is de 

situatie redelijk stabiel. 

 

 


