Verslag Stichting Pater Jan Molenaar 2019
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 2018 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 nog steeds erg 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. Onderstaand tref je enige
foto’s aan van de dramatische situatie.
Ook na de verkiezingen in 2018, 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.

Noodhulp
Gezien deze situatie heeft het bestuur er voor gekozen ook dit jaar weer noodhulp te
verlenen aangezien nu vaak de eerste levensbehoeften zelfs niet voorhanden zijn. We
hebben ervoor gekozen de noodhulp via de bisschoppen en de zusters te verstrekken omdat
we hen vertrouwen in het goed en zorgvuldig omgaan met het gedoneerde geld. Wij hopen
dat dit uw goedkeuring kan wegdragen.
1. Bisdom Buea
Omdat het bisdom Mamfe vorig jaar al € 10.000 van de Stichting heeft gehad voor noodhulp
hebben we dit jaar het bisdom Buea noodhulp gegeven. En omdat de bisschop van Buea niet
sterk is in financiën en het beheer ervan, hebben we die noodhulp aan Zr. Leonarda van het
handicap Centrum Arch gegeven. Dat centrum is van het bisdom Buea en zr. Leonarda runt
het namens het bisdom Buea en zíj heeft om noodhulp voor families gevraagd. En zij heeft
daarmee 10 families met in totaal 71 personen daarmee voor een langere periode kunnen
helpen. Bedrag €3.000,00.

2. Bisdom Kumbo
Bisschop George Nkuo schrijft : ' Many homes of families have been burnt down, we have over
6.400 internally displaced people who need food ,medication , shelter and psycho social
support.' Hij is bereid een project in te dienen en hij is heel betrouwbaar. Bestuurslid Ingrid
Peels is in 2011 6 weken bij hem in het bisschopshuis geweest en daardoor heeft zij goed zijn
manier van werken kunnen zien. Bedrag €7.000,00.
3. Zuster Hedwig, St Franciscan Sisters
Zij is verantwoordelijk voor Safrahost. De school die de Stichting al structureel ondersteunt.
Omdat deze school echter één van de weinige nog stabiele factoren is in de omgeving van
Kumbo is vluchten er heel veel kinderen naartoe. Zuster Hedwig zit daarom met de handen
in het haar want kan zoveel kinderen helemaal niet aan. De Stichting heeft haar daarom
vorig jaar al extra geholpen met 60 matrassen voor de kinderen en nu een extra financiële
bijdrage voor voeding en medicijnen. Bedrag €2.000,00.

4. Bisdom Bamenda
In de stad Bamenda en nog meer aan de randen van het bisdom 'op het platte land' bestaat
dezelfde situatie als elders in West-Kameroen. Ook dit bisdom is een groot gebied met veel
ontheemde mensen waarvoor ze Caritas Bamenda hebben opgericht met name ter
ondersteuning van interne vluchtelingen die verdreven zijn uit hun verbrandde of vernielde
huizen. Bedrag €5.000,00.

Veilig bankverkeer
Extra zorg dit jaar gaat uit naar het veilig op de plaats van bestemming krijgen van het geld.
De banken zijn vaak ook corrupt en vormen dus een gevaar. De Stichting heeft er daarom
voor gekozen om het geld over te maken via de Europese hoofdcongregaties van de zusters
en de bisschoppen.
Structurele projecten
Naast deze noodhulp blijven we ook de projecten ondersteunen die we al jaren
ondersteunen. We zullen één voor één 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.

A. 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. Door de oorlog komen
echter vele kinderen niet naar school om deze vakken te leren
Echter daarnaast is er een grote stroom kinderen, veelal jongere 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. Zuster Hedwig verzorgt namens de Stichting ook
extra voeding, dekens zeep en palmolie voor de mensen die uit hun huizen zijn verjaagd
en niet meer op het land kunnen werken.

Veel mensen op de vlucht naar Franssprekend Cameroon.
B. 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 zijn er veel mensen over de grens gevlucht naar Nigeria.
C. 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
wellicht zelfs rücksichtsloos 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 vrijheidsstrijders, 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.

BENEFICIARIES OF THE FR. JOHN MOLENAAR FOUNDATION
FOR 2018/2019.
NAME

s/n
1
2
3

Ntamack David
Oben Peter Labe
Ukum Simon Atuba

4

Ndewa Nestus

5

Ndewa Harrison

6

Ako Faith Ngoh

7

NAME OF SCHOOL
AND RESULTS

SCHOOL
FEES

Cost of
Other needs
uniform
and books

70,000
70,000
50,000

70,000

Government
secondary school
Dibanda
Government
secondary school
Dibanda
Government Primary
school, Ekona

35,000

40,000

35,000

40,000

10,000

10,000

Feeding, 30,000

Ako Favor Amah

Government Primary
school, Ekona

10,000

10,000

Feeding, 30,000

8

Ako Brinly Esah

Government Primary
school, Ekona

10,000

10,000

Feeding, 30,000

9

Kidzenwah Becket Nyuydze Catholic Primary
school, Dibanda

20,000

20,000

Feeding, medical
25,000

10 Kidzenwah Loreta Berinyuy Catholic Primary

20,000

20,000

Feeding and
medical 25,000

University of Buea,
medical school

school, Dibanda

150,000

Kidzenwah Collins

Catholic Primary
school, Dibanda

20,000

20,000

Feeding and
medical 25,000

12 Kidzenwah Ronick

Catholic Primary
school, Dibanda

20,000

20,000

Feeding and
medical 25,000

13 Shantal Tamfu

St. Louis University
institute

14 Noella Lorena Taa

Fetcol Mutengene

Paid

30,000

15 Taa Kevin

Fetcol Mutengene

Paid

30,000

11

16 4 more children in Kumba

TOTALS
*€2100

Rents and uniform
150,000

200,000
1.380.000*

570,000

320,000

490,000

D. 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. Vanwege de moeilijke situatie is
het geld dit jaar besteed aan de schoolkinderen. Sr. Jackie helpt de kinderen van deze
gevangenen met schoolfee’s 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. Zij rapporteert het volgende voor schooljaar
2018/2019

No. Identification

Total Amount
spent

1.

Nguenang Noah Gaelle
Class: 2nde c

100,000frs

2.

Ngah Noah Leopold Breundon

100,000frs

Class : Terminale C

3

Nepritimbaye Leslie
Class: CE I

100,000frs

Dekangang Juliana
Class: CE I

100,000frs

5.

Remandjibaye Linda
Class: CP

100,000frs

6.

Ndingoa Laltarand Amour
Class: 6eme

110,000frs

4.

7.

Nemerci Rose
Class: Maternelle

100,000frs

8.

Dekanga Virginie
Class: CP

100,000frs

9.

Ngom Suzanne Gaetanne
Class: 1ere CG

215,275frs

10

Esso Alainne
class 4
Parent in Prison

100,000

11.

Ngue Nuimbous Sylvian
Class: 2nd IND

206,675

12.

Sonyem Yimzeu Parel
Class: 3eme

100,000

13.

Meli Yimzeu Oriol
Class: CE 1

100,000

14.

Lemogue Yimzeu Brenda
Class: 1ere

15

Lemogue Bminda CE 3eme2
Lemogue Momo Laure

16.

17.

18

19

20

Dad is sick. Has a stoke
Attiokeing Yimzwu Chinaida
Class: 6eme

150,000

150,000
150,000

100,000

Therese Atabong
Class: Form 4
School and boarding fees
Was abandoned in hospital and adopted by Sr. Jackie.
Jacqueline Atabong
Form 1
Sick Dad

350,000

Wongbi Jackie
Class 6
Dad : ex-prisoner

100,000

Ngo Nonga Babe Anne Rachel
Terminal (College Polyvalent
les prodigies-Thomas StDouala)
Orphan and albino

100,000

175,000

21

NEPRITIMBAYE Leslie.
Mother Ex- prisoner with 4 children

100,000

22

DEKANGA Juliana
Mother Ex- prisoner with 4 children

100,000

23

NDINGAOU Laltarand Amour
Mother Ex- prisoner with 4 children

100,000

24

REMERDJI BAYE Linda
Mother Ex- prisoner with 4 children
YANDOKA Axelle Jennifer

100,000

25

100,000

Mother Ex- prisoner

26

Yandoka DOKA Sylvestre Francklin

100,000

Mother Ex- prisoner
27

YANDOKA Palmer Joris
Mother Ex- prisoner

100,000

28

Kenla Tedongono Lidi
3eme
Mother Ex- prisoner

100,000

Displaced Children from Sabongari to Bafoussam

1,000,000

Total (francs)
4.606.950*
E. 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.

F. 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.

G. Support moeders Limbe. Ekabe Women
Onze vaste 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. We
hebben hier geen actuele informatie over gekregen.
H. Caritas Limbe
Monica verzorgt ook, namens ons, het financieel ondersteunen van de armste mensen in
en rondom Limbe. De parochies waar ome Jan jarenlang priester is geweest. We haalden
zelfs de pers:

I. 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 hebben haar vanwege de noodhulp helaas
niet kunnen ondersteunen in de exploitatiekosten van het centrum.

