
 
Kansarmen in Kameroen
In Kameroen leven generaties, (godsdienstige) 
groeperingen en seksen op gespannen voet met 
elkaar. Vrouwen hebben daarbij vaak een zwakke 
positie. Een groot probleem vormt de situatie van 
alleenstaande jonge moeders. Vaak voor hun zestiende 
verjaardag hebben deze meisjes al een kind. De 
meesten hebben alleen de basisschool afgerond of 
zijn laag opgeleid (mavo niveau) en hebben veelal 
geen werk. Deze achterstandpositie maakt deze 
jonge vrouwen kwetsbaar en afhankelijk. Zij kunnen 
daardoor gemakkelijk in de prostitutie belanden. Het is 
daarom hard nodig, dat zij een vak leren en zelf gaan 
ondernemen. 

Een ander groot probleem betreft het gebrek aan goede 
informatie over voortplanting, HIV en AIDS. Voorlichting 
hierover is er niet of nauwelijks, waardoor meisjes op 
jonge leeftijd moeder worden en geslachtsziekten zich 
blijven uitbreiden. Ontluisterend is dat maar 46% van 
de vrouwen weet dat het gebruik van een condoom 
preventief werkt tegen HIV. 

Ook ouden van dagen komen steeds meer onder druk 
te staan, zeker als hun kinderen door werkeloosheid 
of ziekte niet in staat zijn om hen financieel te 
onderhouden. Aangezien Kameroen geen sociale 
zekerheid biedt, is hun situatie zorgelijk. 

Gelukkig zien we (vooral) vrouwen die initiatieven 
nemen om verandering te brengen in hun kwetsbare 
positie en die van anderen. Deze initiatieven wil de 
Stichting Steun Kansarmen in Kameroen ondersteunen. 
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Doel stichting
Het verbeteren van het welzijn van kwetsbare jongeren 
en ouderen in Kameroen en het ondersteunen van 
initiatieven die het welzijn van mensen structureel 
verbeteren. 

Wapenfeiten 
• De bouw van een bejaardenhuis in Bafoussam is 

reeds gerealiseerd;

• Vision de Femmes: een vormingsproject voor jonge 
ongehuwde moeders: zij leren een vak en er worden 
in het kader van aidspreventie bewustwordingsactivit
eiten georganiseerd voor jonge meisjes en jongens;

• Kinderen Sitche: Een project waarin verwaarloosde, 
moederloze jonge kinderen worden geholpen aan 
huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs;

• Delphine en Honoré: Technische en financiële steun 
bij bouw van woning met naaiatelier.

 Help de mensen in  
Kameroen elkaar helpen! 
Uw gift is aftrekbaar voor de belasting

Het bestuur
Alle bestuursleden willen graag iets voor Kameroen 
betekenen. Daarbij financieren de bestuursleden 
de organisatiekosten van de stichting zelf, zodat 
transparant 100% van de inkomsten voor de goede 
doelen aan de goede doelen wordt besteed. Donateurs 
die dat wensen krijgen direct inzicht in wat er met hun 
giften wordt gedaan. 

De bestuursleden hebben goede contacten met 
mensen in Kameroen die de projecten daar uitvoeren 
of begeleiden. U kunt de website raadplegen voor meer 
informatie over de bestuursleden.

De Stichting Steun Kansarmen in Kameroen werkt nauw 
samen met de Stichting Duurzame Landbouw en Energie 
Kameroen, waarvan u verdere informatie op onze 
website kunt vinden.

Giften
Elke gift voor een project van de stichting is van harte 
welkom op bankrekeningnummer 3408.13.040 t.n.v.  
St. Steun Kansarmen in Kameroen te Leeuwarden onder 
vermelding van het te steunen project.

Stichting Steun Kansarmen in Kameroen
p/a dhr. A. Buizer
De Welle 48
8939 AT Leeuwarden

Tel: 058-2159100
Fax: 058-2990529
email: info@kameroen.net
website: www.kameroen.net

Oprichtingsdatum: 5 oktober 2001
Kvk Friesland Registratienummer 01094165
Bankrekening: 3408.13.040, Leeuwarden

Hierbij machtig ik, ondergetekende, Stichting Steun 
Kansarmen in Kameroen éénmalig:
o   € 5,-
o   € 10,-
o   € 25,-
o   € ............

af te schrijven van giro/bankrekening

nr. ...........................................................

t.n.v..........................................................

te .............................................................

Ten behoeve van (aankruizen):
•  Vision de Femmes
•  Kinderen Sitche
•  Delphine en Honoré
•  Alle projecten

Mijn bijdrage komt geheel ten goede aan het goede 
doel in Kameroen. 

Naam: ..................................................

Datum: .................................................

Handtekening: 

•  Ik word graag op de hoogte gehouden van 
   de voortgang van de projecten.

Email-adres: .......................................
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Vision de Femmes
De stichting Steun Kansarmen In Kameroen 
ondersteunt het project Vision de Femmes (Visie 
van Vrouwen) waarin jonge alleenstaande moeders 
worden begeleid en opleiding krijgen om in hun 
inkomsten te kunnen voorzien (secretaresseopleiding 
en arbeidsbemiddeling). Dat geeft hen nieuwe hoop en 
helpt voorkomen dat zij in de wereld van prostitutie, 
alcohol, drugs en diefstal belanden. 
 

Verder worden in het project bewustwordings-
conferenties georganiseerd voor zowel jongens als 
meisjes. Doel daarvan is om hen voor te lichten over de 
mogelijke aanleidingen, oorzaken en gevolgen van HIV, 
aids, prostitutie, drugsgebruik en jeugddelinquentie 
in al haar vormen. Het projectcomité bestaat uit drie 
Kameroense vrouwen en een Kameroense man. Een 
recent projectverslag vindt u op www.kameroen.net.

  

    

    Kinderen Sitche
De stichting Steun Kansarmen In Kameroen ondersteunt 
het project Vision de Femmes (Visie van Vrouwen) 
waarin jonge alleenstaande moeders worden 
begeleid en opleiding krijgen om in hun inkomsten 
te kunnen voorzien (secretaresseopleiding en 
arbeidsbemiddeling). Dat geeft hen nieuwe hoop en 
helpt voorkomen dat zij in de wereld van prostitutie, 
alcohol, drugs en diefstal belanden. 
 

De Stichting Fonamec beheert het Centre de Santé, 
Pédiatrie et Maternité de Bojongo-village, een 
bescheiden instituut waar onder andere jonge moeders, 
zonder mannen (filles-mères) lessen volgen in het 
omgaan met naaimachines en andere nuttige zaken.

 
 
 
Delphine en Honoré
Corrie van Eijk kent het meisje Delphine al vanaf 
haar geboorte, 34 jaar geleden. Na 25 jaar is Corrie 
op bezoek geweest in Kameroen en heeft zij kennis 
gemaakt met Honoré, de man van Delphine. Samen  
zijn ze gelukkig en hebben ze vier kinderen.

Delphine heeft een klein atelier, een kamertje aan huis. 
Het meet slechts 2,5 bij 3 meter en er staan een paar 
oude naaimachines, waarmee ze kleding maakt en 
vermaakt. Ze verdient € 1,50 per schooluninform. Dat 
is drie uur werk!

Honoré heeft naast zijn werk als conrector bij een 
technische school een werkplaats waar hij op 
bestelling deuren en kozijnen maakt. Hij heeft twee 
simpele machines als werktuig. Het gereedschap van 
zowel Honoré als Delphine is er slecht aan toe.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Om verschillende redenen zijn Honoré en Delphine 
bang om tussen de stam te wonen waar zij nu leven 
en willen zij daar weg. Dit heeft te maken met jaloezie 
van de stam, de directrice van de school waar Honoré 
werkte en de vrees voor magie. 

Door zeer zuinig te leven heeft Honoré een terreintje 
gekocht in Yaoundé waar ze opnieuw zullen beginnen. 
Hij wenst daar een eenvoudig huisje te bouwen, met 
ruimte voor het naaiatelier van Delphine. De geraamde 
kosten zijn € 12.500,-. Daarmee is het huisje zonder 
enige luxe. Lenen bij de bank is alleen mogelijk tegen 
een rente van 35%!

Corrie wil Delphine en Honoré helpen. De stichting 
Steun Kansarmen in Kameroen steunt dit initiatief  
van harte en wil een hypotheek via de stichting 
verstrekken voor de financiering van hun woning.  
Als tegenprestatie worden Delphine en Honoré 
gevraagd om een project voor kansarmen in zijn 
omgeving te steunen.

Hopelijk wilt u helpen om de bouw van een woning met 
naaiatelier financieel mogelijk te maken voor Delphine 
en Honoré. 

Elke gift voor dit project is van harte welkom op 
bankrekeningnummer 3408.13.040 t.n.v. St. Steun 
Kansarmen in Kameroen te Leeuwarden onder 
vermelding van  “Delphine en Honoré”.

Giften aan de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen 
zijn aftrekbaar voor de belasting!

Onder deze Stichting valt ook het Comité de Parrainage, 
dat zich het lot heeft aangetrokken van de vier kinderen 
Sitche, wier moeder overleed tijdens de geboorte van 
hun jongste zusje. De vier kinderen, drie jongens en een 
meisje, leven nu in Bonaberi, overigens zonder hun op 
grote afstand wonende vader. Hij trekt zich het lot van 
de kinderen nauwelijks aan. 

Het Comité de Parrainage bekommert zich om dit 
ouderloze viertal, maar heeft hiervoor wel financiële 
steun nodig. De kosten om in het levensonderhoud van 
de kinderen te voorzien bedragen € 380,- per kind per 
jaar. Daarnaast is een oplossing nodig voor de nacht: 
het 12-jarige meisje Corine slaapt nu nog met haar 
broers in een schamele hut. 

De Stichting Steun Kansarmen in Kameroen wil een 
bijdrage leveren aan de kinderen Sitche, via het Comité 
de Parrainage. De Stichting wil dat de vader zijn 
verantwoordelijkheid neemt in de opvoeding van zijn 
kinderen, door de bijdrage afhankelijk te stellen van 
zijn inzet. Wij vragen u dit project financieel mogelijk te 
maken.

Elke gift voor dit project is van harte welkom op 
bankrekeningnummer 3408.13.040 t.n.v. St. Steun 
Kansarmen in Kameroen te Leeuwarden onder 
vermelding van “Kinderen Sitche”.

Giften aan de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen 
zijn aftrekbaar voor de belasting!

Momenteel nemen ongeveer 7 jonge alleenstaande 
moeders aan het project deel. Dit is een heel 
bescheiden start, terwijl het aantal jonge 
alleenstaande moeders dat aan hun lot is overgelaten, 
erg groot is. Daarom zijn een geschikte locatie, meer 
materiaal en meer begeleiders nodig. De huidige 
dringende behoefte bestaat uit:
• Bouw van werkruimte (€ 5.500): de lessen worden nu 

nog thuis gegeven.
• Fotokopieerapparaat (€ 2.400), hiermee kan 

lesmateriaal worden vermenigvuldigd. Tevens kan het 
apparaat worden gebruikt als copy-shop, om zo te 
verdienen aan het maken van kopieën voor anderen.

• De begeleiders bieden hun diensten voorlopig gratis 
aan. 

Hopelijk wilt u helpen het financieel mogelijk te maken 
om in deze behoefte te voorzien. 

Elke gift voor dit project is van harte welkom op 
bankrekeningnummer 3408.13.040 t.n.v. St. Steun 
Kansarmen in Kameroen te Leeuwarden onder 
vermelding van “Vision de Femmes”.

Giften aan de Stichting Steun Kansarmen in Kameroen 
zijn aftrekbaar voor de belasting!


