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Inleiding 

 

Samen met Gerd Walravens bezocht ik 

Cameroon voor een bezoek, speciaal aan 

Njinikom in de N.W. provincie van 

Cameroon. 

Voor mij was het zeker de 25
e
 keer dat ik Cameroon bezocht in de afgelopen 13 jaar , het is goed om te 

zien wat er met hulp uit Nederland allemaal tot stand is gebracht en wat er aan vooruitgang is geboekt, 

voor het hospitaal en de bevolking in de omgeving van Njinikom 

Wij logeerde in een appartement langs de toegangweg naar het hospitaal in Njinikom en werden 

uitstekend verzorgd door Prisca [ weduwe met 4 jonge kinderen ], zij was blij met haar tijdelijke 

baantje 

 

Fakkel – 2000   stichting voor hulp aan blinden in Cameroon 
 
Mevrouw Truus Jonker [ zij is Fakkel – 2000 ] reisde met ons mee van Renswoude via Brussel naar 

Douala. Truus is blind maar wilde toch zelf zien hoe het met de projecten in Cameroon gaat. 

Op de terugreis 14 dagen later hebben wij haar weer opgepikt en naar haar huis in Nijkerk terug 

gebracht. Op onze weg naar Njinikom hebben we in Njombe een stop gemaakt om voor de stichting 

Fakkel een gebouw voor blinden te bekijken wat gerenoveerd zou moeten worden.Bij het zien van het 

gebouw was de conclusie snel duidelijk, elke euro aan dit gebouw besteedt zou verkwisting van geld 

zijn. Er zal een nieuw gebouw moeten komen voor training en bijeenkomsten van blinden. 

Progamma : lokaal 7x7 m. / store / office / slaapruimte voor kleine kinderen / was gelegenheid bij de 

[bestaande] toiletten / aanrecht met drinkwater bij de keuken. 

Plan en offerte volgen spoedig. 

 
Njinikom 

Onze eerste dag in Njinikom werd naast de hartelijke begroetingen van vele vrienden en bekenden , 

besteed aan het sturen van de goederen uit de containers naar de geadresseerde. 

Onvoorstelbaar wat er uit 2 containers kan komen. Uiteindelijk zijn alle zaken weer goed terecht 

gekomen. Blij zijn ze met de geleverde bedden , matrassen , generator, grondstoffen voor de farmacie, 

en allerlei medische en andere hulp. 

 

Hospital St. Martin de Porres Njinikom                                                      

 

20 april 2013 bestond het hospitaal 50 jaar en dat werd groots gevierd, een viering in de open lucht met 

wel meer dan duizend aanwezigen. 

Eind 2012 werden door een Canadese organisatie alle hospitalen in Cameroon bezocht en beoordeeld , 

met als resultaat dat het hospitaal in Njinikom als “het beste hospital in Cameroon werd 

beoordeeld“. 
 

De reden hiervan is ongetwijfeld  2 maal per jaar  de orthopedische missies van artsen en 

verpleegkundige uit Nederland die tegenwoordig ca.150 kinderen per jaar, met enorme afwijkingen 

aan benen ,weer recht in de wereld helpen. 

 

Ook artsen uit Italië en België helpen regelmatig het ziekenhuis. 

 

Natuurlijk helpen de verbetering van de gebouwen en voorzieningen ook , maar vooral de inzet van de 

Sisters , Dokters en Verpleegsters  maken het hospitaal tot het beste van Cameroon. Er zijn veel 

mensen die een dagreis ver weg wonen en als het nodig is voor het hospitaal in Njinikom kiezen. 



 

Verbetering van de kookplaats voor de familie van de patiënten met was en spoel gelegenheid 

 toiletten en douches krijgen de komende tijd de hoogste prioriteit [ hulp is welkom ] .Het plan 

wordt binnenkort uitgewerkt. 

 

Er is dringend behoefte aan een tweede röntgen apparaat, je moet er niet aan denken dat het enige 

toestel wat nu bruikbaar is uitvalt , dan moet men met de 150 orthopedische patiënten uitwijken naar 

Bamenda meer dan een uur rijden met de auto. 

 

Een ander probleem was dat de beide wasmachines in het operatiecomplex niet meer werkte, met het 

gevolg dat het linnen gebruikt  voor 160 operaties met de hand gewassen moest worden. De beste 

oplossing is denken wij , de aanschaf van 4 normale huishoud machines in plaats van een dure 

industriële machine . Ook een centrifuge zou een nuttige aanwinst zijn. 

 

Project HOPE 

 

Project Hope gaat voortreffelijk, er wordt gevochten tegen aids, malaria  armoede, en TBC. 

Ook wordt gewerkt aan sanitaire voorzieningen op de markten en wordt onderzocht of het mogelijk is 

op zonne-energie te koken. 

 

Het werkterrein van het  project  wordt steeds verder uitgebreid naar omliggende dorpen. 

De huisvesting van project Hope in het hospitaal te Njinikom wordt verbeterd en komt op de 

beganegrond van de T.B.C. verpleegafdeling, hiervoor zijn wat extra voorzieningen nodig met name 

inrichting en extra sanitair. 

 

Van hulp uit Nederland krijgt project Hope binnenkort de beschikking over een nieuwe motorfiets om 

de dorpen waar meestal geen fatsoenlijke wegen naar toe gaan toch te kunnen bezoeken. 

 

School voor kansarme kinderen                                                              

Het schooltje in Njinikom dat ruim een jaar geleden 

werd opgericht met hulp van scholen in Mourik, 

heeft inmiddels 16 leerlingen uit zeer arme gezinnen, 

ze zijn blij dat ze naar school mogen en aan 

verbetering van hun toekomst kunnen werken. 

De wens is de school uit te bereiden en meer 

kinderen een kans te geven , hulp is daarvoor 

noodzakelijk. 

 

Coöperatie Njinikom                                                            

                        

Met hulp van kerken , stichtingen en 

particulieren is het coöperatiegebouw in 

Njinikom gerenoveerd en ziet er prima uit, 

een snelle aktie van de sponsors en de 

uitvoerende partij. 

 

De kleine farmers zijn erg blij met hun 

coöperatie om zo met samenwerking een 

betere prijs te kunnen krijgen en hun 

bedrijfjes beter te kunnen ontwikkelen in de 

toekomst. 

 



De kleine farmers in de Boyo division brengen jaarlijks 5000 ton gedroogde koffiebonen naar de 

Coöperatie en ontvangen daarvoor ca. 1 euro per kilo. 

 

Sajocah Bafut 

Het revalidatie centrum in Bafut , waar veel orthopedische patiënten die in Njinikom zijn geopereerd, 

worden gerevalideerd vraagt om uitbreiding van therapieruimte. 

Het voorstel zal binnenkort worden uitgewerkt en aan belanghebbende waaronder hulpverleners uit 

België en Nederland worden toegestuurd om mee te denken en mogelijk hulp bij de uitvoering. 

De blinden afdeling van Sajocah vraagt om braillepapier , braillemachine en blinden-geleidingsstokken 

 

Ziekenfonds 

Het ziekenfonds opgezet met behulp van “De Ziekenfonds Bode “[Gerd Walravens,] begint na een 

moeizame start enkele jaren geleden, steeds professioneler en groter te worden , geen eenvoudige 

opgaaf, zeker niet in Afrika. Gerd  probeert zo goed mogelijk een vinger aan de pols van het 

ziekenfonds te houden 

 

Diverse plannen ziekenhuizen 

Voor nieuwe ziekenhuizen in Buea , Bamenda , en Douala , zijn plannen gemaakt of in de maak. Het is 

niet de bedoeling om hiervoor financiële hulp in Nederland te zoeken, maar het bij ontwerpen, 

adviseren en t.z.t. hulp bij het zoeken naar inventaris te laten. 

 

Drinkwater projecten 

Wij hebben plannen voor drinkwater installatie ontvangen voor Kindoh , Njinikijem en Guzang . 

Het is de bedoeling hiervoor hulp in Nederland te zoeken, voor zoiets belangrijks als drinkwater moet 

toch belangstelling in ons land te vinden zijn . 

 

School Ndop 

Voor een nieuwe school in Ndop voor meer dan 500 leerlingen is in het voorjaar een plan gemaakt , 

wat tijdens de missie aan Father Cosmas is overhandigd, een cadeau voor zijn 12 ,5 jarig priester feest. 

Mogelijk dat in het oosten van ons land waar Father Cosmas veel contacten heeft hulp bij het 

realiseren gevonden kan worden. 

Half mei belde father Cosmas op met de mededeling dat het schoolbestuur en de ouders van de 

leerlingen , zeer enthousiast zijn over het plan en er al een behoorlijke donatie is ontvangen. 

 

 



Overzicht  plannen  2013 – 2014 

 

Toilet gebouw voor project HOPE                                                                           € 1.800, - 

 

Inrichting voor de nieuwe huisvesting van project HOPE                                        €  2.700, - 

 

Kookplaats voor de begeleiders van de patiënten                                                     €14.000,- 

 

Publieke toiletten op terrein van het hospitaal                                                          €  2.000, - 

 

Wasmachines en centrifuge voor operatie complex                                                  €  3.500,- 

 

Röntgen apparaat                                                                                                       €  p.m. 

 

Hulp school voor kansarme kinderen                                                                        €  2.400,-/jr. 

 

Drinkwater project Kindoh  360 personen                                                                 €     985,- 

 

Drinkwaterproject Njinikijem                                                                                    €  8.800,- 

 

Drinkwater project Guzang                                                                                        €  6.300,- 

 

Hulp voor 2 weeskinderen ,2 jongens van 7 en 13 jaar Anaclatus Kuo en  

                                                                                       Kubeh Collins                      €  450, = /jr. 

 

Tot slot 

 

Het is allemaal mooi wat wij mogen doen, nuttig voor de toekomst van de mensen in Cameroon, goed 

om wat van onze kennis en welvaart samen te delen, maar het slot van het liedje is : 

 

                       WAT KUNNEN WIJ DOEN ZONDER UW HULP ? 

  


