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Kindvisie 
In de rubriek “ kindvisie” staat de gedachte van een kind over 
een bepaald onderwerp centraal. 
Hierin krijgen kinderen de mogelijkheid hun gedachten op 
papier te zetten in bijvoorbeeld een verhaal of een gedichtje al 
dan niet voorzien van een tekening. 
Er worden geen beperkingen gesteld. Hoe denken onze 
kinderen? Wat gaat er om in dat kinderbrein? De gedachte van 
een kind is vaak puur en dicht bij de waarheid. Daarom achten 
wij het van groot belang dat ze schrijven wat ze denken en wat 
ze voelen. Een rubriek dus waarin kinderen hun creativiteit de 
vrije loop mogen laten gaan. 
 

WIJ/ZIJ 
 

Terwijl wij het eten van ons bord schrapen om weg te 
gooien, lijden zij honger. 

 
Terwijl wij ons water verspillen, drogen zij uit van de 

dorst. 
 

Terwijl wij blij zijn als de school uit is, verlangen zij naar 
school. 
 

Terwijl wij vaderdag en moederdag vieren, hebben zij 
niemand om het voor te vieren. 

 
Dat is de harde waarheid. 

 
Wij hebben alles,  zij hebben niets. 

 

 

Joëll Rouss, 14 jaar 
 

 

 

 

Activiteiten 
Abcd stichting is momenteel bezig met het project 
”Naar school met abcd”. Om zoveel mogelijk kinderen 
en vooral meisjes naar school laten gaan. In Kameroen 
zijn al de nodige voorbereidingen getroffen om dit 
project tot een succes te maken. Meer informatie op 
blz.6 

Aanwinst 
Mag ik u even voorstellen aan ons nieuwe aanwinst: 

 
Bij deze zou ik mezelf graag even voor willen stellen in 
het Alfabet Magazine. Mijn naam is José Bijkerk, 23 
lente’s jong, samenwonend in Poortugaal. Ik studeer 
internationale toerisme op de Hogeschool in Breda, en 
ben nu bezig met afstuderen. Ik zal de komende 
maanden actief zijn bij de ABCD-stichting als stagiaire, 
om mijn scriptie te schrijven. Deze scriptie heeft 
betrekking op het volgende onderwerp “Gaan er 
toeristen uit Nederland naar Kameroen als 
vakantieland, en zo ja zouden zij ook actief willen zijn 
als vrijwilliger?” Ik hoop dat ik goed werk kan 
verrichten voor de ABCD-stichting, om de 
naamsbekendheid nog wat te vergroten en mijn 
steentje zoveel mogelijk bij te dragen in de lopende 
projecten. Naar mijn idee valt de stichting geheel in 
mijn straatje, “Een goede basis voor ieder kind”. Ik 
vind dat er nog steeds genoeg kinderen zijn die alle 
hulp kunnen gebruiken, niet alleen in ontwikkelings- 
landen maar ook hier in Nederland. Ik ben zelf voor de 
studie 7 maanden in Malawi in Afrika geweest. Als ik 
daar dan een kind zag lopen op weg naar school met 
scheuren in zijn kleren en blote voetjes, dacht ik altijd; 
Kan ik maar wat doen! Hopelijk kan ik me nu volop 
inzetten voor de ABCD-stichting, want men zegt altijd; 
Alle kleine beetjes helpen! 
 

Businessclub 
Abcd stichting is momenteel bezig met de opzet van 
een bussinessclub.  Mocht u of uw bedrijf zich bij deze 
geweldige club willen aansluiten, en het aangename met 
het zakelijke willen combineren. Kijk gauw verder op 
blz.11 
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Wordt donateur......”en help mee met ABCD”. 
 

A.B.C.D. Stichting is in het leven geroepen om kinderen te helpen een ontwikkelingsprogramma te kunnen volgen. De aangeboden hulp 
zal in de meeste landen voornamelijk bestaan uit basis benodigdheden zoals eten, huisvesting, kleding, opleiding en natuurlijk…. vertier. Elk 
kind heeft het recht om in een veilige omgeving onderwijs te volgen. Maar ook in een land zoals Nederland zelf, maken we ons sterk voor de 
situatie van kinderen in b.v. het onderwijs. 
 

Vul de bon in en stuur hem in een envelop naar:       ABCD - stichting:                                                            
Postzegel eventueel niet nodig                                                Antwoordnr. 91011 
U kunt dit ook online invullen: www.abcd-stichting.nl (contact)    3009WB Rotterdam 
 

             Machtigingskaart                                            ( weigeringsperiode debiteur 30 dagen ) 

 

Ja, ik wil graag donateur worden van A Basic Child Development stichting. Ik geef hierbij machtiging om € 15,-   

per jaar te storten op giro 9361664, en ontvang elke half jaar het nieuwsblad “Alfabet magazine”. 

 

Ja, ik wil graag donateur worden van A Basic Child Development stichting. En stort zelf  € 15,- euro per jaar op 

giro 9361664, en ontvang elke half jaar het nieuwsblad “Alfabet magazine”. 

 
 Vul hier uw NAW  in: 

 

Naam :                                                            Datum :                              

Adres :                                                                                                        

Postcode :                       Woonplaats :                                                     

 

Giro / bank nr. : ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff    handtekekening 

 

Colofon 
4e Jaargang  nr.7, Mei 2006 

 

Contact: 

A.B.C.D. stichting 

Stresemannplaats 83 

3068 JL Rotterdam 

tel. & fax.nr. 010-4424740 
 

Bestuur : 

D.S. Borsten 

M.J. van der Wal 

 

Medewerking : J. Bijkerk,  

E.Voltman, J. Rouss en S. 

Eijgenraam 

 

 

KvK nr. 24337881 
 

info@abcd-stichting.nl 

www.abcd-stichting.nl 
 

GIRO : 93.61.664 

ABN   : 46.94.59.271 
 

Niets uit deze uitgave, in welke vorm 
dan ook  kan worden gebruikt zonder 
uitdrukkelijke goedkeuring van het 
bestuur van ABCD-st., copyright©, 
auteursrechthebbende. 
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ABCD.….. alles op een rij 
Wie zijn wij?                                     
 A.B.C.D Stichting is een stichting die zich inzet 
voor het welzijn van kinderen. Het gaat hier niet 
alleen om kinderen in ontwikkelingslanden. Maar 
ABCD-stichting zet zich ook in voor kinderen in 
ons eigen land.  
 
Wat doen wij? 
Wij hebben als primair doel: 
a.     het zorgdragen voor een basisprogramma 
voor alle kinderen, bestaande uit voedsel, 
huisvesting, kleding en opleiding. 
b.     het verrichten van alle verdere handelingen, 
die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen 
zijn.  
 
Bovenstaande zal zij trachten te verwezenlijken 
door: 
a.     externe organisaties te voorzien van geld, 
mensen en middelen; 
b.     het plaatselijk geheel zelf realiseren van 
deze doelstelling alsmede het aanvullen van 
andere organisaties om het programma compleet 
te maken.  
Met andere woorden…. ABCD stichting zet zich 
in voor minder bedeelde kinderen in binnen - en 
bu itenland. Zij streeft ten alle tijden na om met 
de middelen die zij ter beschikking heeft een 
bijdrage te leveren op het gebied van het welzijn 
van kinderen of dit nu op gebied van onderwijs, 
huisvesting of andere primaire levensbehoeftes 
is.  
Maar buiten dat kunnen andere stichtingen een 
beroep doen op ABCD voor hulp in het kader 
van de verwezenlijking van hun eigen 
doelstellingen. Een belangrijk selectie criterium 
is dat het project of de actie een positieve 
bijdrage moet leveren aan de leefsituatie van 
kinderen in binnen en buitenland. ABCD staat 
dus ook open voor samenwerking….want veel 
handen maken altijd nog lichter werk. 
 
Waarom ABCD? 
Nu zult u waarschijnlijk denken… maar er zijn al 
zo veel stichtingen in Nederland. Vanwaar het 
initiatief om dan toch weer een stichting in het 
leven te roepen die zich inzet voor het welzijn 
van kinderen. Een logische vraag, die wij onszelf 
in het verleden wellicht ook gesteld hebben.  
Maar…. er zijn nog altijd meer kinderen in nood, 
dan stichtingen die opgericht zijn voor deze 
doelgroep. Hulp is er nooit genoeg en kan altijd 
meer. Hulp raakt naar onze mening niet 
verzadigd. En hulp hoeft niet altijd in de vorm 
van financiële middelen te bestaan. Er kan ook 
door donaties van materiele goederen een hoop  

 
bereikt worden. Te denken valt aan lesmateriaal, 
sanitair, computers, kleding etc. Hulp kan heel 
eenvoudig zijn, zeker als er een instantie is die je 
daarbij helpt en eigenlijk het meeste werk voor je 
uit handen neemt. 
Voorafgaand aan deze opvatting waren het de 
diverse bezoeken in ontwikkelingslanden, waar 
we door persoonlijke indrukken met de harde 
werkelijkheid geconfronteerd werden, waar de 
drang om ons in te zetten voor het welzijn van 
deze kinderen zo groot werd, dat we vonden dat 
we onze krachten moesten bundelen….en er 
gewoon voor moesten gaan. Daarnaast speelde 
de instelling die wij als mens hebben, de normen 
en waarden die we hebben geleerd en straks ook 
graag willen overdragen aan onze eigen kinderen, 
een belangrijke rol.  
De manier waarop we in het leven staan en hoe 
over het leven nadenken. Want hoeveel mensen 
willen eigenlijk wel wat doen, maar doen het niet 
omdat ze denken dat het toch geen zin heeft? 
Naar onze mening niet alleen de weg van de 
minste weerstand, maar tevens een soort 
verloochening van jezelf en je principes. En wij 
wisten….een glimlach op het gezicht van een 
kind…is onbetaalbaar…. 
 
Welke weg?  
Dus klein beginnen… en doormiddel van de 
juiste keuzes en steun te groeien naar een 
volwaardig bestaan. Net zoals het leven van een 
kind. En onder het motto van ‘alle kleine beetjes 
helpen’ en ‘geen woorden maar daden’ werd 
ABCD Stichting daadwerkelijk een feit.  
A.B.C.D. Stichting werd op 26 juli 2002 geboren 
en staat als het ware nog in de ‘kinderschoenen’. 
Daarom  is het werven van donateurs en het 
benaderen van potentiële sponsors in dit stadium 
van essentieel belang om financiële middelen te 
vergaren die draagkracht bieden aan de 
verwezenlijking van bovenstaande doelen. 
Naamsbekendheid vergroten en laten zien wie 
we zijn ligt hieraan ten grondslag.  
 
Waarom alfabetmagazine ? 
Omdat o.a. te laten zien wie we zijn en wat we 
doen heeft  
ABCD- stichting ervoor gekozen om twee keer 
per jaar een donateursblad uit te brengen. Een 
magazine waarin onze donateurs op de hoogte 
worden gehouden van de verschillende projecten 
die deel uitmaken van ons programma en waarin 
onze sponsors de ruimte krijgen om zicht kort te 
profileren middels advertenties en collumruimte. 
Maar tevens een instrument om te informeren. 
Om andere instellingen de kans te geven 
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naamsbekendheid te vergaren en hun verhaal te 
doen over hun eigen doelstellingen en streven. 
Zodat onze lezers op de hoogte worden 
gebracht van het bestaan van deze organisaties 
en een ieder voor zich hieruit kan halen wat hij 
of zij wil. Al dit goeds…voor ons zeker de 
moeite waard. En dat zeggen wij vol trots! 
Wilt u die trots delen met ABCD en wilt u 
ABCD helpen een bijdrage leveren aan de 
kansen van kinderen in deze maatschappij?  
Dan kan dat! 
Wordt voor € 15,- of meer donateur van 
ABCD-stichting, en ontvang twee keer per jaar 
het Alfabetmagazine. In deze editie vindt u een 
antwoordformulier om u aan te melden. 
Postzegel is niet nodig. Heeft u vragen over het 
donateurschap of wil u meer weten over de 
projecten die ABCD heeft geïnitieerd? Mail dan 
naar info@abcd-stichting.nl. 
En twijfel zeker niet om contact met ons op te 
nemen als u leuke ideeën of tips heeft…deel u 
hersenspindels met ons en wellicht kunnen we 
elkaar helpen om daadwerkelijk iets te doen… 
 
 
 

Aktiviteiten 
 

Schipperstoernooi VVOR 
Vanuit de verte hoor ik een heel vervelend 
zurend geluid. Tetetetetut, tetetut tetut. 
Het komt steeds dichterbij en dan komt het 
besef….bah het is mijn wekker. 
Met een half oog kijk ik op mijn wekker. 7.30 
uur en dat op zaterdag. En heel even, maar dan 
ook maar heeeeeeeeel eventjes denk ik ….. o, 
nee ABCD. Maar gelukkig wordt mijn 
kortstondige gevoel van zelfmedelijden snel 
overruled door mijn enthousiaste 
vooruitstrevende ‘ik’ en ga mijn bedje uit. Ik 
vergeet alleen naar buiten te kijken…….. 
 
Als ik onder de douche vandaan kom en ik naar 
de keuken loop ben ik toch van mening dat ik de 
douche aan heb laten staan. Ik hoor toch echt 
iets dat lijkt op stromend water.  Maar dat blijkt 
niet het geval te zijn. Bij het openen van mijn 
gordijnen komt nl. de aap uit de mouw…..het 
regent. En eigenlijk is dat zacht uitdrukt……. 
het giet. Ik kan me niet heugen dat ik zo veel 
water uit de hemel heb zien komen. Nu zakt de 
moed me toch een beetje in mijn nog blote 
voeten…..want ja vandaag is ABCD aanwezig 
op een groot evenement….en je raad het al….. 
dat is BUITEN!  
Nee toch zeker…..heel de week stralend mooi 
zomerweer en uitgerekend vandaag staan de 
weergoden niet aan onze zijde. Maar ja duty 

calls….er is werk aan de winkel. Storm, wind, 
hagel of regen niets houdt ons tegen, zeg ik 
aanmoedigend tegen mezelf en trek enthousiast 
mijn modieuze kaplaarzen maar aan.  
Ik stap in mijn auto…..en met mijn ruitenwissers 
op volle toeren ben ik op weg naar 
voetbalvereniging V.V.O.R. Een grote 
Rotterdamse voetbalvereniging die vandaag 
volledig in het teken staat van een groot 
schipperstoernooi. Ruim 60 kindervoetbalteams 
uit heel Nederland, alle vertegenwoordigd uit 
schipperskinderen. Vandaag heten ze de ‘aqua-
kids’. Logische naamkeuze gezien hun 
achtergrond.  Maar deze naam krijgt wel een hele 
dubbele betekenis vandaag. Als ik arriveer zijn 
de eerste teams al bezig op het veld…en als ik 
die kleine voetbalkuitjes zie in die stoere 
doorweekte outfits en natte fanatieke koppies, 
dan schaam ik me en beetje voor mijn eerdere 
gevoel van zelfmedelijden. Wie heeft het hier 
nou zwaar? Ik hoop maar dat de vereniging naast  
hamburgers en frisdrank ook een flink aantal 
hoestdrankjes heeft ingeslagen, want die zouden 
nog wel eens van pas kunnen komen morgen 
denk ik.  
 
V.V.O.R heeft ons vandaag uitgenodigd om met 
een stand aanwezig te zijn op dit toernooi om 
loten te verkopen voor de financiering van ons 
project ‘Bouw mee met ABCD’. Een project dat 
de bouw van een weeshuis omvat voor ruim 200 
straatkinderen in Douale, Kameroen. Om geld te 
generen hebben we een grote loterij opgezet met 
mooie prijzen en vandaag is het de bedoeling 
zoveel mogelijk loten te verkopen. Maar je 
begrijpt …dat doe ik niet alleen.  
 
Daar heb je mijn eerste lotgenoot van vandaag, 
Marco….oprichter van ABCD-stichting. Goede 
keus, die kaplaarzen zegt hij….en met en lach op 
ons gezicht snellen we naar de plek die V.V.O.R. 
vandaag voor ons heeft uitgekozen…..precies 
naast de biertent en jawel…. overdekt!!!! Nou dat 
kan niet meer mis gaan vandaag. We bouwen 
onze stand op. Onder het genot van en ‘warme’ 
bak koffie worden campagneborden neergezet, 
komen flyers te voorschijn en oranje ballonnen 
worden, in een nog kortademige toestand deze 
vroege mogen, opgeblazen. Al gauw wordt ons 
team versterkt door onze vrijwilligers Jose, 
Claudia en Kim. Het rokje en de hakken van 
Claudia zijn een waar contrast met mijn 
kaplaarzen. Maar met een knipoog verteld ze mij 
dat dit rokje een strategische keuze is voor dit 
voetbaltoernooi vandaag. Nou als dat geen 
vrijwilliger is met en hart voor het goede 
doel……ik reserveer vast een hoesdrankje voor 
haar ;-). 
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De oranje bloemenkransen gaan om de nekken 
en de lotenboekjes worden te voorschijn 
gehaald…want er loopt ondanks de regen toch 
al wat volk. En dan verschijnt Marius. 
 
Een spannend moment want Marius is niet 
zomaar iemand…. hij is verslaggever van 
Rotterdam TV en komt vandaag volgens 
afspraak een reportage maken voor de 
uitzending van Cineac Pietje Bell TV. 
Jawel….naast het artikel in het Rotterdams 
Dagblad 5 weken geleden komt ABCD nu ook 
op TV. 
Spannend! Nat van de regen en rillend van de 
kou besef ik me tijdens het interview dat hij met 
mij afneemt ‘the show must go on’. En ik voel 
me een beetje Maartje van Weegen en Wendy 
van Dijk tegelijk. Een soort van nieuwslezeres 
die zich inzet voor het lot van minderbedeelde 
kindjes en een verschil kan maken. En dat bevalt 
me best goed moet ik in al eerlijkheid toegeven.  
De woensdag daarop zien we het resultaat op tv 
en het is echt geweldig leuk geworden. Een goed 
duidelijk stuk, met een leuk muziekje en 
voetballende kinderen op de achtergrond en de 
fotocompilatie onder begeleiding van Marco 
maakt het helemaal af.  
De dag gaat snel voorbij. De hamburgers 
smaken goed bij dit weer en onze vrijwilligsters 
zijn geweldig! Goede looks, goede babbel en een 
goed doel zijn vanaf vandaag de ingrediënten 
voor een geweldig recept.  
Grappig wel dat pas na enige tijd de link wordt 
gelegd met de vele postbusadressen die worden 
ingevuld bij de adresgegevens op de  
 
 
 
 
 
 

afscheurzijde van onze loten. Want mensen die 
varen hebben natuurlijk geen vast 
verblijfadres….nee. En dat terwijl we allemaal 
onze HBO-diploma in onze zak 
hebben…..Hihi…..Het is een vrij leven…. maar  
 
wel geïsoleerd, hoe paradoxaal het ook moge 
klinken verteld een schippersvrouw.  En of dat 
nu ook de reden is waarom ze allemaal zo 
vriendelijk en  sociaal zijn en werkelijk luisteren 
naar wat je te vertellen hebt weet ik niet….. maar 
het zijn echt geweldige mensen. Ik moet eerlijk 
zeggen dat ik nog nooit echt met deze mensen in 
aanraking ben geweest, maar het was enerverend 
met deze mensen te praten. Het is toch een hele 
andere manier van leven, onderweg op het water 
waar nog veel meer dingen bij komen kijken dan 
alleen bakboord en stuurboord.  
Al met al was het dus weer een mooie ervaring 
rijker en een stukje dichter bij de verwezenlijking 
van ons doel.  Want de fantastische inzet van 
onze vrijwilligsters,  het korte rokje van Claudia, 
de weergoden die zich toch nog vele malen van 
hun goede kant lieten zien deze dag, de 
strategische plek naast de biertent en de 
vrijgevigheid van alle aanwezige schippers en 
schippersvrouwen leverde ons in een paar 
uurtjes tijd een verkoopsaldo op van 160 
verkochte loten a 5 euro per stuk op.  
 
Eind goed, al goed.  
En zo werd 20 mei voor ons dus toch een hele 
zonnige dag!!! 
Deborah Borsten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Wilt u hier uw advertentieplaatsen? 

 

Voor meer informatie bel. 010-4424740 



      Loterij   
 

Wie zijn wij? 
Wij zijn ABCD-stichting, een stichting die zich inzet voor het welzijn van kinderen in 

binnen- en buitenland, met als primair doel: het zorgdragen voor een basisprogramma voor 

alle kinderen op het gebied van opleiding, huisvesting, kleding, voedsel en vertier! Wij 

trachten dit te verwezenlijken door externe organisaties te voorzien van geld, mensen en 

middelen maar tevens door het zelf realiseren van projecten, evenementen en activiteiten. 

 

Drie jaar geleden stonden ook wij nog in ‘de kinderschoenen’ en hebben we terugkijkend 

een hoop voldoening gehaald uit - en een hoop geleerd van - projecten in binnen- en 

buitenland zoals o.a. : ‘Beestenboel voor het goede doel’, ‘de kinderparade’, ‘de 

kindertelefoon moet blijven’ en ‘New Life Home Trust’ ( tehuizen voor seropositieve 

baby’s).  

Nu trekken we na deze leerschool ‘de kinderschoenen’ uit en ‘de stoute schoenen’ aan, waar 

we een hele grote sprong mee gaan maken . Want ABCD heeft zich niet alleen het doel 

gesteld om met het project ‘Naar school met ABCD’ eind dit jaar ca. 300 kinderen naar 

school te laten gaan in het gebied Manfe, Kameroen. 

 

Nee, dit is niet alles…..Wij gaan ook BOUWEN!!! En wel een weeshuis…. voor ca. 200 

kinderen op een stuk land in Douala, Kameroen  dat we in 2004 hebben gekocht. 

Een gewaagde sprong, maar tevens een enorme uitdaging! 

Om deze uitdaging te realiseren  heeft ABCD o.a.  een grote geldwervende actie opgezet in 

de vorm van een loterij. 
 

Dus onze vraag aan u: 

BOUWT U OOK MEE MET ABCD? 
 

MET DE AANSCHAF VAN EEN LOT ( € 5,- p.st) KOOPT U 5 BOUWSTENEN VOOR 

WEESHUIS DOUALA, KAMEROEN  

EN MAAKT U TEVENS KANS OP HELE MOOIE PRIJZEN! 

( waaronder een LCD TV, vliegvakantie voor 2, digitale CANON fotocamera, Heineken 

biertender, Ipod NANO e.a.)  
 

Kijk voor meer info over wie we zijn, wat we doen, de trekking en prijzen van de loterij op 

onze site: 
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“Naar school met ABCD"
 
5.1 Programma Kameroen 
Twee jaar geleden, in 2003, startte A Basic Child 
Development stichting projecten in Kameroen, 
Afrika, om kinderen (maar ook eventueel andere 
bevolkingsgroepen) in arme gebieden te helpen. 
In samenwerking met de lokale bevolking en 
overheid werden er afspraken gemaakt over 
lokale problemen en de eventuele te verstrekken 
hulp. Zo ontstond er een gericht programma om 
gezamenlijke, bepaalde duurzame doelen in deze 
arme gebieden te behalen. Uit overleg kwam 
naar voren dat er behoefte is aan het opvangen 
van een grote groep weeskinderen in en rond de 
stad Douala. Hier wil ABCD stichting in een 
later stadium een weeshuis bouwen. In dit 
project willen wij uiteindelijke zo’n 200 
weeskinderen opvangen. Tevens wordt er 
gezocht naar pleegouders en krijgen de kinderen 
intern een basisopleiding. Het project wordt op 
dit moment voorbereid. 
Verder bleek uit de gesprekken dat er behoefte is 
aan het opleiden van kinderen en leraren voor  
de provincie “Manyu Division”. Er is in dit 
gebied van Kameroen een dringend tekort aan 
gekwalificeerde leraren. Zo blijkt na navraag bij 
de onderwijsinspectie in Kameroen, dat voor het 
gebied er eigenlijk maar één gekwalificeerde 
leraar is aangewezen. Veel te weinig natuurlijk, 
voor een gebied zo groot als bijna heel 
Nederland. 
 

Met deze informatie konden wij aan de slag en 
zijn wij in Nederland begonnen met het vormen 
van onze projecten. In 2003 kwam bij M.Bisong 
(onze lokale partner) de vraag binnen of zij zou 
kunnen zorgen voor steun aan kinderen om een 
opleiding te kunnen volgen. Deze vraag speelde 
zij door aan ABCD stichting waarop wij zijn 
gestart met een pilot om kinderen naar school te 
sturen. Vandaar de naam voor dit project “Naar 
school met ABCD”. 
 
5.2 Scholen in Kameroen 
Scholen in Kameroen zijn bijna voor ieder kind 
wel bereikbaar en toegankelijk, echter zit hier 
heel veel verschil in kwaliteit en kwantiteit. In 

bijvoorbeeld Yaounde de hoofdstad van 
Kameroen, zijn er genoeg diverse scholen en 
gekwalificeerde leraren in alle categorieën te 
vinden. 
In het gebied waar wij ons op richten, “Manyu 
Division” een gebied bijna net zo groot als 
Nederland, is er maar 1 gekwalificeerde leraar te 
vinden voor Primary School (basisschool). De 
rest van de schooltjes doet het met leraar-
assistenten of gewoon vrijwilligers. Hier kunnen 
wij daadwerkelijk wat aan veranderen. 
Primary School is vergelijkbaar met 
basisonderwijs in Nederland en begint met 
kinderen vanaf 5 jaar en duurt ongeveer 7 jaar. 
Het vervolg hierop, vergelijkbaar met onze 
middelbare school,  is Secundary School en 
duurt normaal ongeveer 5 jaar. Kinderen vanaf 
ongeveer 12 jaar zijn hier dus welkom. Er zijn 
diverse keuzes en mogelijkheden beschikbaar 
voor vervolg onderwijs. Normaal kunnen de 
kinderen van ongeveer 16-17 jaar oud direct naar 
de opleiding T.T.C. (Teacher Training College), 
waar wij ons op richten. Hiermee kunnen zij 
schoolleraar worden op een Primary School. 
 
Men kan ook proberen (voor wie dit is 
weggelegd) aan het einde van deze opleiding een 
examen af te leggen voor wat men noemt “Old 
level”, een niveau hoger. Hiermee kan men 
bijvoorbeeld een opleiding volgen voor leraar 
Secundary school op het H.T.T.C. (Higher 
Teacher Training College). Men kan ook een nog 
hoger niveau halen in 2 jaar van waaruit men kan 
gaan studeren op een universiteit. 
In het gebied waar wij ons nu op richten bleek 
een grote behoefte aan Primary School teachers 
te bestaan. (Er is immers slechts 1 officiële 
gekwalificeerde leraar). Daarom start ABCD 
stichting met de oprichting van een ‘fonds’ om 
leerlingen te kunnen laten studeren voor Primary 
School leraar. (Lerarenfonds). 
 
Momenteel wordt er door de aangewezen 
schooldirecteuren een selectie gemaakt van 
kinderen die naar school gaan en die later 
eventueel leraar kunnen en willen worden. Met 
gebruik van de nodige tussentijdse evaluatie door 
middel van toetsen en rapport worden de 
geselecteerde kinderen tijdens hun studie 
gevolgd (zie monitoring). Mocht blijken dat het 
voor een kind niet haalbaar is om leraar te 
worden dan kan zij/hij het reguliere onderwijs 
gewoon afmaken. Het geld voor de 
lerarenopleiding gaat dan naar iemand anders. 
Van de 50 kinderen zullen er ongeveer 45 de 
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opleiding tot Primary School teacher volgen en 5 
die voor Secondary School teacher.  
 
We houden er rekening mee dat wellicht een 
klein aantal leerlingen toch hoger wil eindigen en 
het Higher Teacher Training College wil volgen. 
Dit vormt geen probleem natuurlijk; het 
studiefonds kan hierin ook voorzien. 
 
In november 2004 is ABCD-stichting met eigen 
ogen gaan kijken naar lokale projecten en zijn er 
gesprekken gevoerd met lokale medewerkers om 
een zo goed mogelijk beeld over de lokale 
situatie te kunnen vormen. Zo zijn we 
bijvoorbeeld  in de stad Boua geweest bij het 
(plaatselijk) ministerie van onderwijs waar 
regulier onderwijs. In deze stad is het onderwijs 
goed geregeld. Door dit bezoek hebben we ons 
een beeld kunnen vormen op welke wijze 
kinderen hier naar school gaan en les volgen.  
De situatie in Boua kan als voorbeeld dienen in 
het door ons aangewezen gebied, “Manyu 
Division”.Ook daar hebben we in november 
2004 een bezoek aan gebracht. Tijdens ons 
verblijf werd in samenwerking met de 
schooldirecteuren geconstateerd dat het hier 
ontbrak aan gekwalificeerde leraren. Dit komt 
voort uit het probleem dat persoenen uit andere 
gebieden zich niet verbonden voelen met deze 
mensen of deze stam. Er moeten dus kinderen 
uit het gebied zelf tot leraar worden opgeleid. 
 
Teruggekeerd In Doula  werden we gewezen op 
alle weeskinderen die een zwervend bestaan 
leiden en automatische worden aangetrokken 
door deze enorme stad. Na gesprekken met de 
burgemeester van dit gebied werd besloten om 
een project op te starten om dit enorme 
probleem  op te lossen. 
Door deze gezamenlijke projecten kan ABCD-
stichting twee enorme struikelblokken in 
Kameroen aanpakken, om zo de 
leefomstandigheden te verbeteren en te voorzien 
in basisbehoeften van kinderen.  
Het bezoek aan Kameroen en meer in het 
bijzonder het gebied Manyu Division, heeft ons 
wel doen beseffen dat de achterstand in de 
scholen van de diverse dorpen blijft bestaan. 
ABCD-stichting heeft daarom voor de komende 
jaren haar doelstelling iets gewijzigd. In de 
toekomst willen wij leraren opleiden voor de 
scholen in het ons aangewezen gebied. Om dit 
laatste te ondersteunen en om daadwerkelijk 
duurzame projecten te kunnen opzetten, richten 
wij ons in de (nabije) toekomst op kinderen die 
leraar willen worden. Hiermee voorzien wij in 
een grote behoefte in dit gebied, waar het tekort 

aan leraren -net als in veel andere dorpen in 
Kameroen- groot is.  
 
6.1 Pilot 
Twee jaar geleden startte A Basic Child 
Development stichting met het pilot project 
“Naar school met ABCD”. (zie figuur 1) In deze 
pilot werd gekeken naar een directe oplossing 
voor de kinderen maar ook naar een duurzame 
oplossing voor het hele gebied.  
Veel kinderen in Kameroen gaan naar een lokale 
school die helaas niet veel kan bieden voor wat 
betreft gekwalificeerde leraren en lesmateriaal. 
De inzet van ABCD was in eerste instantie het 
individueel, financieel helpen van de kinderen 
zodat zij een betere schoolopleiding konden 
volgen. Een school of internaat waar echte 
vakken zoals wij die in Nederland kennen, 
worden behandeld. Hiermee krijgen de kinderen 
een betere ondergrond en kunnen zij terugkeren 
naar hun (geboorte) dorp. Een ondergrond van 
waaruit zij betere keuzes kunnen maken voor 
hun eigen toekomst en eventueel die van het 
gehele dorp.  
Drie kinderen kregen een financiële bijdrage om 
een betere school te kunnen volgen. Zij doen het 
op dit moment ongelofelijk goed. Sonia zit op 
een internaat,  het Rosary College. Neville is 
geslaagd voor zijn “Mission School” en kan nu -
mede door de financiële bijdrage- “Finance & 
Banking” gaan studeren. Fortune gaat op dit 
moment naar Primary School, basisonderwijs. 
 
Sonia schreef ons een brief over haar 
vorderingen. Zij is voor dit project ons 
boegbeeld geworden. Hoe men op kleine schaal 
de (lokale) bevolking in Kameroen, maar ook in 
Afrika, op een individuele maar duurzame 
manier met veel succes kan helpen. 
 
6.3 Doelstelling 
De kinderen in de regio waar ABCD-stichting 
werkt hebben een goede basisopleiding nodig, 
niet alleen voor de eigen ontwikkeling, maar ook 
voor de ontwikkeling van het hele gebied. Bij 
een basisopleiding alleen zal het echter niet 
blijven, ABCD wil dat er nadrukkelijk gezocht 
wordt naar duurzame oplossingen in dit project. 
Daarom is contact gezocht met de overheid en 
een aantal schooldirecteuren. Zij helpen ABCD 
bij het vinden van kinderen die later schoolleraar 
willen worden. Deze kinderen komen in 
aanmerking om (in de toekomst) het daarvoor 
bestemde TTC (Teacher Training College) te 
volgen. 
 
In drie fondsen (voor Primary School, Secundary 
School en (H)T.T.C.) zal ABCD-stichting direct 
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ondersteuning bieden aan (school)kinderen. In 
het plan is rekening gehouden (ook financieel) 
met het feit dat ongeveer twee kinderen wellicht 
de opleiding willen volgen voor leraar Secondary 
School op de H.T.T.C. 
 
Doelstellingen op korte termijn: 
 

1. onderwijs voor de kinderen 
2. het opleiden van extra schoolleraren 

voor het gebied “Manyu Division”. 
3. contact tussen ABCD-stichting en de 

overheidsinstanties in Kameroen 
 
Doelstellingen op lange termijn: 
 

1. ontwikkeling van het gebied 
2. leraren, onderwijs voor Kameroen 
3. ervaring opdoen* 

 
* Op dit moment zijn er ook aanvragen gekomen uit 
Tanzania, waar wij in 2006 een pilot starten.. 
 
De enige echte gekwalificeerde leraar die op dit 
moment in het gebied werkt, moet in de 
komende jaren zo snel mogelijk assistentie 
krijgen. Toewerken naar goede gekwalificeerde 
leraren is dan ook een belangrijk doel. Om 
duurzaamheid voor de toekomst te garanderen 
start ABCD-stichting met het werven van gelden 
voor drie fondsen. Zo willen wij vanaf de start 
kinderen in alle leeftijden kansen bieden op goed 
onderwijs en de mogelijkheid om leraar te 
worden. Niet alleen krijgen deze kinderen een 
goede opleiding maar zijn zij ook in staat om 
later een andere nieuwe generatie te onderwijzen.  
 
Vooralsnog richt ABCD zich met dit project op 
het gebied Manyu Division. Maar, het tekort aan 
leraren geldtvoor meer gebieden in Kameroen. 
Als met dit project succes wordt behaald zal 
ABCD-stichting in samenwerking met de 
Minister van Onderwijs in Kameroen nieuwe 
gebieden aanwijzen waar het project een vervolg 
kan krijgen. 
 
6.4    Lokatie 
We spreken steeds over het gebied Manyu 
Division. Dit gebied bestrijkt een oppervlakte 
die bijna even groot is als Nederland. Het gebied 
is ontstaan in de tijd dat hier werk was voor de 
mensen in de voormalige houtfabrieken. In de 
dorpen wonen momenteel de mensen die 
afstammen van deze arbeiders. Het gebied is nu 
heel arm en vrijwel onbereikbaar geworden. Er is 
eigenlijk geen goede openbare weg naar dit 
oerwoudgebied en in het regenseizoen is alles 

echt onbegaanbaar. Stromend water en 
elektriciteit is uitgesloten. 
De meeste dorpelingen zijn nu jagers of boeren 
die het land verbouwen en wonen in hutten. 
Sommige hutten zijn voorzien van een zinken 
dak maar de meeste zijn nog gemaakt van stro. 
Het gebied beschikt over één eigen ziekenhuis, 
op grote afstand van de dorpen en de hoofdstad 
Manfe. 
De twee grootste dorpen in dit gebied zijn Mbu 
met zo’n populatie van 8000 mensen, en Akwa 
met een populatie van 12.000. In deze twee 
dorpen heeft ABCD-stichting  nu, dankzij 
contact met onze lokale contactpersonn M. 
Bisong contact met een aantal 
schooldirecteur(en) die de geschiktheid van 
kinderen toetsen en inventariseren wie van hen 
in aanmerking komt om in eerste instantie de 
basis en TTC opleiding te gaan volgen. 
 
6.5 De Kinderen 
De kinderen uit de dorpen, voormalige 
houtfabriek kolonies, zullen geneigd zijn hun 
eigen familie thuis te helpen. Terwijl ze gewoon 
naar school moeten gaan om een opleiding te 
volgen. Om een toekomst op te bouwen voor dit 
gebied en deze kinderen, zal er kennis naar dit 
gebied moeten komen. Dus een school met 
echte leraren die de kinderen kunnen 
onderwijzen in verschillende vakken.  
De meeste kinderen hebben ook niet echt het 
gevoel dat ze een plaats verdienen op een school 
omdat ze vaak vies, naakt of met kapotte kleding 
rondlopen. Door het verschaffen van 
schooluniformen en een teiltje, washandje en 2 
handdoeken kunnen ze zich opfrissen voor 
school. 
 Dit is inmiddels geregeld door onze lokale 
contactpersoon Martine Bidong. Het is duidelijk 
dat wanneer deze kinderen een kans krijgen zij 
dit onmiddellijk met twee handen vastgrijpen. 
De hulp is hier echt nodig en de kinderen 
verdienen gewoon een kans voor hun eigen 
toekomst, en die van hun kinderen.  
De kinderen die wij de opleiding tot leraar  
willen laten volgen gaan eerst naar Primary 
school (basisonderwijs) en Secundary School 
(middelbare school).  Een aantal van  hen kan, 
als ze ongeveer 16-17 jaar oud zijn, gedurende 
twee jaar naar het T.T.C. (Teacher Training 
College) waar ze de opleiding tot leraar volgen. 
Om het project te kunnen laten slagen is in 
overleg tussen ABCD-stichting en de overheid 
van Kameroen besproken direct te starten met 
drie fondsen. Zo kunnen parallel kinderen direct 
starten met een opleiding aan één van de drie 
scholen.  
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6.6 Lokaal contact 
Het contact dat wij hebben met en in Kameroen 
is hartverwarmend en serieus. Tijdens ons 
bezoek in November 2004 hebben we een paar 
dagen doorgebracht bij M. Bisong thuis. Zij is 
ons lokale contact voor al onze projecten in 
Kameroen. Martine hebben we leren kennen als 
een echte zakenvrouw die zeer begaan is met de 
kinderen in het gebied. Blijkens ook haar giften 
en acties aan en voor  kinderen. Zij is ook 
verantwoordelijk voor het ABCD-Orphanage 
dat in de nabije toekomst gebouwd gaat worden. 
Sterker nog, het was haar idee. Zij wees ons op 
het feit dat bijna alle weeskinderen naar de grote 
stad Doaula trekken, en dat deze kinderen 
opgevangen dienen te worden. Op dit moment 
werken we dan ook gezamenlijk aan een voorstel 
om te komen tot opvang van deze kinderen. 
Eerst starten we met het oprichten van een 
studiefonds. Op termijn kan dit fonds eventueel 
gekoppeld worden aan het (nog te bouwen) 
weeshuis.  
Met weinig middelen (zoals bijvoorbeeld het 
uitreiken van teiltjes en washandjes) kan al veel 
bereikt worden voor de kinderen in dit gebied. 
We hebben als ABCD-stichting dan ook het 
volste vertrouwen in een goede samenwerking 
met onze lokale partner. 
Om nu een stap verder te komen en om onze 
doelstellingen te bereiken, vergt dit project (het 
studiefonds) toch iets meer samenwerking met 
de school(leiding) zelf en de verantwoordelijke 
overheidsinstanties. M. Bisong heeft voor ons 
deze contacten benaderd en toestemming 
gekregen voor dit project. Zij heeft afspraken 
gemaakt met de schooldirecteuren, de inspecteur 
van het gebied en de minister van educatie. 
Afgesproken is dat zij volledige medewerking 
verlenen aan het project.  
Vanuit Nederland zal de heer Eyong Agbor de 
contactpersoon zijn die met enige regelmaat  
het gebied zal bezoeken.  
Hij vormt de link tussen ABCD-stichting in 
Nederland en de organisatie in Kameroen.  
 
6.7 Monitoring 
In eerste instantie gaan we in Maart 2006 naar 
Kameroen om te kijken welke kinderen zijn 
geselecteerd door de scholen en ons lokaal 
contact. En we zullen er op toezien dat er 
natuurlijk geen meisjes thuis achter blijven.  
Die moeten ook gewoon naar school.  
We gaan ervan uit dat zeker 50 % van de 
geselecteerde kinderen meisjes zijn. Waar 
mogelijk natuurlijk liever meer.  
 
Als het heugelijke moment daar mocht zijn  
dat wij al deze kinderen naar school kunnen  

gaan sturen in de zomer van 2006, gaan wij dit 
natuurlijk nauwgezet in de gaten houden. In 
samenwerking met de schooldirecteuren is 
afgesproken dat elke leerling tussentijds  
wordt geëvalueerd en dat er een rapport wordt 
opgemaakt over de vorderingen. Elk halfjaar zal 
iemand van ABCD-stichting het gebied met 
M.Bisong (onze lokale contactpersoon) 
bezoeken om de resultaten te bespreken en 
oplossingen te zoeken om nog meer vorderingen 
te bewerkstelligen. Uit eigen ervaring weten we 
dat als deze kinderen zo’n kans krijgen zij dit 
zeker met beide handen zullen aanpakken. Zoals 
u ook kunt lezen in de brief van Sonia. 
 
In maart 2006 zal dhr Eyong Agbor voor ons 
(ABCD-stichting) afreizen naar Kameroen om 
naar de vorderingen te kijken. Hij zal erop 
toezien dat de alle kinderen zijn geselecteerd en 
genoteerd voor dit project. En, hij zal de laatste 
struikelblokken wegnemen zodat in augustus 
2006 alle kinderen naar school kunnen. 
Aan de hand van rapportages bekijken we wie er 
door gaat naar Secundary school en zeker wie er 
doorgaat naar de lerarenopleiding. Want, een 
opleiding voor deze kinderen is heel belangrijk, 
maar een duurzame oplossing voor dit hele 
gebied is gewoon een noodzaak! 

M. Bisong (Martine) 

 Contact: Kameroen 
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woensdag 19 april 2006 

Hulp voor 550 kinderen in Kameroen  

Door SUZANNE EIJGENRAAM 

 

ROTTERDAM - Ruim 200 kinderen een plekje geven in een weeshuis en 

350 jongens en meisjes de kans geven om in Kameroen naar school te gaan.  

 

De Rotterdammers Deborah Borsten (28) en Marco van der Wal (32) leggen de 

lat hoog. Met de door hen opgerichte stichting ABCD (A Basic Child 

Development) willen zij geld inzamelen om de twee projecten ’Bouw mee met 

ABCD’ en ’Naar school met ABCD’ volgend jaar te realiseren.  

 

Om dat mogelijk te maken, verkopen ze op dit 

moment loten voor vijf euro per stuk. Die zijn te 

koop via www.abcd-stichting.nl. Deelnemers 

kopen dan als het ware vijf bouwstenen voor het 

weeshuis.  Het was Marco die in 2002 de 

stichting helemaal alleen oprichtte. ,,Ik was twee 

keer in Afrika geweest en zag hoe blij die 

kinderen waren als ik alleen al een pen gaf. Ik heb 

daar alle kleding die ik bij me had achtergelaten. 

Toen dacht ik: “Ik kan zo veel meer doen”. Zo 

ontstond de stichting, die voor elk kind een goede 

basis wil. ,,Natuurlijk zijn er al veel van dit soort 

stichtingen. Maar er zijn nog altijd meer kinderen 

die hulp nodig hebben,’’ zegt Deborah. Ze steken er al hun vrije tijd in. ,,Zelfs 

mijn slaaptijd,’’ zegt Marco met een glimlach.  

 

De eerste jaren bestond de bijdrage van ABCD voornamelijk uit hulp bij andere 

projecten. ,,Zo hebben we de Kindertelefoon geholpen die dreigde te verdwijnen 

en meegedaan met de Kinderparade in Ommoord,’’ legt Deborah uit. Dit jaar 

richten ze zich volledig op de twee projecten in Kameroen. ,,We trekken onze 

kinderschoenen uit en onze stoute schoenen aan.’’ 

 

Het stuk land voor het weeshuis, dat een heel kinderdorp moet worden, hebben 

ze al gekocht. In januari 2007 gaan ze er heen om te overleggen met de partijen 

in de plaats Douala. ,,Het is belangrijk dat we via via mensen in Kameroen 

kennen. Die zitten dicht bij het vuur en kunnen dingen regelen die voor ons 

lastig zijn,’’ zegt Marco.  

 

Dit jaar loopt er voor het project ’Naar school met ABCD’ een pilot waarmee 

vier kinderen in het gebied Manfe naar school gaan. Dit worden er 350. ,,Op dit 

moment is er maar één gekwalificeerde leraar in dat gebied. We willen dus een 

aantal getalenteerde kinderen opleiden tot leraar.’’ Marco: ,,Duurzaamheid is 

erg belangrijk. Ze moeten zichzelf kunnen helpen.’’ 
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De gedachte 
 

Zij zijn de kinderen van de wereld en zijn net als wij, 
Maar verschil in kleur en taal….verschil in wens en 
droom. 
Waar wij zeuren naar school te moeten, zijn zij altijd 
vrij. 
Want les in taal en rekenen is daar ongewoon. 
 
Niet omdat men het belang hiervan niet inziet  
of men liever zit te suffen. 
Nee, een groot gebrek aan geld, 
aan meesters en aan juffen. 
 
Een gebied zo groot als Nederland met 1 gekwalificeerde 
leraar. 
En honderden kinderen die zo graag willen leren, maar 
niet kunnen. 
Dus staken we de handen uit de mouwen.  
Een relatief kleine investering, ontstaan uit een groot 
gevoel van gunnen. 
 
Gevoed door een belangrijke levensles, 
die wij leerden in dit leven. 
Dat het een fantastisch gevoel is,  
ook een ander een stukje toekomst te geven.  
 
Dus we bundelden onze krachten, 
en namen deze wijsheid mee. 
En met een beetje hulp van u…..gaan ook zij straks 
naar school. 
Naar school met ABCD! 

    
 Deborah Borsten 

 

Geachte Ambassadeur, 
 

Graag wil ik uw aandacht vragen voor onze 
Businessclub. 
Wij zullen in jan. 2007 aftrappen met een 
geweldige bijeenkomst.  
En we hopen dat ook u bij deze “Kick off” 
aanwezig wilt zijn. Deze club zal zich hard 
maken voor het goede doel, maar natuurlijk 
staan onze leden op de eerste plaats. Zo 
ontmoet u andere bedrijven op onze 
bijeenkomsten, waaronder potentiële klanten 
en leveranciers. Maar we kunnen u nog veel 
meer bieden. Zo kunt u bijvoorbeeld gebruik 
gaan maken van ons businesslogo, waarmee 
u zich o.a. in het verlengde van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
kunt profileren naar klanten en 
concurrenten. 
En als dit nog  
niet genoeg is  
bieden wij u in 
de toekomst vanuit  
ons concept nog 
meer voordelen. Echter om hieraan zoveel 
mogelijk gestalte te geven en in te spelen op 
uw wensen, willen wij graag weten wat u wilt.  
 
Zo kunt u aangeven of u of uw bedrijf zich 
wil profileren via ABCD en op welke manier. 
BV via de site of in ons Alfabet Magazine, enz. 
En daar wij ons graag laten inspireren, zijn 
leuke ideeën en tips uiteraard ook van harte 
welkom. Als ambassadeur wordt u op de 
hoogte gehouden van alle projecten en 
vorderingen van ABCD stichting. Zo kunt u 
vaststellen dat ABCD zeer gericht en 
professioneel te werk gaat. Zoals U ziet snijdt 
het mes aan twee kanten. U helpt het goede 
doel, waarmee u zich geweldig kan profileren 
naar klanten en concurrenten. En u combineert 
het aangename met het zakelijke op onze 
geweldige bijeenkomsten die wij met 
enthousiasme en gedrevenheid graag voor u 
zullen organiseren. Reden genoeg voor u om 
zich in te schrijven als Ambassadeur.  
U betaald een éénmalig bedrag per jaar van 
slechts €185,-.(voor 2007) 
Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen 
bij onze ABCD Businessclub, waar menige 
bedrijven u in dit vroege stadium al voor 
gingen. 
 

Met vriendelijke en maatschappelijke groet, 
Bestuur ABCD stichting. 
Voor meer info of aanmelding businessclub zie 
www.abcd-stichting.nl of mail naar 
business@abcd-stichting.nl 
 


