
 
 
Na een relatief soepele busreis van 6 uur en een taxirit waarbij we erin zijn geslaagd ruim 200 
kilo bagage, vier volwassenen en een chauffeur in de auto te krijgen komen we aan op het 
vliegveld in Parijs. (het was een taxirit om nooit te vergeten) Hoe we er in hemelsnaam in 
geslaagd zijn al die spullen in die wagen te krijgen, het was ongelofelijk. En dan de vraag van 
Eyong aan Marco om de achterklep in de gaten te houden spande de kroon. Marco zat 
namelijk compleet vast tussen twee vrouwen met een tas van 40 kilo op zijn schoot, en zijn 
hoofd stak ongeveer slechts 10 cm boven de tas uit. Compleet machteloos, hij kon werkelijk 
geen vin verroeren laat staan alle baggage in de gaten houden, die met man en macht in de 
achterbak achter hem was gepropt. Gieren van de lach natuurlijk….De toon was gezet. 
Aangekomen op het vliegveld hebben we nog 2,5 uur de tijd en voordat we het weten, zitten 
we aan een lekker ontbijtje, ondergaan een zeer grondige fouilleerinspectie (zelf de schoenen 
moesten uit) in het vliegtuig naar Afrika, Kamereoen. Het gaat nu echt gebeuren.  
 
De speelse cartoonachtige letters, op het vliegtuig met 
Cameroon Airlines doen vermoeden dat we in een 
soort van kermisattractie terecht zijn gekomen. En bij 
de entrance blijkt niks minder waar dan dat. Het is 
inderdaad een vliegtuig, en hij zal vast en zeker ook echt 
de lucht in gaan....maar of dit toestel echt aan alle 
europese normen voldoet...we don’t think so. De 
stoelen zijn werkelijk gammel, scheuren in de kleding, 
leuningen zijn kapot, en er zitten scheuren in de plastic 
luikjes voor de ramen......we willen niet weten hoe de 
motor eruit ziet....Maar er is nu geen weg meer terug...dus We surrender. Als Eyong zegt dat 
het normale vliegtuig waarschijnlijk gebruikt wordt door de president, omdat hij die nodig 
had voor een tripje,...realiseren we ons dat het hier echt anders gaat dan we gewend zijn. 
(Had die daar niet lekker een ander dagje voor uit kunnen zoeken, vraag ik me af) Daar het 
vliegtuig alles behalve vol zit hebben we de mogelijkheid om allemaal 2 of 3 stoelen tot onze 
beschikking te nemen. We worden goed verzorgd, drinken, eten, de afrikaanse biertjes 
smaken goed en de alles behalve comfortabele stoelen zijn best redelijk voor een dutje. Er 
wordt dus een flink beroep gedaan op ons aanpassend vermogen...maar daar kunnen we best 
mee om gaan. Als we hier al niet tegen kunnen...hoe moet dat dan straks in de jungle (zeiden 
we als relativerende Hollanders). 
 
De reis gaat snel en voordat we het weten galmt er door de speakers dat we de landing in 
gaan zetten. We kijken uit de raampjes en waar we dachten dat de Sahara het wonderlijkste 
aangezicht zou zijn ver vanuit de lucht, is dit werkelijk boven verwachting.  
Het Kralingse en Bergse bos zijn er niks bij, alle bossen in Nederland bij elkaar kunnen niet 
tippen aan dit plaatje. Dit is echt gorilla’s in de mist. Zo mooi, zo indrukwekkend.  
Bomen in de meest uitzonderlijke vormen rijzen op uit een dikke mist, die deze groene 
chaos bedekt. Heel mystiek...echt als in de film....en wij gaan er straks landen.... 
Nu gaat het echt gebeuren...we zijn bijna in een andere wereld. 
Na een vlekkeloze landing verlaten we het vliegtuig en we lopen tegen een dikke vochtige 
atmosfeer aan “ Boem”. Dit zijn dus de tropen. Nadat we haast besprongen werden door ca. 
20 mannen die onze koffers wilden dragen, zitten we uiteindelijk na enige onderhandeling 
over geld in de auto. We zijn opgehaald door de familie van Vivian en rijden nu naar het huis 



van Mani en Pieter. Er gebeurt iets onderweg.....we rijden langzaam een andere wereld in. 
Slechts de hoofdweg is geasfalteerd en alles wat daarbuiten ligt is van rode aarde. Tussen het 
groen zie je huisjes....die deze definitie hebben omdat er mensen wonen maar ze bestaan 
enkel uit een paar stenen, wat hout en golfplaat. Op de een of andere manier is het alleen 
niet echt treurig, zo voelt het nog niet.  
 

Dat komt waarschijnlijk door de vele vrouwen die met 
kleurrijke gewaden met bananen en kannen water op 
hun hoofd (ze dragen eigelijk alles op hun hoofd) langs 
de berg omhoog lopen. Dit kleurrijke tafereel 
verdoezeld eigenlijk de armoe...want dat is het wel. 
Kinderen en baby’s spelen op straat tussen de 
autowrakken, geen roteb of grofvuil wat hier je 
spulletjes op komt halen. Dat er geen roteb is kun je 
zien door de enrome hoeveelheden afval die overal 
langs de straat en tussen de huizen ligt. Langs de weg 

zitten mensen met tomaten, nootjes, en andere spulletjes, vrouwen bakken vis en vlees op 
primitieve barbeques of vuurtjes. Geiten en kippen lopen in het rond en overal hangen 
mango’s, papaya’s en advocado’s in de bomen. Iedereen die ons opmerkt langs de zijkant 
van de weg kijkt ons aan. Ondanks het feit dat we nu eigenlijk in de hoofdstad Yaounde zijn 
zie je nergens een blanke. Wat een indrukwekkend gebeuren. We voelen ons bevoorrecht dat 
we hier mogen zijn...dat we hier 3,5 week deel van uit mogen maken. Bij mij (Deborah) 
lopen de tranen over mijn wangen ....niet van verdriet maar van het overweldigende gevoel 
waardoor ik overvallen wordt...ja Debor dit is nu Afrika....zeggen Marco en Jose. 
 
Bij het huis van Mani worden we opgewacht door de familie, ooms, tantes, nichtjes, neefjes  
(want iedereen is familie van elkaar) Wat een warm onthaal. 
Ons vertrek waar we verblijven is boven verwachting.... de familie waar we de eerste week 
blijven is voor afrikaanse begrippen rijk. Dat betekent dat er genoeg te eten is...we in en huis 
van beton slapen, we op een bed kunnen slapen en stromend water hebben. Geen warm 
water uiteraard, dus gewoon koud douchen s’ochtends maar dat went al gauw merken we.  
Er is zelfs een televisie.... 
 
Dit is wel heel raar want op nog geen 2 meter afstand zie je de buurman en zijn familie die 
elke dag in dezelfde kleren lopen, buiten op de grond in de aarde zitten en niet op stoelen, en 
eten uit de boom die buiten op het land staat. Ze hebben een huisje zonder glas in de 
ramen....en een dak van golfplaat. Een enorm contrast op slechts een paar meter. Dit 
contrast zie je ook terug in de kindertjes uit de buurt, die op slechts 10 meter van het huis 
waar wij verblijven in kapotte jurkjes lopen zonder schoenen met vieze snoeten en bijna 
bang verbaasde oogjes als we een blokje omlopen en hun passeren.  
Angstig zie je ze kijken;  Wie is die witte mevrouw?  We zitten nu dus in Yaounde....de 
hoofdstad van Kameroen. Wij verblijven in een soort van buitenwijk bovenaan een soort 
van heuvel. Als we vanuit de woning een stukje de berg oplopen heb je werkelijk een mooi 
uitzicht over het dal (als je dat zo kan noemen) Dit is een bijzonder gezicht... het is net alsof 
je met een klein toverstafje een foto in een boek over Afrika bent binnengestapt. Tussen de 
bananenbomen en de tropische planten staan kleine huisjes, soms van klei, soms van steen, 
soms van hout....de mensen leven buiten, dus overal zie je mensen door de busch busch 
lopen....het gehuil van baby’s komt langszaam de berg op....overal zie je kleine 



vuurtjes....waarvan de rook tussen de bomen zijn weg baant in de meest uitzonderlijke 
vormen...dat hoort bij de mysterieuze atmosfeer die hier hangt. Hier hangt een andere sfeer 
als in de binnenstad, het centrum.....en trust me...dit is geen Rotterdam Centrum. De junkies 
en daklozen die je bij ons in de stad tegenkomt, zijn hier in het centrum in overvloed, maar 
het is een veel heftiger gezicht.....mensen zijn verminkt van de lepra ( dat moet haast wel 
lepra zijn) ....we zijn op plekken geweest waar malaria en aids in overvloed aanwezig zijn...en 
ook al kun je dit soort ziektes niet echt zien....je denkt ze wel te herkennen. Mensen bedelen 
op straat en hebben verschillende lichamelijke afwijkingen. Er is werkelijk niemand die naar 
ze omkijkt...geen pauluskerk, geen leger des Heils, geen huize Maria. 
Je moet proberen je niet mee te laten slepen door dit aangezicht...het is vreselijk...maar het is 
de werkelijkheid. Op iedere hoek van de straat zou je wel iets 
van iemand willen kopen maar dat is onmogelijk. Wat wel 
heel anders is als in Nederland is dat je tussen de armoede en 
de daklozen veel kinderen ziet, heel veel kinderen.....en 
dat......dat is een heel ander vehaal. Dat kennen wij niet op 
deze manier....dat is echt hartverscheurend. Daarnaast is een 
ander opmerkelijk feit hier in de stad; de grote hoeveelheid 
auto’s waarvan de chauffeurs zich aan alles behalve regels 
houden. Bizar......wat een chaos... je hart zit in je keel. 
Iedereen toetert, rijdt spook, gooit overal zijn auto’s tussen. Niet normaal. Er is geen auto 
die zonder schade rondrijdt, geen taxi zonder roestplekken, echt ongelofelijk. We vroegen 
ons af waarom iedereen op de straat loopt maar dat komt omdat men de auto’s loodrecht op 
de stoep parkeert, dat zijn dus de parkeerplaatsen of althans dat heeft men ervan gemaakt. 
Heel logisch...... 
 
Nadat we in het weekend wat geaclimatiseerd waren, en we op zondag een bizarre afrikaanse 
kerkdienst hadden meegemaakt, en wat van de omgeving hadden gezien was er natuurlijk 
werk aan de winkel.....Maandagochtend gingen we strak in pak op pad..... op naar het 
ministerie van onderwijs, in de hoop de minister te kunnen spreken.... want daar moesten we 
onszelf introduceren, praten over wat onze doelstellingen zijn en inhoudelijk praten over 
onze projectplannen. De minister van onderwijs kan een belangrijke rol spelen bij het doen 
slagen van onze projecten of beter gezegd bij de invulling van onze projecten. 
We moesten op de bonnefoi gaan, zonder te weten of hij of zij er wel was, dan wel behoefte 
had aan deze Nederlandse delegatie ( zo werden we genoemd). 
We waren tenslotte in Afrika en daar neemt men het niet zo nauw met afspraken of 
bezoeken. We gaan richting stad, zwetend van de 35 graden Celsius op onze hoofden komen 
we aan bij een vervallen gebouw ( voor Nederlandse begrippen) maar nog relatief goed 
uitziend in vergelijking met de rest van de gebouwen in de omgeving. We lopen het gebouw 
in en pfffff dit voelt raar... iedereen kijkt ons toe, na of aan.  
 
We melden ons bij een receptie en worden verzocht naar de 8ste verdieping te gaan. Dit doen 
we met de trap....ja met dit weer met de trap. Want je denkt toch werkelijk niet dat ik in een 
lift stap van een gebouw dat er “ zo”  uitziet aan de buiten en binnenkant. We don’t think so. 
We komen op de bovenste verdieping, kapot van de vele trappen en de hitte...bij een 
uiteraard donkere meneer....we moeten een papier invullen...en hij verdwijnt de gang in.....wij 
wachten. Omringt door vijf mannen die ons aandachtig bekijken wachten we, en wachten 
we, en wachten we.....er hangt een soort van bedrukte spanning. Laat ik het zo zeggen....we 
voelden ons niet als een vis in het water eerder als een vis op het droge. Of dat door de  



warmte kwam of de zenuwen weten we nog steeds niet. Na ongeveer 20 minuten wachten 
komt hij terug, deelt mede dat de minister er niet is maar dat de secretaris van de minister 
ons graag wil ontvangen. Nou dat is geen tegenvaller....zeker niet daar Eyong ons had gezegd 
dat we waarschijnlijk niemand op de bonnefoi te spreken zouden krijgen. Dat is wel grappig 
want later komen we erachter dat het ook niet mogelijk is om bijvoorbeeld volgens een 
agenda een afspraak te maken.... dus als het niet op de bonnefoi kan en niet volgens afspraak 
hoe moet het dan in hemelsnaam????? Het hangt dus echt van de stemming af van de 
persoon. Wij zijn blij dat ze vannochtend met het goede been uit bed gestapt waren.... We are 
lucky..  
 
We worden meegenomen naar een kantoor. Zodra de duur opengaat lopen we tegen een 
ijskoude muur aan....de airco. Zodanig koud dat het kippevel op je door de wamte bezwete 
lijf omhoog komt en dat Marco, werkelijk tollend in zijn hoofd, plaatsneemt op de leren 
bank. Er is iemand die notuleert. Eyong begint in het frans zijn verhaal. De man luistert 
aandachtig, met zijn pen draaiend in zijn hand en verteld uiteindelijk dat hij van mening is 
dat we de minister persoonlijk moeten spreken, maar dat hij alvorens verslag uit zal brengen 
over onze foundation... Hij geeft aan dat hij onze ideeën erg op prijs stelt en zich vereert 
voelt dat we Kameroen als land hebben gekozen om ons onderwijs project te starten. Dit is 
nog beter nieuws. We wisselen kaartjes en telefoonnummers uit en we spreken af dat we als 
we na ons bezoek in Manfe en Douala als we terugkeren naar Yahounde bellen en een 
afspraak maken in die week. Das mooi. 
We schudden handen, bedanken meneer Rene Olinga Meke en de man die notuleerde voor 
hun tijd en gaan met een goed gevoel naar buiten. Zo nu naar de overkant van het 
gebouw...want daar zit de minster van onderwijs van de secondary school. De dame die we 
zullen ontmoeten is dus de minister van onderwijs van de primary School. Ok.....and there we 
go again.  
 
En wat denk je...het kantoor van de minister in dit gebouw 
zit op de.... jawel....9de verdieping....Nee toch 
zeker.....waarom worden we gestraft.....we komen hier juist 
om iets goeds te doen....Aangekomen op de 9de verdieping 
merken we al heel snel op dat dit wat minder makkelijk zal 
gaan als bij de primary school. Er staat een groep van ca 25 
mannen voor het loket en ze zijn niet blij. Ze kijken 
bedrukt en discussieëren heftig met de man in militaire 
uniform die voor de deur staat. Waar ze het precies over 
hebben weet ik niet. Het zijn denk ik studenten en ze zijn duidelijk kwaad. Ze hebben 
duidelijk iets nodig......Als we binnenkomen speelt zich hetzelfde tafereel af. Iedereen kijkt 
ons aan...en niet met blije gezichten... we voelen ons een tikkeltje ongemakkelijk.... zeker als 
Eyong na zijn verhaal alleen zonder koffer meegenomen wordt een kantoor in waar we hem 
niet meer kunnen zien... Daar sta je dan tussen inmiddels 35 boze geïrriteerde mannen en 
zonder je enige donkere steun en toeverlaat, Eyong, wordt uit het zicht meegenomen. 
Gelukkig is het vreselijk warm dus niemand merkt mijn angstzweet op, denk ik.... fjoe.  
Na een kwartiertje komt de meneer in uniform terug, roept ons met een autoritaire houding 
en we volgen hem door de boze mannen. Ik voel me bijna schuldig dat er wel tijd voor ons 
wordt vrij gemaakt en niet voor hen. We worden begeleid naar een nog kouder kantoor als 
de vorige, een meneer in een gewaad, beter gezegd een soort van tent, en een mutsje op 
schudt ons de hand. Please take a seat .... zegt hij.  



Eyong verteld hetzelfde verhaal maar legt hierbij ook de nadruk op fase drie van ons project 
waarin we secundary school studenten een opleiding als leraar zullen aanbieden. 
Duurzaamheid is een belangrijk doel in dit kader. De man luistert aandachtig en geeft Eyong 
telkens de tijd om hetgeen besproken wordt rustig in het Engels te vertalen. De man spreekt 
Frans en Eyong vertaald het dan weer aan ons in het Engels...het is een beetje behelpen maar 
het gaat prima. Een direct gesprek met de minster is niet noodzakelijk want binnen het 
ministerie is er een persoon die zich bezighoudt met buitenlandse zaken oftewel 
hoofdverantwoordelijk is voor de samenwerking met buitenlandse organisaties.  
En laat deze man nu ook de tijd en de interesse hebben om ons te woord te staan.  
 
Na enige tijd komt ook hij het kantoor binnen en neemt na uitleg van onze zijde deel aan het 
gesprek. Hij is verheugd dat wij hier zijn en vindt ons streven nobel. Hij geeft aan dat het na 
deze ontmoeting in dit stadium belangrijk is om een overeenkomst op papier te krijgen nadat 
we inventariseren wat beide partijen precies doen en kunnen betekenen in deze 
samenwerking. ABCD zorgt voor boeken, uniformen, lesgeld etc en het idee is dat het 
ministerie zal faciliteren, een stukje controle kan uitvoeren en kan zorgen voor registratie en 
rapportage. Dergelijke verantwoordelijkheden dienen op papier te komen. Meneer Flavien 
Ngibaot staat positief tegenover ons verhaal en lijkt bereid tot medewerking. Hij wenst graag 
informatie van het projectplan “Naar school met ABCD” in het Engels. Met deze to do’s op 
onze agenda belanden we uiteindelijk in zijn kantoor op de 5de verdieping om zijn 
visitekaartje in ontvangst te nemen. We nemen plaats en verwonderlijk kijken we in het rond.  

 
De stoelen waarop we zitten zijn alles behalve heel. De leuningen zijn 
verrot, de bureaus vallen bijna uit elkaar. Het enige westerse dat is te 
vinden op het bureau  is een dell computer die vast en zeker net zo 
werkt als in nederland ;-) Er hangt niks aan de muren en bloemen in 
een vaas zijn nep....bovendien hangt er een vreemde doordringende 
toiletlucht op de gang die langzaam zijn weg vind door de kieren in 
de deur van het kantoor. Een kantoor waarin nauwelijks ruimte is om 
je kont te keren omdat er vier bureaus en 10 stoelen in een ruimte 
van nog geen 16m2 zijn gepropt. Ze kennen hier vast en zeker geen 
arbo....Meneer Flavien Ngibaot brengt ons vriendelijk naar beneden. 
We komen overeen dat we over een week de stukken klaar zullen 

hebben en telefonisch een volgende afspaak maken ( op hoop van zegen) om verder op 
zaken in te gaan. Meneer Flavien Ngibaot gaat accoord. Buiten het gebouw kijken we elkaar 
aan. First mission accomplished. Het ging wonderbaarlijk soepel...... blijkbaar maken we toch 
indruk in onze suits, onze profi naambadges met foto en Marco zijn visitekaartje met 
Director.....en uiteraard met onze goede plannen.....want dat is hetgeen waar het uiteindelijk 
allemaal om draait! 
 
Als we terug zijn evalueren we de gesprekken, lassen een vegadering in en bespreken acties 
en to do’s. Naast de to do’s zoals hier boven beschreven staan voor de aankomende 3 dagen 
tevens de chamber of commerce op de agenda, het openen van een rekening, het bezoeken 
van een publieke primary school en het bezoeken van een private school waarvoor we 
inmiddels al een afspraak hebben gemaakt. Hierover meer in ons volgende 
verslag..................a tout a leur!  


