
In het vorige verslag eindigden we dus met een zonnesteek en en volle agenda.  
Want tijd om ziek te zijn heb je hier niet.....hier moet je alle tijd die je hebt benutten om je 
ding te doen......want straks zit je weer 6000 kilometer hier vandaan.  
 
Dus met een troebele maag en aardig vermoeide 
crew gingen we op pad naar de TTC in Manfe. 
De school oogt redelijk netjes. Het 
binnenterrein ziet er opgeruimd uit. De 
gebouwen zijn wit en dat geeft een frisse 
uitstraling. Buiten aan de muur hangen 
testresults en een examenrooster. Over twee 
dagen sluit de school en dan hebben de 
studenten vakantie. We zijn dus precies op tijd. 
De studenten die we tegenkomen hier lopen 
allemaal in een keurig kostuum. De heren in een 
donkerblauwe broek met een witte blouse. De dames in een blauwe lange rok met een witte 
blouse. De leeftijd van de studenten ligt ongeveer tussen de 19 – 23 jaar afhankelijk in wat 
voor jaar ze zitten. We wachten tot dat Beatrice de headmistress van de school arriveert....we 
hebben alvorens een gesprek met een van de leraressen. Mevrouw Beatrice is een pittige 
tante. Dat kun je direct zien aan haar voorkomen, haar kleding en de blik in haar ogen.  Ze 
heeft een keurig geknipte coup, draagt make-up en heeft een mantelpakje aan. Echt een 
directrice. Een beetje een Martina maar dan iets jonger..... 
 
Naar aanleiding van de vragen die we haar stellen krijgen we een goed beeld van de situatie 
op de school. Er zitten jaarlijks 75 studenten op de school. Er is ruimte voor maximaal 100 
studenten maar eigenlijk zijn er te weinig leraren om de 75 studenten die ze nu al hebben les 
te geven. De docenten maken overuren en geven soms wel vier verschillende vakken. Het 
nakijken van huiswerk, examens etc. brengt nog eens extra werk en stress met zich mee en 
dat allemaal voor een relatief slecht salaris. We krijgen te horen wat het schoolgeld kost en 
welke bedragen er voor boeken worden betaald. Vooral de textbooks zijn expensive. Veel 

studenten kunnen ze niet betalen. Het is zo-ie-zo 
een opgave om alles te betalen; books, fees, uniforms. 
Er is dan ook ieder jaar weer een groep studenten 
die ze helaas weg moeten sturen omdat ze geen geld 
hebben om hun studie te betalen. Deze groep 
dropouts is voor ons een belangrijke groep. Dat is nu 
net de groep die we de mogelijkheid kunnen en 
willen bieden om toch de opleiding te volgen en 
leraar te worden voor het primary onderwijs.  
 
Een belangrijk element binnen het project naar 

school met ABCD is dat we de studenten die met onze financiële steun een 
teachersopleiding volgen door middel van  een contract willen verplichten les te gaan geven 
in een van onze focusdorpen. Dit is belangrijk om de duurzaamheid van ons project te 
waarborgen en een sneeuwbal-effect te creëren.  Op deze wijze wordt er een belangrijke 
bijdrage geleverd aan een tekort aan gekwalificeerde docenten in het gebied Manyu Division. 
Tijdens het gesprek komt naar voren dat deze Teacher Training College op precies dezelfde 
wijze werkt. “Als” de afgestudeerden een baan aangeboden krijgen door de government dan 



is dat op basis van een contract voor minimaal 3 jaar in Manyu Division. Ze mogen niet 
ergens anders gaan lesgeven. 
Fantastisch dus.....echt een schot in de roos. Het is goed te weten dat de mensen waarmee je 
samen wil gaan werken dezelfde visie hebben als jij en dit ook vastleggen door middel van 
contracten en vaste structuren. Bovendien ligt de structuur er dus al, zijn de studenten ermee 
bekend en hoeven we het wiel dus niet uit te vinden.  
 
Echt super nieuws. Het scheelt werk...en het creëert ruimte voor effectieve samenwerking.  
 
José noteert alle antwoorden van Beatrice en we spreken af dat er voor de start van het 
nieuwe schooljaar nog een bezoek wordt gebracht door iemand van de NGO ABCD 
Cameroon foundation om de dropouts te registreren, afspraken te maken en te bespreken hoe 
we in samenwerking met de school en de overheid zaken kunnen concretiseren.  
 
Steeds meer komen we erachter dat de government een belangrijke rol speelt in het tot stand 
houden van de onderwijsproblemen . De salarissen zijn dramatisch laag en er zijn te weinig 
banen. De scholen worden slecht onderhouden en faciliteiten zijn nauwelijks tot niet 
aanwezig en dat zie je vooral in het primary-onderwijs waar eigenlijk een solide basis zou 
moeten liggen. Uit de gesprekken die we met de docenten gevoerd hebben (of dat nu op de 
governmental school was of op de private school)....blijkt dat mensen uit het onderwijs ook de 
schuld geven aan de regering.  
 
De regering is c.q. wordt dus een belangrijke partij om mee in onderhandeling te gaan. Op 
zich staan de ministeries, waar we inmiddels onze tweede gesprek hebben gevoerd,  positief 
tegenover onze projecten en zijn zij ook bereid, hulp te bieden maar eerst zien en dan 
geloven......cause trust me African business is different than European business. 
Gelukkig zitten we met Martina en Salomon dicht bij het vuur......zij hebben contacten met 
de overheid. 
 
Van al onze gesprekken zijn notulen gemaakt zodat we met deze info in Nederland weer aan 
de slag kunnen, waar nodig plannen kunnen bijschaven en bijsturen. We hebben gedurende 
ons verblijf hier al de nodige documenten vertaald in het Engels. We hebben hier ook maar 
direct besloten tweetalig te gaan. Onze projectplannen in het Engels, onze website ook in het 
Engels. En een franse cursus gaan volgen zou ook niet verkeerd zijn.....ookal spreken de 
mensen hier aardig Engels......als je Frans spreekt kom je gewoon verder. 
We hebben een gesprek van ruim 1,5 uur met headmistress Beatrice. Het is een goed gesprek 
en we gaan met een positief gevoel weer weg. Op naar de volgende school waar we dit jaar 
zullen starten met ons onderwijsproject en wel met deelproject twee(secundary school). Op naar 
de Governmental Highschool in Manfe, Manyu Division.  
 

We merken dat de dagen in de Jungle en in Manfe een 
aardig beroep hebben gedaan op onze reserves energie 
en dat de warmte echt parten gaat spelen. Gelukkig is 
het einde van onze missie wat betreft ons scholen 
project al in zicht. Daarnaast staan er nog een paar 
belangrijke to do’s op ons lijstje maar daar willen we nog 
even niet aan denken….. en dat heeft niks te maken 



met een gebrek aan motivatie…..maar dat heeft te maken met een gebrek aan slaap…en 
normaal eten.  
 
We komen aan bij de Governmental Highschool in Manfe. De school ziet er verlaten uit.  
We worden ontvangen door en vriendelijke man die ons de weg wijst naar de headmister 
Tong George Enoh. In een kantoortje van nog geen drie bij drie meter, waarin drie bureaus 
zijn gepropt en twee archiefkasten en op dat moment  
een viertal docenten druk zijn met het nakijken van proefwerken en de berekening 
rapportcijfers, ontmoeten we een enigszins verhitte meneer Enoh. Hij verwelkomt ons 
hartelijk en schudt ons flink de hand. Ondanks de enorme drukte op het moment ( ook deze 
school heeft vanaf morgen officieel vakantie) wil hij ons heel graag te woord staan. Hij weet 
waarvoor we komen en hulp is hier welkom geloof me……. 
Aan de hand van de vragenlijst die we hebben opgesteld krijgen we een duidelijk beeld van 
de problematiek die er heerst. De school is werkelijk waar letterlijk uit zijn voegen gegroeid. 
 
Ruim 1700 studenten (waarvan een groep van 100 
studenten niet in staat is zijn fees te betalen en 
genoodzaakt is met de opleiding te stoppen)  
krijgen hier les. En als je om je heen kijkt en je 
bedenkt waar ze deze 1700 studenten moeten 
huisvesten…dan rijst de vraag op of er ondergronds 
ook nog lokalen zijn….want waar moeten ze anders 
iedereen laten. Het gebouw ziet er dan ook echt 
verwaarloost uit. En ja … ze hebben hier ook 
houtrot net als bij ons allen hier rot het volgens mij 
door het weer net even ietsjes harder. We notuleren 
de bedragen die betaald moeten worden aan schoolfees, uniformen en textbooks etc. want die 
bedragen vormen een belangrijk onderdeel binnen onze begroting en we maken afspraken 
over de registratie van de hier zo geheten dropouts die wij juist in programma willen 
opnemen.  We praten over de problematiek van het leraren tekort en het probleem van 
verouderde materialen. Dat laatste is werkelijk een groot probleem op deze school. De 
school bestaat al 40 jaar en ik denk dat er in die 40 jaar nog nooit iemand is geweest die 
dacht laten we de boel eens renoveren. Nu zal hier niet altijd geld voor zijn maar lesgeven 
onder deze omstandigheden lijkt me ook alles behalve prettig en men raakt in een soort van 
negatieve spiraal terecht. Als je, je bedenkt dat er 1700 leerlingen gebruik moeten maken van 
het geringe meubilair, kasten en materialen dan versneld het verouderingproces alleen maar. 
Sommige dingen…kasten etc. vallen echt letterlijk van ellende uit elkaar.  
 
We krijgen een rondleiding door het gebouw. Scheikunde, biologie en computerles nemen 
een belangrijke plaats in binnen de educatie van deze school. Dit zijn natuurlijk ook net de 
vakken waarvoor materiaal noodzakelijk is om les te geven. Planten, dieren etc. op sterk 
water……wat we nog nooit zo sterk hebben gezien ( brrrrrrrrr) een skelet waarbij het 
menselijk lichaam wordt uitgelegd aan de hand van een paar ribben en beenderen. En met 
onze eigen westerse biologielessen in het achterhoofd missen we hier en daar wel een botje. 
Nee, je kan het de leerlingen van deze school niet kwalijk nemen dat ze denken dat we 
slechts 11 ribben hebben en in slecht één arm één ellepijp en amputatie van benen de 
normaalste zaak van de wereld is….. 
 



Het scheikundelokaal slaat alles. Dit is echt treurig. Met open mond lopen we door het 
lokaal. We kijken elkaar aan en het lijkt even alsof we 
spelen in de film back to the future, waarbij het 
verleden eigenlijk nu is……banken en kasten vallen 
bijna uit elkaar. Hoofdzakelijk de buitenkanten staan 
nog… de meeste planken binnenin hebben het al 
begeven. De wasbakken zijn bruin van de roest en de 
pipetjes en reageerbuisjes zijn alles behalve 
transparant…hoe kun je in hemelsnaam zien wat 
voor prutje je hierin hebt klaar gemaakt. 
Levensgevaarlijk……menig Afrikaanse Einstein 
brand hier zijn vingers. De potjes met folium, natrium, magnesium etc. zien er alles behalve 
nieuw uit. De etiketten met houdbaarheidsdatum en inhoud zijn verwelkt waardoor je alleen 
door eraan te ruiken er achter komt wat er in zit. Nee…bij de eerste best volgende 
ontploffing op Kameroense bodem weten wij wel waar dit gebeurt is. Even afkloppen……. 
 
Achter het scheikundelokaal worden we meegenomen naar het computerlokaal 
….computerlokaal ??????????? Dit moet een grapje zijn!  In een muffe ruimte tussen de 
potten en blikken met poedertjes staan op twee tafel een viertal computers waarvan er om 
precies te zijn twee werken op 1700 leerlingen!!!!! 
 

O, onze handen beginnen te jeuken. Hier is echt werk 
aan de winkel. En op dat moment wordt dan ook echt 
deelplan 4 geboren. Waarover meer te lezen zal zijn op 
onze site bij terugkomst in Nederland. Want het is mooi  
dat je kinderen de gelegenheid geeft om onderwijs te 
kunnen volgen, maar de leraren moeten in dit geval, 
zeker hier, ook wel de gelegenheid krijgen om les te 
geven….daar moeten we iets aan doen anders is het 
emmertjes water naar de zee dragen…Thuis zullen we 
hard aan de slag gaan met het maken van en 

prioriteitenlijst van benodigdheden en zullen we er alles aan doen om deze school op het 
gebied van materialen ook een steuntje in de rug te geven.  
 
Een ander zeer belangrijk aspect dat naar voren komt tijdens het gesprek is dat het 
monitoren van de kinderen ( waar al een start mee was gemaakt) moeilijk te realiseren is.  
Er ontbreekt op deze school eigenlijk een persoon die in een soort van mentor of 
decanenfunctie in staat is de kinderen te begeleiden en te ondersteunen bij het bepalen van 
een vervolgstudie, en dit dan ook nog eens te doen op basis van behaalde resultaten en 
persoonlijke kwaliteiten en interesses. Enerzijds door de onderbezetting, anderzijds doordat 
dit geen bekend fenomeen is. Wij dachten aanvankelijk dat het mogelijk zou zijn om deze 
Hollandse manier van begeleiding naar de arbeidsmarkt of vervolgstudie zoals wij dat 
kennen te introduceren hier op deze school. En dat blijkt niet zo eenvoudig door het 
ontbreken van bepaalde structuren. Het belang ervan wordt door de schoolleiding wel 
degelijk in gezien en zij zouden ook liever zien dat het op deze manier zou gebeuren, maar 
de overheid heeft bij dit probleem weer een aardige vinger in de Brinta. Het is gewoon niet 
gebruikelijk en men zou dan en compleet onderwijssysteem moeten wijzigen en dat kost tijd 
en overredingskracht.  



 
Deze conclusie is enerzijds teleurstellend maar anderzijds creëert het geen reëel probleem 
voor het uitvoeren van ons projectplan…in zekere zin vergemakkelijkt het voor ons juist het 
een en ander. We wisten dat scannen en monitoren van de secondary studenten moeilijk te 
controleren zou zijn en gecompliceerd was door middel van het gebrek aan een mentor die 
zich hier mee bezig kon houden. Nu we na ons bezoek aan de TTC weten dat er ca. 
weghalen een tiental studenten gedwongen is met de opleiding te stoppen zullen wij ons 
focussen op juist deze groep als gegadigden voor deelproject drie. Waarom moeilijk doen als 
het makkelijk kan. Deze studenten willen ook echt een lerarenopleiding volgen anders waren 
ze er nooit aan begonnen…. Ook zij verdienen een kans net zo goed als de secondary groep 
het verdient om secondair onderwijs te volgen en de primary leerlingen primair onderwijs. 
Alle verdienen ze binnen deze drie richtingen een basis. Op dit punt zal ons projectplan 
aangepast worden bij terugkomst in Nederland. En zo zie je maar weer dat persoonlijk 
contact met de mensen, het ervaren van de problematiek en je aanwezigheid in het veld je 
verder brengt in het optimaliseren van dingen. We verlaten de school met en goed gevoel. 
We hebben echt het gevoel dat we zo veel verder gekomen zijn….het geeft een enorme 
energiestoot. We zouden de jungle wel weer aankunnen …..bijna dan!  
 
Na het bezoek aan deze laatste school tuffen we dan ook in een stuk door naar Douala…. 
De reis duurt lang en we hebben het nu echt wel gehad. We verlangen naar een bed en naar 
kleine Nadine die samen met Mabel vanuit Yaoundé naar Douala is gekomen om weer met 
papa en mama herenigd te worden. Na een enorm lange trip komen we uitgeput aan. Het is 
een emotioneel weerzien.  
 
De volgende dag staan we alle weer paraat. Het is een nieuwe dag, met nieuwe rondes en 
nieuwe kansen.   We gaan op pad naar de kustplaats Limbe, waar we een afspraak hebben 
met onze advocaat. We hebben een consult inzake de legalisatie van de NGO en de 
autorisatie van de aanvraagpapieren voor de bouw van ons weeshuis in Limbe (jawel, 
Limbe…wij horen jullie denken) ……tevens ontvangen wij de stukken waaruit het bezit van 
de grond gelegaliseerd is.   
 
Aangekomen bij de advocaat die gehuisvest is in een kantoor van 2 bij 2 meter zijn we 
allereerst verrast over zijn verschijning. Het is een soort van Jake and de fatman met dan de 
nadruk op de fatman. Hij past met zijn dikke buik (die er niet zit van de ondervoeding zoals 
bij de meeste kindertjes hier in Kameroen) nog net achter zijn bureau. Mijn ogen scannen 
zijn buik en dat in een te klein kostuum geperst zit. Mijn ogen scannen de muren waaraan 
een foto hangt waarbij ik eventjes stilhoudt. Een donkere man, advocaat in toga met een 
blonde pruik…. Jawel een blonde! Dat dit aardig contrasteert met de afros die we in de 
afgelopen drie weken hier hebben gezien begrijpen jullie zeker wel! Wat een giller…. ik kan 
het niet laten er een opmerking over te maken maar houdt het netjes. Bovendien moeten we 
niet te melig worden want we zitten hier voor serious business.  
En het meneertje tegenover ons is geen pro-deo advocaat…dus spijkers met koppen slaan is 
vanaf nu het motto.  
 
We krijgen alle stukken te lezen in het Engels. Het ziet er op het eerste en tweede gezicht 
allemaal netjes uit. We maken wat afspraken inzake de aanlevering van onze statuten in het 
Engels en pasporten en vragen nog eens goed na hoe het nu zit met aansprakelijkheid enz. 
van ons in relatie tot de NGO in  Kameroen. Ik bedenk me bij het houden van deze 



gesprekken of het niet beter zou zijn een advocaat erbij te hebben…..uhum daar zit je 
nu….en die is er juist om onze belangen te behartigen….waarom stelt me dat dan niet 
helemaal gerust?????? Het zal wel wennen zijn aan de cultuur en de andere manier van zaken 
doen en toch het feit dat communiceren in je moedertaal geeft toch meer zekerheid in je 
gesprekken….daar zal het vast en zeker mee van doen hebben. Als later op die dag blijkt dat 
onze meneer de advocaat meld aan Marco dat hij ondanks zijn overgewicht zeker nog in 
staat zou zijn mijn lieve reisgenoot José te kunnen bevredigen, weet ik dat de kriebels die ik 
toch een beetje bij deze man had ergens anders vandaan kwamen. Hij is gewoon een beetje 
een viespeukie. Goed…..dat mag best, maar niet als hij het over mijn José heeft. Is ie 
helemaal……Hij moest zijn blonde pruik van zijn hoofd schamen! 
 
Als we na een consult van drie kwartier klaar 
zijn neemt hij ons mee naar het stuk land.  
Wow, dit is mooi en vooral groot. Het is bijna 
vier keer zo groot als het land dat we in eerste 
instantie in Douala hadden, maar waar onze 
bouwplannen bij nader inzien toch werden 
afgekeurd door de regering/overheid op basis 
van de bouwconstructie. Maar dit is nog veel 
beter. Het heeft een zee-uitzicht en het ligt aan 
de main road, waardoor het goed bereikbaar is en 
de toevoer van materialen vergemakkelijkt. 
Tevens is er op loopafstand hemelsbreed op ca. 
100 meter afstand een grote kerk gebouwd. Dit vinden we van groot belang straks voor de 
ontwikkeling van de kinderen. Geloof geeft hoop dat weten we wel na deze drie weken hier 
in Kameroen. Geloof neemt een belangrijke positie in van de levens van de mensen….. 
zonder dit geloof zou het sterfte cijfer nog vele malen hoger zijn…want geloof geeft kracht 
en met de juiste zorg en de kracht de ze uit het geloof halen zullen de kinderen die we hier 
later gaan opvangen een nog grotere kans maken op ene goede basis en een menswaardig 
bestaan.  
 
We maken foto’s van het stuk land en we filmen het interview dat we hebben met de local 
chief die volledig op de hoogte is van onze bouwplannen en ons graag ontmoet op deze plek. 
Het is een hele fijne man…. en we hebben een bijzonder gesprek over de problematiek. Niet 
alleen over de weeskinderen maar ook over het HIV probleem en het gebrek aan 
voorlichting. Ik weet dat dit zaken zijn waar wij ons niet mee bezig houden binnen onze 
doelstellingen, maar het is goed voor het algemene beeld en de situatie in dit land.   
 
Omdat dit stuk land veel groter is dan het land 
waarop onze bouwtekeningen zijn gebaseerd, levert 
dit bezoek een extra punt op de agenda op. Praten 
met de aannemer om de tekeningen aan te passen. 
We zullen hem ontmoeten in het huis van Martina. 
Justin is zijn naam en ook hij is een bekende van de 
familie. Zolang we alles dan ook voor familiaire 
prijsjes kunnen realiseren vinden we het allemaal 
prima en gaan we hier go with the flow !!!!! We nemen 
afscheid van de advocaat die vervelend genoeg door 



zijn dikke Audi A6 in de steek is gelaten en met pech in het veld staat waar we net ons land 
hebben bezichtigd. Echt rot voor hem……;-)  We geven hem een fles water, want zo slecht 
zijn we ook weer niet en bedanken hem voor zijn kostbare tijd.  
 

En wat doe je na een vruchtbare dag vol successen 
in de nabijheid van het strand op en plek waar 
iedere toerist naar toe gaat omdat het hier wel 
(Afrikaanse) luxe heeft…..uiteraard een bezoekje 
brengen aan dit strand. We rijden naar een plaatsje 
verder gelegen aan de kust en we nemen en duik in 
de zee. Het zand is er echt zwart…heel bijzonder. 
De kustlijn is prachtig en het water is echt warm. 25 
graden is het water…..zoiets hebben we nog  nooit 
gevoeld. We maken foto’s en heel even is het echt 
een vakantie hebben en dat hebben we vandaag 

zeker verdiend….. onder het genot van een overheerlijke verse zeevis vergezeld van de 
bekende overheerlijke spicy pepers smikkelen we onze vingers haast op en houden we het 
vakantiegevoel nog heel even vast en met een warme wind door mijn haren kijk ik  naar de 
roze oranje lucht die een gouden glimlach weerspiegelt op de zee  ….mijn gedachten dwalen 
af…. En gevoel van geluk sluipt mijn lijf binnen….en voel me weer bevoorrecht …. 
bevoorrecht dat ik hier mag zijn.  
 
 
Waar aan de nare dingen tijdens onze trip weer een eind kwam, komt er aan dit heerlijke 
ontspannen moment ook een einde…want we moeten nog terug naar Douala rijden, waarbij 
we eerst langs Boua moeten om Neville, het broertje van Vivian op te halen. Hij is blij om 
ons allen heelhuids terug te zien uit de jungle en we proppen ons met zijn allen weer als 
sardientjes in de jeep inclusief Neville, Nadine en Mabel als “EXTRA” passagiers! We 
komen heel laat aan in Douala, waar we allen slapen als een roos. We blijven in Douala nog 
twee dagen, een dag langer dan gepland.  
 

Neville, Mabel, Jose en ik nemen kleine Nadine mee 
op pad. We boeken de markt in Douala waar het 
werkelijk een paradijs is als je van houten sieraden 
houdt en ja “Daar houden wij van hé Jo?” We gaan 
daarna met de taxi naar een prachtig stuk kust, we 
eten verse vis dat rechtsreeks van de zee, na de 
barbecue te hebben ontmoet, je bord opkomt. Zalig 
gewoon. Het is echt een fantastische dag! Super! En 
vandaag….. ja vandaag hebben we dan echt een keer 
een hele dag…. een vakantie gevoel. Zwaar voldaan 

komen we thuis en drinken voor de formaliteit ;-) nog even een whisky……en slapen zoals 
we nog nooit geslapen hebben.  
 
De volgende dag ontmoeten we Justin de aannemer. We bespreken de plannen met hem en 
we maken een soort van globale nieuwe indeling van het gebouw. Tevens ontstaat er het 
idee, gezien de grote hoeveelheid extra ruimte, om een soort van hostel aan het weeshuis te 
maken. Het idee is om toeristen ( Limbe blijft een badplaats) tegen een gereduceerd tarief te 



laten overnachten in het hostel waarvoor zij in ruil klusjes doen met de kinderen en zo dus 
hun steentje bijdragen aan het reilen en zeilen binnen het weeshuis. Goed concept, leuk idee 
en dus een extra punt om in Nederland onder de loep te nemen en uit te werken. Het geld 
dat binnenkomt, kan hiermee gebruikt worden voor onderhoudt of bijvoorbeeld activiteiten 
met de kinderen….  
We zijn alle enthousiast….. dan neemt Justin ons mee de stad langs een route waar we de 
mogelijkheid krijgen om veel van zijn bouwprojecten te aanschouwen. Van winkels, tot 
woonhuizen, tot scholen tot hotels. We bezoeken er ook een aantal die nog in de bouw 
zijn….We lopen een hotel binnen dat vol in aanbouw is…..kan iemand mij vertellen waar ik 
die oranje veiligheidshelmen kan vinden????..............Nou die Justin kan er wat van….we 
hebben in ieder geval te maken met iemand die verstand van zaken heeft. Dat geeft 
vertrouwen. Nadat we ongeveer een 10 tal van zijn projecten hebben aangedaan…..wat ook 
genoeg is als je bedenkt dat alle gebouwen nog geen werkende lift hebben in deze fase van 
bouw. De oplevering is van vele nog niet in zicht. Dus trappen lopen met dit 
weer…..alweer….. 
 
Na deze trip worden de tassen gepakt in Douala en de terugreis naar Yaoundé wordt in gang 
gezet. We kunnen haast niet wachten tot we de kleintjes weer in onze armen kunnen nemen. 
De kinderen uit de straat. De kinderen die achtergebleven zijn bij Mani thuis…Tina, 
Fortune…Ebay we komen eraan! We nemen dezelfde bus als waarmee we heen gekomen 
zijn en nemen afscheid van Atem….die fantastische onvergetelijke driver….who saved our 
lives a couple of times…. Atem..you clap for yourselve! 
Thuiskomen is hartverwarmend, de kinderen vliegen ons om de nek….. daar het al laat is 
vertellen we ze de volgende dag wat we allemaal meegemaakt hebben en begin ik aan mijn 
tweede reisverslag…..die jullie wellicht ook gelezen hebben. Ruim twee dagen lang zit ik 
achter de computer gekluisterd…tikken..herbeleven…tikken …herbeleven. Pffff….. ik kan 
het haast niet geloven wat we allemaal mee hebben gemaakt…..but it wasn’t a dream..it was for 
real.  
 
De kinderen hebben nu schoolvakantie dus iedereen is vrij. En dat is …. Heftig. S’ochtends  
om 8.00 staan ze naast je bedje en dan vinden ze echt dat je eruit moet komen…..dus dat 
doe je dan ook maar. In deze dagen 
besluit ik te beginnen aan ons laatste 
reisverslag maar besluit kort daarna 
te stoppen en het thuis af te maken. 
Die laatste dagen dat we met de 
familie door kunnen brengen… 
willen we genieten van alles en 
iedereen. Het is zonde om nu deze 
tijd achter de pc te zitten. Marco en 
Jose zijn het met me eens. Mooi. De 
laatste dagen…. als het einde nadert, 
nadert ook de pijn…de pijn van 
vertrek.  Het waren slechts 3,5 
weken mar voor ons gevoel waren 
we hier drie maanden. Zo veel 
hebben we meegemaakt. We mogen terug kijken op een geslaagde reis wat betreft de 
realisatie van gestelde reisdoelen boven verwachting is geweest. Echt super…..en dan niet te 



vergeten de ervaring als mens…. De onvergetelijke … indrukwekkende ervaring… van het 
hier zijn, het hier zien,  en vooral van het hier voelen…tot diep in het binnenste van je ziel!!!! 
 
Jo en ik brengen nog even een bezoekje aan Antoine, mijn oogappeltje, mijn hartendief die 
ik zo graag mee naar Nederland zou willen nemen. We geven zijn tante wat speelgoed, een 
springtouw wat kleurpapier etc. ze is er erg blij mee. Antoine is beduusd alsof hij voelt dat 
we weg gaan. Ik pak hem beet en houdt hem stevig vast..stilletjes bid ik voor hem en vraag 
het geen waar iedereen hier zo sterk in geloofd te waken over mijn kleine vriendje…. Dat 
heerlijke mannetje…ik wil hem eigenlijk niet loslaten maar ik weet dat het moet…. Bye my 
little friend…I love you and I will miss you. I hope too see you next time when I come… ( 
please promise me you will ‘still’ be there, zeg ik in mijn hoofd) Ik geef hem een dikke zoen en we 
vertrekken…. Pfff en even is daar weer die man met de hamer……. 
 
Voordat we thuis afscheid nemen van de kinderen…geven we elkaar allen een hand en 
maken een kring in de slaapkamer… we bidden… kleine Tina en Fortune nemen het woord 
en bidden voor een veilig terugreis van hun dierbaren…..wij….het is heftig… maar heel 
bijzonder. Wat zullen we die kids missen!!! 
 
Het afscheid valt heel zwaar…. De reis naar het vliegveld voelt als een trip in een  
rouwauto naar een begraafplaats…dat klinkt bizar….maar zo voelt het…het is ook een vorm 
van afscheid nemen op een manier zoals ik hem nog nooit heb hoeven nemen. We voelen 
het allemaal. Vivian moet haar familie weer verlaten en ook wij verlaten onze Afrikaanse 
familie…zo voelt het van binnen. Ze hebben allen een plekje gekregen in ons hart. Het is 
echt mogelijk om onder deze omstandigheden zo snel een band met mensen te krijgen zeker 
als je, je daar voor openstelt. Tranen in overvloed….e-mail adressen en telefoonnummers 
gaan veilig mee de adresboeken in en herinneringen mee in onze harten.  
Op de roltrap kijken we ze nog even na……thank you for everything…bless you all.  
En huilend stappen we het vliegtuig in. Als de drankkar voorbij komt kijken Jo en ik elkaar 
aan…..daarna op de klok 13.00 uur….ja doe er maar 1 om het af te leren en de stewardess 
schenkt met een enigszins verbaasde blik twee Johny Walker Red Label in… 
We proosten op een onvergetelijke reis!!! Dan huil ik me in slaap. Als ik wakker wordt zijn 
we op nog geen 30 minuten van Frankrijk vandaan. Met onze voeten zijn we straks op 
Europese grond, maar met onze gedachten nog in Afrika. Het zien van de auto’s, de grote 
hoeveelheid blanke mensen, het straatbeeld…. het is allemaal heel onwerkelijk. Na een 
busreis van ruim 5 uur komen we om 05.50 aan op centraal station…. Rotterdam. Thuis????? 
Op het moment dat ik mijn sleutel in de voordeur steek voelt het nog steeds anders als 
normaal thuiskomen van een vakantie. Ik ben nog in een soort van narcose en voel me 
enigszins ontredderd. De vertrouwde warme armen van mijn mannetje brengen me 
langzaam terug op deze wereld en de koude douche die ik de volgende ochtend gewoon 
weer neem (zoals de afgelopen 3,5 weken)  brengt me voor mijn gevoel weer even fysiek 
terug naar daar….hoe bedoel je ontkenningsfase…..maar na een week thuis (en na 1,5 week 
toch maar weer een warm douchje;-)) en weer aan het werk te zijn vraag ik me nog steeds 
af…. Was dit mijn leven???????  Het antwoord op de vraag weet ik inmiddels maar weet ook 
een ding zeker. Kameroen……we’ll meet again soon!  
 
 
 


