Jaarverslag en Financieel Jaarverslag Stichting Ontmoet Kentzou 2018
Jaarverslag
Het jaar is begonnen met een vijfde reis naar Kentzou. Deze vond plaats van vrijdag 9 februari
tot 19 februari 2018. De tweede officiële reis naar Kameroen als stichtingsbestuur met de
bestuursleden Jose Govers, Karin Akkers en Wypke Zuidweg.
Tijdens de reis zijn de banden versterkt met vertegenwoordigers uit alle lagen van de
gemeenschap van Kentzou. Omdat we nu meerdere keren zijn gekomen is het vertrouwen
gegroeid. De reis was in februari gepland omdat we dan aanwezig konden zijn op de Feestdag
voor de Jeugd op 11 februari 2018, een belangrijke dag in Kentzou. Inclusief een officiële galadansavond voor gasten en hoogwaardigheidsbekleders.

Tijdens de reis is gewerkt aan het zoeken naar projecten waar we kunnen aansluiten. Wij willen
als stichting geen losstaande eigen projecten doen maar het werk van de stichting inbedden in
bestaande regionale en lokale ontwikkelingsplannen. Meerdere vrouwenorganisaties, GIC’s (
Groups lnitiatifs Commune, zie foto rechts) en Gezondheidscentra zijn bezocht. Om onze
‘vriendschap’ te versterken is tijdens de reis een bloedcentrifuge (zie foto links) en 13
plantensproeiers cadeau gedaan en zijn lokale producten (handgemaakte portemonneetjes,
tasjes, maskertjes) aangekocht. Dit waren privé-uitgaven van de bestuursleden, hiervoor is geen
stichtingsgeld gebruikt.
Verder is kennis gemaakt en gesproken met vertegenwoordigers van FEICOM/CEDEFIC/PDNP.
Zij zijn de financiers van het programma “PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT(PCD) DE
KENTZOU”, wat al in 2017 was aangekondigd, maar dat in februari 2018 eindelijk werd
vastgesteld. Het is een 5-jarig beleidsplan van de gemeente/gemeenschap. Het is de uitwerking
van een gedegen lokaal, bottom-up en wijkgericht proces om te komen tot de ontwikkeling van
de stad met veel draagvlak bij de bevolking. De bedoeling van het plan is om financiering te gaan
vinden voor de verschillende beleidsvelden, o.a. natuurlijk bij de ministeries van Kameroen zelf.
De basisinfrastructuur (m.n. ambtenaren) kunnen daarmee gefinancierd worden maar voor de
meeste afzonderlijke projecten is er cofinanciering nodig. Bélékou en zijn medewerkers hebben
onze stichting gevraagd of we hen kunnen helpen met (delen van) de uitvoering van het plan,
o.a. bij het vinden van financiering, het koppelen van Nederlandse bedrijven aan bedrijven in
Kentzou of koppelen van organisaties aan Kentzou om kennis te delen. En dat is wat we doen.
In Kentzou is in mei 2018 een lokale stichting opgericht die de gezamenlijke projecten uitwerkt
en zorg gaat dragen voor de uitvoering ervan: de ‘Association pour le Developpement de
Kentzou (ADK)’. Met hen werken we samen.
Met het Technisch Lyceum en Bélékou zijn tijdens de reis in februari 2018 concrete afspraken
gemaakt voor het realiseren van de bouw van 2 klaslokalen inclusief computers. Hiervoor wordt
in het voorjaar een plan en kostenplaatje door Bélékou opgesteld. De opleiding van
bouwvakkers, elektriciens en boekhouders is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van

Kentzou en ontwikkelkansen voor de jeugd. Daarvoor zijn vakopleidingen nodig. Voor
financiering van dit plan, wat een onderdeel is van het grotere plan, is in 2018 een aanvraag
gedaan, en ook gehonoreerd, bij de Wilde Ganzen. Tevens is dit plan door de
Studentenvereniging Veritas geselecteerd als project waaraan zij de opbrengsten van de
activiteiten in hun lustrumjaar 2018/2019 gaan doneren. Een enorm succes. Met deze 2
bijdragen en een bijdrage uit eigen middelen kunnen we het plan naar verwachting helemaal
realiseren. De middelen komen in 2019 beschikbaar.
Daarnaast is contact gelegd met de ‘dierenartsen’ in Kentzou om samenwerking te onderzoeken.
Op basis van de reis in 2017 hebben we al eerder contact gezocht met Dierartsen Zonder
Grenzen – Nederland. DZG heeft succesvolle programma’s in onder andere Malawi uitgevoerd
om de veterinaire kennis van de lokale boeren te verbeteren. DZG wilde meer weten over de
lokale situatie en of er specifieke problemen zijn. Die informatie is opgehaald. In de loop van
2018 is meerdere keren met DZG overleg geweest over de verdere uitwerking.
Een mooi resultaat van onze samenwerking en kennisuitwisseling is dat in mei 2018 het
sportpark wordt opgeleverd. Doordat burgemeester Bélékou het voorbeeld uit zijn werkbezoek
aan Bunnik in 2015 heeft gebruikt (sportpark én ook te gebruiken voor iedereen en jeugdwerk
erbij) heeft het hem geen enkele moeite gekost de aanvraag goed gekeurd te krijgen bij het
ministerie.
Niet alles lukte. In gesprek met de opleiding verpleegkunde van de Hogeschool Arnhem
Nijmegen en de informatie uit Kentzou opgehaald tijdens de reis in februari bleek dat aan de
voorwaarden om verpleegkundestudenten een afstudeeropdracht of stage in Kentzou te laten
lopen niet kan worden voldaan. Dit idee/plan laten we voor nu liggen.
Samen met een fruitteler uit Werkhoven en een lokale coöperatie van telers in Kentzou (GIC) is
het project “Orchard Development in the Kentzou Region” opgezet. Het plan was om een
investeringsonderzoek uit te voeren om samen te kijken of het mogelijk is fruit (en groenten) te
telen en te verhandelen in Kameroen of Nederland. Daarvoor hebben we in september een
subsidieaanvraag geschreven en ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die
is helaas in november afgewezen. De ondernemerskansen voor Nederlands boeren in de
oostelijke regio van Kameroen worden (te) laag ingeschat.
Donatieacties: op 1 september 2018 en in oktober 2018 vonden respectievelijk de
Rommelmarkt Werkhoven (zie foto’s) en de MOV Reek Fiets Mee plaats waar onze stichting het
goede doel was. Op de rommelmarkt zijn donateurs geworven en zijn donaties ingezameld voor
het stichtingswerk. Ook hebben we twee keer donaties ontvangen van de opbrengsten van
diners aan huis van Familie Govers en verjaardagsfeesten van mensen die de stichting willen
steunen.

In 2017 heeft het bestuur, naast de reis naar Kentzou zelf, 5 keer vergaderd.
Financieel Jaarverslag
Saldo betaalrekening per 1-1-2018
Saldo betaalrekening per 31-12-2018

4.340,50 euro
7.672,76 euro

Uitgaven 2018
Kosten website en e-mail (incl. 2017)
Kosten gebruik betaalrekening
Totaal

277,74
69

Inkomsten 2018
Eenmalig
Rommelmarkt Werkhoven
Donateursactie Rommelmarkt
Stichting MOV Reek
Opbrengst diners aan huis ‘Familie Govers’
Donaties Algemeen/Feest Annie Govers
Totaal
Resultaat 2018

346,74 euro

1000
159
1500
450
570
3679,00 euro
3332,26 euro

