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Kameroen grenst aan Nigeria en is een arm maar vruchtbaar 
land met veel landbouw. In het oosten zijn veel problemen 
door de toename van het aantal vluchtelingen vanuit  
Centraal Afrika en in het noorden door de terreurorganisatie 
Boko Haram.

“In Kameroen raakte ik betrokken bij een vrouwenorganisatie”, 
legt Karin uit. “En door hun plaatselijke afdeling in Kentzou zijn 
we een paar keer uitgenodigd daar een bezoek te brengen. 
Daar werden we zo ontzettend hartelijk ontvangen dat wij 
graag wat terug wilden doen. Kentzou ligt in de armste regio 
en heeft 17.000 inwoners. Uit alles bleek dat men daar kennis 

en ervaring nodig had op het gebied van gezondheidszorg, 
economie, onderwijs en landbouw. Wat de burgemeester van 
Kentzou vooral zorgen baarde, is dat jongeren vroegtijdig hun 
school verlaten omdat er toch geen toekomstperspectief voor 
hen is. Terwijl er juist een enorme behoefte is aan vakmensen. 
Daarom hebben ze een school waar les wordt gegeven in de 
gewone vakken zoals taal en rekenen, maar ook in praktische 
zaken zoals timmeren, metselen, boekhouden en werken met 
computers. Alleen, ze hebben geen computers; de leerlingen 
krijgen uitleg over Windows op een schoolbord. En daar gaan 
wij mee helpen. We zorgen dat de school kan uitbreiden met 
een geschikt lokaal - want er moet wel stroom zijn - en gaan 
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“Vrienden van mijn ouders waren actief in ontwikkelingshulp en werkten aan projecten in 
Oost-Kameroen", vertelt Karin Akkers, adviseur bij Digital Business Solutions (DBS). “Toen zij 
vroegen of ik een keer mee wilde, leek me dat spannend en heb ik ja gezegd. Dat bleef niet 
bij één keer, inmiddels ben ik er nu acht keer geweest.”
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‘Er is juist enorm 
veel behoefte aan 

vakmensen’

Karin Akkers
Karin woont in Utrecht samen met haar partner Axel.  
Ze hebben geen kinderen en geen huisdieren maar gaan 
wel vaak naar concerten, theater en musea of film. Karin 
maakt veel lange wandelingen en in deze coronatijd 
heeft ze op zolder haar eigen vitaliteitscentrum ingericht. 

Meer lezen? Er is ook een website  
www.ontmoet-kentzou.nl

voor computers zorgen. Daarvoor hebben we in 2016 de 
stichting “Ontmoet Kentzou” opgericht. De hulp komt vooral 
van inzamelingsacties die we organiseren, donaties en de 
stichting De Wilde Ganzen. 

Onze grootste donateur voor dit project is een studenten-
vereniging uit Utrecht die de opbrengst van hun lustrum-
activiteiten inzet om hun generatiegenoten in Kentzou een 
betere toekomst te geven. Wilde Ganzen zorgt er ook voor  
dat het geld op de plek van bestemming terecht komt.  
De computers worden gekocht in Kameroen want zo  
ondersteun je ook de lokale economie.”

Karin Akkers (links vooraan) met vriendin en mede-stichtingslid 

Wypke Zuidweg in Kameroen.




