Jaarverslag 2019-2020 Stichting Ontmoet Kentzou

Stichting Ontmoet Kentzou is een particulier initiatief dat gericht is op samenwerking in de meest
brede zin tussen de gemeenschappen van Kentzou in Kameroen en Bunnik en omgeving in
Nederland. De stichting richt zich op sectoren als onderwijs, zorg, landbouw en handel. We vinden
uitwisseling van kennis erg belangrijk. Ontmoet Kentzou heeft dan ook als rol partijen uit Nederland
en Kameroen met elkaar in contact te brengen. Meer informatie is te vinden op www.ontmoetkentzou.nl De financiering van gezamenlijke initiatieven bestaat uit donaties uit Nederland en de
opbrengst van eigen initiatieven.
Lycee Technique de Kentzou
2019 is een belangrijk jaar in het bestaan van
Stichting Ontmoet Kentzou. Het doel voor dit
jaar is om samen met onze zusterstichting
Association pour Developpement de Kentzou
(ADK) het plan voor computeronderwijs aan
het Lycee Technique de Kentzou (LTK) te
realiseren. Dit Lyceum is vergelijkbaar met een
school voor beroepsonderwijs in Nederland. Op
deze school worden vakopleidingen verzorgd
die gericht zijn op beroepen waaraan behoefte
is in Kentzou. Het doel van de school is om de
jeugd van Kentzou een professionele toekomst
te bieden in hun eigen leefomgeving. Op deze
manier wordt vergrijzing tegen gegaan, en nog belangrijker, de voortijdige schooluitval wordt
beperkt door dit toekomstperspectief. De economische gevolgen zijn ook positief. Leerlingen
worden opgeleid tot metselaar, timmerman of boekhouder. De wens is om het curriculum uit te
breiden met een computeropleiding.
Het plan voort uitbreiding van het Lycee Technique de Kentzou met computeronderwijs opgenomen
in het meerjarig beleidsplan van gemeente Kentzou. Het projectplan, de tekeningen en de offerte zijn
vastgesteld. In dit plan is een verdeling van taken weergegeven. Aan Stichting Ontmoet Kentzou is
de uitdaging om het benodigde bedrag van circa €23.000,- bij elkaar te krijgen. Een toezegging van
Wilde Ganzen, dat particuliere initiatieven in ontwikkelingslanden financieel ondersteunt is eind
2018 ontvangen. Daarnaast heeft studentenvereniging Lamento/Veritas in Utrecht aangegeven dit
project te willen steunen door middel van het schenken van opbrengsten van activiteiten van hun
lustrum.
Veterinaires sans Frontieres (Dierenartsen zonder Grenzen)
De contacten tussen de stichting Ontmoet Kentzou en de studentenafdeling van Dierenartsen zonder
Grenzen bestaan al enige tijd. We zoeken al enige tijd naar mogelijkheden om samen te werken om
dierenwelzijnwerkers op te leiden in de dorpen rond Kentzou, zodat zij ziektebeelden herkennen en

basishandelingen kunnen verrichten, omdat de infrastructuur en de organisatie het niet altijd
mogelijk maakt voor de veeartsen op tijd en met de juiste medicamenten aanwezig te zijn.
Werkbezoek burgemeester Belekou
Half april bezoekt de heer Belekou Bunnik en omgeving om de
samenwerking te bekrachtigen door het ondertekenen van een
samenwerkingsovereenkomst met Wilde Ganzen. Hij maakt kennis
met de studenten van Lamento/Veritas en is duidelijk onder de indruk
dat jonge mensen uit Nederland zich zo enthousiast inzetten om jonge
mensen in Kentzou meer kansen te geven.
Ook de gesprekken met de veeartsen resulteren in het gezamenlijk
opzetten van een opleidingsplan. Daarnaast maakt de burgemeester
kennis met een groot veeteeltbedrijf dat gebruik maakt van moderne
technische middelen als voer- en melksensoren en automatische
mestafvoer. Zijn interesse is ook gewekt door een bedrijf in gebruikte
vrachtwagens, die Kentzou goed kan gebruiken.
Donateurs
Naast de eerdergenoemde Wilde Ganzen en Lamento/Veritas gaat ook onze dankbaarheid uit naar
de MOV-groepen uit de gemeente Landerd en mevrouw A. Govers die een aanzienlijke donatie
hebben gedaan om onze bovengenoemde plannen te realiseren. Dankzij hen is het benodigde bedrag
dat nodig is voor het onderwijsplan nu beschikbaar.
Onheilspellend bericht uit Kentzou
Tot onze grote schrik en verdriet kwam op 29 december het verschrikkelijke bericht uit Kentzou dat
burgemeester Belekou, en president van onze zusterstichting ADK, na een kort ziekbed is overleden.
Naast het verlies van een vriend is hiermee ook de toekomst van onze samenwerking onduidelijk.
Voortgang 2020
Na de begrafenis eind januari van de heer Belekou worden burgemeestersverkiezingen voorbereid.
In maart maken we telefonisch kennis met de heer Donatien Barka die gekozen is als nieuwe
burgemeester. Door COVID-19 in Europa en onrusten in het westen van Kameroen is het helaas voor
ons niet mogelijk naar Kameroen te reizen om elkaar te ontmoeten en te onderzoeken of en hoe we
de samenwerking tussen de gemeenschappen uit de omgeving van Kentzou en uit de omgeving van
Bunnik kunnen opnieuw vorm kunnen geven.
Om deze reden hebben we helaas moeten besluiten om voorlopig geen gevolg te geven aan het
project met Dierenartsen zonder Grenzen en andere initiatieven die minder verder gevorderd waren.
Onze focus ligt nu op het realiseren van computeronderwijs voor Lycee Technique de Kentzou.
Hiertoe worden nu in Kentzou de juiste documentatie in orde gemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid
zullen deze plannen met vertraging en op een andere manier dan gehoopt in 2021 hun weerslag
vinden.
We zien uit naar een nieuwe fase in onze samenwerking om met steun van onze donateurs weer van
betekenis te mogen zijn voor de burgers van Kentzou.
Bestuur Stichting Ontmoet Kentzou
December 2020

Financieel Jaarverslag 2019

Saldo betaalrekening per 1-1-2019

7.672,76 euro

Saldo betaalrekening per 31-12-2019

7.591,08 euro

Uitgaven 2019
Kosten website en e-mail

125,22

Kosten gebruik betaalrekening

99

Betaling Wilde Ganzen (tbv klaslokaal LTK)

857,46

Totaal

1081,68 euro

Inkomsten 2019
Eenmalig
Stichting MOV Reek

1000

Totaal

1000,00 euro

Resultaat 2019

- 81,68 euro

Financieel Jaarverslag 2020

Saldo betaalrekening per 1-1-2020

7.591,08 euro

Saldo betaalrekening per 31-12-2020

8.836,36 euro

Uitgaven 2020
Kosten website en e-mail

140,72

Kosten gebruik betaalrekening

114

Totaal

254,72 euro

Inkomsten 2020
Eenmalig
Stichting MOV Reek

1500

Totaal

1500,00 euro

Resultaat 2020

+ 1245,28 euro

