
-

oorlog in dit land maakt het leven er niet 

gemakkelijker op. De infrastructuur is on-

derontwikkeld, de wegen zijn er slecht of 

niet begaanbaar. Gelukkig zijn er mensen in 

dit land die zich ondanks de moeilijkheden 

Voor hen wordt dit jaar de MIVA-collecte 

gehouden. Inspirerende mensen als zuster 

Zij zet zich in voor meisjes in het westen 

van deze meisjes is verloren gegaan. Zij zijn 

gestorven aan de aidsepidemie. De meisjes 

bleven zonder ouders achter. Zuster Cle-

-

ben zij weer een toekomst.

Collecte materiaal

Op www.miva.nl leest u meer over dit 

project. Eind juni ontvangen de parochies 

het campagnemateriaal voor deze collecte. 

Met daarin uitdeelmateriaal voor in de kerk 

zeer op prijs als u de campagne onder de 

aandacht brengt binnen uw parochie en in 

de plaatselijke media.

MIVA inspiratiedag 14 juni

MIVA organiseert op vrijdag 14 juni de MIVA 

der Wijst, bekend van het TV-programma 

de wandeling, bereid gevonden ons te in-

spireren. Daarnaast presenteert MIVA het 

collecteproject van 2019. MIVA medewerk-

sters Milou en Daphne zijn naar Kameroen 

gereisd om dit project te bezoeken en zullen 

hier persoonlijk verslag van doen.

www.miva.nl

MIVA-collecte 2019: 
Geef meisjes in 
Kameroen een toekomst
In het weekend van 24 en 25 augustus vindt de MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA uw aandacht 

voor Kameroen. Centraal staat zuster Clementine, die haar leven in het teken zet van kwetsbare meisjes 

De meisjes in Kameroen waar zuster 
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Alleen op de wereld

Zonder ouders, soms verstoten door hun 

lot van deze wezen aan. Toen zij in 2002 

in dit gebied aankwam werd zij meteen 

geraakt toen zij deze kinderen langs de 

hoop dat ze ingehuurd zouden worden 

om op de farms te werken.

Eigen bestaan opbouwen

Vooral het lot van de meisjes trekt 

worden al achtergesteld in Kameroen en 

hebben daardoor helemaal geen kans op 

een toekomst. Zij vangt deze meisjes op 

in het opvangcentrum in Bangang. Een 

sober klooster, zonder stromend water, 

zonder toilet, soms met elektriciteit. 

Ze krijgen hier les in vaardigheden 

waarmee ze later werk kunnen vinden. 

Bijvoorbeeld naaiwerk, computerwerk en 

‘Een glimlach op het gezicht van de 

meisjes toveren, daar doe ik het voor!’

De kinderen voelen zich op hun 

gemak in het centrum en zijn blij dat 

inkomsten. Er wordt een beetje verdiend 

aan een kleine farm (kippen, kalkoenen, 

gewassen). De lessen worden gegeven 

door twee vrijwilligsters uit het dorp. 

De meisjes leren koken en krijgen les in 

opleiding kunnen de meisjes geld lenen 

om bijvoorbeeld een naaimachine of 

kappersmateriaal te kopen om daarmee 

geld te gaan verdienen.

De omgeving is steeds beter op de 

hoogte van het goede werk van zuster 

We zijn in het grensgebied van 

Engelstalig en Franstalig Kameroen. 

In de regio waar wij als Europeanen 

nog net mogen komen. Enkele 

kilometers verderop is er onrust, 

de Engelstalige bevolking voelt 

zich achtergesteld en er heerst een 

veel media aandacht voor hebben, 

maar die wel heel schrijnend is. 

In dit grensgebied woont zuster 

‘Ik doe het voor een glimlach van die meisjes’

Centraal in de MIVA campagne van dit jaar staat Kameroen, een land 

waar het niet altijd makkelijk is om te werken. Toch zijn er mensen die 

het vol blijven houden en zich het lot van de meisjes aantrekken. Een van 

die mensen is de 54-jarige zuster Clementine. Daphne en Milou van MIVA 

bezochten haar eind 2018. Een bijzonder bezoek aan een bijzondere vrouw 

die zich inzet voor haar dorp.  
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meer betrokkenheid en samenwerking 

met lokale leiders, overheid, ouders etc. 

De koning van Bangang is ‘godfather’ van 

het centrum.

Hulp brengen

ook kansarme gezinnen en kinderen. 

Ze spoort kinderen op die zorg nodig 

kleine klooster in Bangang is het 1,5 

uur rijden naar Bafoussam. Als het niet 

is de weg onbegaanbaar en verandert in 

duurt dan ruim 3 uur.

Wij mochten mee naar een gezin dat 

hulp van haar krijgt. Via een hobbelige, 

bijna onbegaanbare weg bereikten 

Marvelous bij haar huis, samen met 

haar moeder en oma. Marvelous is 

geboren met een afwijking aan haar 

gezorgd dat ze geopereerd kon worden. 

Nu kan ze al kruipen. Binnenkort volgt 

Marvelous ook zicht op een toekomst.

We zijn geraakt door deze bijzondere 

vrouw, hoe liefdevol zij over haar werk 

en de meisjes praat, is heel speciaal. 

Zij kiest er ondanks de moeilijke 

leefomstandigheden voor om deze 

kinderen en meisjes te helpen en ze 

zo een toekomst te geven. Met een 

veerkracht waar wij nog allemaal 

wat van kunnen leren. In moeilijke 

omstandigheden zonder enkele luxe 

houdt zij zich staande. Omdat de meisjes 

voelen ons bevoorrecht dat we zuster 

Auto onmisbaar

De auto zorgde ervoor dat zuster 

kon bereiken. Dit is op een andere manier 

niet mogelijk. ‘De auto brengt ons dicht 

bij de families en gemeenschappen. 

Nu kunnen we deze mensen begrijpen, 

voeden, onderwijzen en ondersteunen’, 

Kameroen is onder onze huid gaan 

Daarnaast zijn de omstandigheden 

waar ze moet werken is zo afgelegen 

en onherbergzaam. Een auto is echt 

onmisbaar om haar werk te kunnen 

doen.

In Kameroen zijn er gelukkig meer 

zijn er in 2019 nog 6 auto’s nodig. 

‘Ik doe het voor een glimlach van die meisjes’

Kameroen (Engels: Cameroon, Frans: Cameroun) is een land in Afrika dat is 

ontstaan in 1961 door het samenvoegen van het Franse Cameroun en het 

Britse Cameroons. Kameroen grenst aan Nigeria, Tsjaad, de Centraal Afrikaanse 

Republiek, Congo-Brazzaville, Gabon en Equatoriaal-Guinea. De hoofdstad van 

Kameroen is Yaoundé. Een aantal grote steden in Kameroen zijn: Kribi, Douala, 

Bafoussam, Garoua en Maroua. Kameroen is 14 keer zo groot als Nederland

Om de onrust te begrijpen is belangrijk om te weten dat Kameroen een verdeeld 

land is. Er is een Franstalig en een Engelstalig deel.

provincies zijn Engels. Door het beleid van Franstalige president Paul Biya, 

die al 35 jaar aan de macht is, ligt de focus op Franstalig Kameroen. Daar is 

werkgelegenheid, liggen goede wegen en is een ander rechtssysteem. Nu probeert 

hij het Engelstalige deel in het westen van Kameroen te ‘verfransen’.

Verfransing in Engelstalig gebied

begonnen de stakingen van advocaten in het westen. Zij waren boos omdat 

Franssprekende advocaten werden ingezet om de Engelssprekende bevolking te 

vertegenwoordigen. Mensen hadden het gevoel dat ze geen zaak meer konden 

winnen. Daarna werden Franstalige docenten op Engelstalige scholen geplaatst. 

De mensen in West-Kameroen zijn het nu zat, ze willen gelijk behandeld worden. 

het Kameroenese leger veroorzaken toenemende ontheemding in de Engelstalige 

regio’s Noordwest en Zuidwest. Het aantal ontheemden wordt geschat op meer 

dan 246.000.
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