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Gulle gift voor nieuwe waterput in Dard
Schoon drinkwater blijft de eerste levensbehoefte 

in Oost-Kameroen. Water is er in Kameroen in 

overvloed. Maar helaas komen malaria, tyfus of 

difterie nog veel voor doordat mensen water 

drinken uit vervuilde poelen. Door een gulle gift 

van XieXie BV kunnen we dit in het dorp Dard

voorgoed veranderen. 

Bij één van onze scholen wordt binnenkort een 

waterput gebouwd. De regentijd is nu voorbij. In de 

droge maanden oktober tot en met januari wordt de 

put gegraven, de betonnen wand en de handpomp 

geplaatst en de muur rondom gemetseld. Vanaf 

januari 2021 kunnen de kleuters van het schooltjel en 

de honderden bewoners van het dorp door de aanleg 

van de waterput onbeperkt schoonwater tappen om te 

drinken, te koken of om de was te doen.

Een geweldige stap vooruit. Dank XieXie!   

De stichting is een Anbi. 

Je gift is dus 100% aftrekbaar.
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Bedankt voor jullie steun in 2020!
2020 staat zowel in Nederland als in Kameroen in 

het teken van corona. Natuurlijk belemmert dat 

ons allemaal, maar dat corona ook ruimte geeft 

voor initiatief hebben wij dit jaar ervaren. 

Toen de scholen in Kameroen werden gesloten, 

besloten de docenten om een klaslokaal te bouwen. 

Samen iets doen  verbindt. Het is niet toevallig dat dit 

jaar onze 4e WaterWerken fietstocht het beste 

resultaat ooit had. 

Het is geweldig te zien dat ondanks corona ons werk 

in Kameroen en de fundraising gewoon doorloopt, 

dankzij jullie als donateurs, sponsors en vrijwilligers.

Graag sturen we je deze update van onze acties. 

Hartelijk dank voor je steun en we wensen je een 

gezond 2021!
Annemarie van Breugel, Kitty van Oudheusden, 

Paul Splinter, Boris van Breugel, Nynke Rots, 

Dinno van Breugel, Natasja Slob, Bert van Breugel

nieuwoud



De stichting is een Anbi. 

Je gift is dus 100% aftrekbaar.
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4e Waterwerken fietstocht groot succes
Afgelopen 20 september organiseerden we voor 

de vierde keer de Waterwerken fietstocht om geld 

in te zamelen. Het was een geweldige dag met een 

mooie route, prachtig weer, een grote groep 

fietsers en een top-opbrengst.

Er is ruim € 8.600 bijeen gefietst – net wat meer dan 

het ambitieuze doel van € 8.500 - en daar zijn we als

stichting natuurlijk heel trots op! Met dit fantastische

bedrag kunnen we onze jaarlijkse bijdrage voor

basisschool St. Aloys financieren. De 24 fietsers

hebben vrienden, familie en collega’s gevraagd om 

hen te sponsoren. We hebben ruim 220 betalingen

ontvangen via een tikkie! Dankzij de fietsers en hun

sponsors krijgen ruim 290 kinderen in 2021 goed

onderwijs en zijn 10 leerkrachten en hun families 

zeker van huisvesting en inkomen.

De groep fietsers was dit jaar flink groter dan de editie

van 2019. De tocht is in 2 groepen gefietst: twaalf

sportieve fietsers trapten 110 km weg en de andere

12 fietsfanaten tikten 190 km aan. Het was een 

prachtige route, ook door het mooie nazomerweer. De 

fietstocht ging vanuit Zeist naar de Lek, over de 

Utrechtse Heuvelrug richting de Veluwe en via de 

Randmeren en de bossen bij Lage Vuursche weer

terug naar Zeist. 

Wat is Nederland toch mooi!

Zou je een van de tochten ook willen fietsen? 

Hieronder tref je de links:

108 km tocht: 

https://ridewithgps.com/routes/33880764

190 km tocht: 

https://ridewithgps.com/routes/33981195

Op zondag 19 September 2021 organiseren we de 

5e editie van de WaterWerken fietstocht. 

Doe je mee? Noteer dan alvast de datum. Het wordt

ongetwijfeld weer een prachtige route.

https://ridewithgps.com/routes/33880764
https://ridewithgps.com/routes/33981195


Opnieuw 4 betere woningen voor de leraren
Samen met onze partners in Abong Mbang

hebben we besloten om 4 nieuwe huizen voor 

leraren te bouwen in plaats van te renoveren. 

In één nieuw gebouw komen 2 nieuwe woningen voor 

gezinnen en 2 studio’s voor alleenstaande docenten.

In de afgelopen tijd hebben we al 6 woningen voor de 

leraren van de school Saint Aloys opgeknapt. Het 

laatste gebouw met 4 woningen bleek te slecht om te 

renoveren. Het zou duurder worden dan nieuwbouw. 

Bijkomend voordeel is dat de leraren tijdens de bouw 

in hun huidige huis kunnen blijven wonen. Elk huis 

krijgt een buitenkeuken, die voorkomt dat de 

bewoners COPD krijgen als gevolg van de rook van 

het houtvuur in huis. De woningen zijn in 2021 klaar. 

De bouw is mogelijk dankzij giften van Stichting Bouw 

voor Bouw en Reco Reclame Exposure. 

De stichting is een Anbi. 

Je gift is dus 100% aftrekbaar.
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Nieuw klaslokaal in Lio gereed
In het dorpje Lio was het klaslokaal veel te klein 

voor de 50 kleuters. Een extra docent hadden we 

al aangenomen, maar de wens van het 

docententeam was om een extra lokaal te 

bouwen. Goed onderwijs heeft immers kleinere 

klassen nodig. Kortom: handen uit de mouwen! 

Omdat ook in Kameroen de scholen een tijd gesloten 

waren door corona, hebben de docenten van ‘onze’ 5 

kleuterscholen besloten hun tijd goed te gebruiken. In 

de zomer zijn ze zelf gestart met de bouw van een 

extra klaslokaal. De bouw vorderde rap. Gelukkig zijn 

ook in Kameroen de scholen inmiddels weer open en 

we zijn blij dat de kinderen vanaf november 2020 les 

krijgen vanuit het nieuwe lokaal. 

We zijn enorm trots op dit geweldige initiatief van het  

bevlogen docententeam. 
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Marktplaats en Koningsmarkt verkopen
Heb je goede spullen over? Wij verkopen ze graag 

voor het goede doel. 

Sinds 2018 staan we op de Koningsmarkt in Houten. 

Daar verkopen we poffertjes en tweedehands spullen. 

Ook verleiden we passanten een gokje te wagen en 

mee te doen aan een potje Koningshuis sjoelen. 

Ook via Marktplaats verkopen we spullen. 

Voortdurend zijn we op zoek naar goederen die 

compleet zijn en nog goed functioneren:

• servies dat er goed uitziet: borden, glazen, schalen 

of bestek

• leuke dingen voor in huis: vazen, kandelaars, karaf 

of een mooi bloempot

• mobiele telefoons of tablets met oplader

• koffiezetapparaten, platenspelers, CD spelers, 

luidsprekers en versterkers

• fietsendragers voor de auto, imperiaal of dakdrager

• 2e hands fiets, of onderdelen voor de racefiets: 

pedalen, zadels, wielen en remonderdelen

• babyspullen: maxi cosi, box, kinderzitje voor de fiets 

• speelgoed, liefst lego, knex of playmobil

De verkopen op Marktplaats en Koningsdag leveren 

jaarlijks een leuk bedrag van € 500 tot € 900 op. 

Dus als je deze spullen over hebt, help mee en neem 

even contact met ons op. Of wellicht ken je mensen 

die gaan verhuizen en nog goed huisraad over 

hebben wat de moeite van het verkopen waard is? 

Ook dan zijn we geïnteresseerd!

Heb je spullen maar je twijfelt, bel of mail gerust 

dan denken we met je mee. 

Mail Annemarie: 

E: vanbreugelannemarie@gmail.com 
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Ondertussen in Kameroen
Ook Kameroen is niet gespaard gebleven van het 

Coronavirus. Er zijn zo’n 20.000 covid-gevallen 

gemeld, maar het land lijkt de piek achter zich te 

hebben gelaten. Het blijft onrustig in het westen 

van het land.

De regering nam in het voorjaar stevige maatregelen 

om covid tegen te gaan. En met succes, want in de 

loop van het jaar is het pakket versoepeld. Zo zijn de 

universiteiten onlangs weer geopend na zeven 

maanden sluiting. Ook de scholen in Abong Mbang

en Djouth zijn in het voorjaar dicht geweest. Inmiddels 

is het anderhalvemeter-beleid met mondkapjes ook 

op de scholen gemeengoed geworden, zoals te zien 

is op de foto van leerlingen in Djouth.

Bloedig conflict in West-Kameroen

Over Kameroen horen we weinig in de Nederlandse 

media. Toch woedt er sinds de afgelopen jaren een 

bloedig conflict dat draait om taal. Het land is  

grotendeels Franstalig. Zo ook het oostelijk deel 

waarin Abong Mbang en Djouth liggen. Maar er zijn in 

het noord- en zuidwesten twee Engelstalige regio’s. 

De Engelstaligen voelen zich achtergesteld en niet 

vertegenwoordigd in het bestuur. Separatistische 

bewegingen ijveren er voor een onafhankelijke staat. 

De spanningen namen toe toen de regering een wet 

afkondigde waarin werd gesteld dat leraren ook in 

Engelstalige regio’s in het Frans les moesten geven. 

Protesten tegen de wet werden hard neergeslagen, 

waarna het geweld aan beide kanten escaleerde, met 

veel slachtoffers en een grote vluchtelingenstroom tot 

gevolg. Bron: 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/24/aanslag-op-

scholieren-in-kameroen/

De interne conflicten en Corona brengen ons werk 

gelukkig niet in gevaar.


