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Dank voor jullie steun en vertrouwen!

Door COVID werd 2021 helaas ons eerste jaar zonder

werkbezoek aan Kameroen. Via mail en app hebben

we intensief contact gehouden met onze partners. We 

hebben van hen veel foto’s ontvangen van allerlei

activiteiten die zij in 2021 hebben opgepakt. Zo is er 

naar water geboord voor een watertoren bij de 

geplande nieuwe kraamkliniek. In een filmpje is te

zien hoe het water meters hoog opspuit wanneer de 

juiste diepte is bereikt. Toen de scholen dicht waren

bouwden de leraren mee aan 4 nieuwe

lerarenwoningen. Ondanks de pandemie hebben we 

ook in Nederland mooie resultaten geboekt met het 

vinden van donateurs voor onze projecten en met het 

organiseren van acties om geld in te zamelen. In deze

nieuwsbrief lees je er meer over.

In januari 2022 hopen we Kameroen wel weer te  

bezoeken. Op dit moment is het aantal besmettingen

in Abong Mbang en Djouth gelukkig beperkt. Hopelijk

blijft dat zo! We stemmen goed af met onze partners 

daar of het mogelijk en veilig is om te gaan. 

Belangrijke bespreekpunten voor het werkbezoek zijn:

- de toekomstige financiele zelfstandigheid van 

basisschool St. Aloys

- voortgang fondswerving kraamkliniek Abong Mbang

- resultaten leerlingen en kwaliteit onderwijs, 

waaronder de ontwikkelingen van het onderwijs aan

de Baka kinderen in Djouth en omgeving.

Dankzij jullie steun lukt het om deze mooie

projecten en resultaten voor elkaar te krijgen. 

Heel veel dank daarvoor! We wensen jullie fijne

feestdagen en een gezond en mooi 2022.

Annemarie van Breugel, Kitty van Oudheusden, 

Paul Splinter, Boris van Breugel, Nynke Rots, 

Dinno van Breugel, Natasja Slob, Bert van Breugel



Nog 4 nieuwe lerarenwoningen

Voor de huisvesting van de leraren beschikte 

Basisschool St. Aloys tot dit jaar over 6 woningen in 3 

gebouwen. Twee gebouwen zijn in 2018 en 2019 

gerenoveerd en opnieuw ingedeeld. In onze 

nieuwsbrief van december 2020 noemden we al dat 

we ook met het 3e gebouw aan de slag konden. Een 

geheel nieuw pand met 2 studio’s en 2 woningen is 

neergezet. De woningen zijn inmiddels gereed mede 

door de inzet van leraren die zelf meehielpen in de 

periode dat de school dicht was door de pandemie.  

Dit is een enorme verbetering voor de leerkrachten 

die hier wonen! Hiermee is een belangrijk project 

afgerond en beschikt St. Aloys nu over 10 woningen! 

De bouw is mogelijk gemaakt dankzij giften van 

Stichting Bouw voor Bouw, Stichting Onésimus

en Reco Reclame Exposure. Geweldige dank!
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Grote opbrengst verkoop kerkinterieur

Een royale gift hebben we dit najaar ontvangen uit 

Nieuwkoop. Een van de kerkgebouwen in dit Zuid-

Hollandse dorp krijgt een nieuwe functie. Het 

kerkinterieur is door een betrokkene opgekocht en 

vervolgens verkocht om de verschillende meubels op 

andere plekken een nieuwe bestemming te geven. Zo 

gingen kerkbanken en tafels naar een Nieuwkoops 

restaurant, verlichting met 49 lampen naar een koper 

uit het Gooi, de bar naar Oudewater, tafels naar 

Zoetermeer en een bijzonder rond kleed naar 

Cultuurgebouw Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. Dit 

prachtige initiatief leverde een flinke opbrengst op, 

die is geschonken aan onze stichting.

Veel dank hiervoor. Steun uit dergelijke 

initiatieven zijn voor onze stichting zeer welkom.Het opgekochte meubilair van de kerk

Docent Awa aan het werk op de bouw De 4 woningen zijn gereed!



De stichting is een Anbi. 

Je gift is dus 100% aftrekbaar.

kinderen van abong mbang

bank: NL70 INGB 0005 1418 94

www.kinderenvanabongmbang.nl

Vijfde fietstocht voor Abong Mbang

In september organiseerden we de alweer 5e editie 

van de fietstocht voor Abong Mbang! Het eerste 

lustrum van deze gezellige fiets-traditie is een feit.

Dit keer was de groep fietsers iets minder groot. Met 

9 fietsers en de equipe in de volgauto’s hadden we 

een heerlijke dag met prachtig zonnig fietsweer. 

De opbrengst was ook dit jaar weer heel mooi, 

namelijk ruim € 6.200!

Zowel de 100 km als de 190 km routes waren zeer de 

moeite waard. Een fietsronde vanuit Zeist via de 

Utrechtse Heuvelrug, door het rivierenland naar 

Wageningen. En voor de langere tocht verder over de 

Hoge Veluwe en de Posbank via Arnhem weer terug 

naar Zeist. 

Heb je de tocht gemist en ben je benieuwd, of wil je 

hem nog eens fietsen? Je vindt de routes hier:

- 104 km route: 

https://ridewithgps.com/routes/37480967

- 190 km route: 

https://ridewihtgps.com/routes/37400535

De opbrengst 2021 gebruiken we voor het financieren 

van leermiddelen als schoolboeken en werkschriften 

voor de bijna 300 leerlingen van basisschool St. Aloys

in Abong Mbang. Daarnaast investeren we door 

trainingen en workshops in de deskundigheids-

bevordering van de leerkrachten. Dit draagt direct bij 

aan kwalitatief goed onderwijs. Hier hebben deze 

kinderen hun hele leven profijt van. We zijn er trots op 

dat de fietstocht hier een bijdrage aan levert. 

Dank fietsers en sponsors!

Uiteraard fietsen we volgend jaar de 6e editie.

We hebben al een datum in het vizier: 

zondag 2 oktober 2022. 

Komend voorjaar volgt meer informatie.Over de Veluwe heen…. En langs de rivier terug

De tocht zit erop!

https://ridewithgps.com/routes/37480967
https://ridewihtgps.com/routes/37400535


Ansichtkaarten door en voor kinderen

Sinds 2011 heeft basisschool De Regenboog uit De 

Bilt kinderen van abong mbang als goed doel 

geadopteerd. 

Vrijdag 8 oktober was er de jaarlijkse Abong Mbang

dag. Eerst werden de kinderen weer even bijgepraat 

over hoe hun leeftijdgenoten in Abong Mbang en in 

het tropisch regenwoud, daar niet ver vandaan, leven; 

hoe ze wonen en naar school gaan. Daarna hebben 

alle kinderen uit groep 1 t/m 8 een ansichtkaart 

ontworpen. De mooiste kaarten (uit iedere klas één) 

zijn door een echte drukker gedrukt en in pakketjes 

van 5 of 10 kaarten door de kinderen verkocht. 

De fantastische opbrengst van € 2.855 wordt 

gebruikt voor de financiering van buitenschoolse 

activiteiten als computerles, sport, dans en taalles 

Engels. Geweldige actie kids en leraren!
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Bouw watertoren gestart

De gezondheidspost in Abong Mbang biedt zorg aan 

7.000 patiënten per jaar. Samen met onze partners 

hebben we een plan gemaakt om de post uit te 

breiden met een kraamkliniek. Bevallingen kunnen 

namelijk in het huidige gebouw niet plaatsvinden. De 

fondswerving is inmiddels gestart. Wij zijn heel blij dat 

we door een grote gift van een anonieme donateur 

kunnen starten met de bouw van een watertoren.

Essentieel voor een kraamkliniek is schoon en

drinkbaar water. Normaal graven we putten. Nu 

hebben we gekozen voor het boren van een put tot 

90 meter diep zodat de kliniek altijd over voldoende 

water en waterdruk beschikt. Dat redt mensenlevens! 

Laat weten als je meer info wilt over de plannen

voor de kliniek, want we zoeken nog donateurs 

voor de financiering van de rest van het gebouw.Na het boren de test… Er is water….. ….heel veel water ☺


