VOEDSEL EN PREDIKANTEN IN KAMEROEN IN 2017

3250 BOEREN & 76 STUDENTEN
De Lutherse Broederkerk heeft 250.000 leden
en 1.300 kerken in Noord-Kameroen in een
gebied zo groot als Nederland. De kerk biedt
de mensen in Noord-Kameroen geestelijke
steun via de predikanten die ze opleidt.
Daarnaast biedt de kerk via haar landbouwprogramma ASAPE arme boeren en
boerinnen steun in de dagelijkse strijd om het
bestaan in het droge landschap.

Drie betaalde medewerkers van de kerk
werken in de metaalwerkplaats van de kerk.
Zij maken zelf landbouwgereedschappen en
verbeterde kooktoestellen. Jongeren lopen
hier stage.
Wat heeft de Lutherse Broederkerk in 2017
kunnen doen dankzij uw bijdrage?
●

ONVEILIG
Het jaar 2017 eindigde in Kameroen met
nieuwe politieke uitdagingen vanwege een
burgeroorlog in twee Engelstalige regio’s van
Kameroen. Deze crisis komt boven op die van
Boko Haram, die de Lutherse Broederkerk al
vijf jaar meemaakt, niet ver van de theologisch
hogeschool in Kaélé.
Door de acties van Boko Haram in
Noord-Kameroen en buurland Nigeria zijn
er veel (interne) vluchtelingen. Kerken
worden steeds vaker om hulp gevraagd bij
het handhaven van vrede door
begeleiding, preken, gebed en concrete
acties ter plekke. De Lutherse
Broederkerk heeft in 2017 weer hulp
geboden aan mensen, die op de vlucht
waren vanwege deze terreur.

Er zijn 40 vrouwen en 40 mannen
opgeleid als landbouwvoorlichter. Zij
hebben hun kennis in 200 sessies weer
doorgegeven aan 3.250 boeren en
boerinnen in de regio.

Landbouwvoorlichtster Jacqueline

VOEDSELZEKERHEID
Het jaar 2018 begon met onzekerheid
over voedsel, want de oogsten zijn niet
goed geweest. De bevolking heeft dus te
maken met een dubbele onveiligheid: rond
vrede en rond voedsel.
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●

320 arme boeren uit 44 dorpen kregen
zaaizaad van maïs en gierst.

●

237 boeren leerden hoe ze gezamenlijk
zaaizaad en kunstmest konden inkopen,
waardoor ze goedkoper uit waren door
kortingen en gezamenlijk transport.

Deze boeren zijn begeleid door de
landbouw-medewerkers van de Lutherse
Broederkerk (ASAPE). Ze hebben 84
hectare grond ingezaaid en daar
gemiddeld 2,6 ton maïs en 1,4 ton gierst
per hectare van geoogst. De totale
opbrengsten liggen iets lager dan vorig
jaar, omdat er minder regen viel. Alleen in
het heuvelachtige gebied van Mokolo en
Guider waren de opbrengsten hoger.
Daar regende het meer en is de grond
wat vruchtbaarder.
●

130 arme mensen hebben ieder 2 geiten
gekregen. Toen er jonge geitjes werden
geboren, hebben ze de geiten weer
“terugbetaald”. Dit is een slim programma
voor de arme boeren, Zo kunnen ze toch
aan een geit van 25 euro komen, wat
normaal te veel geld zou zijn voor hen.
Het biedt geeft hen de kans om geiten te
fokken en te verkopen.

●

97 boeren ontvingen 910 fruitbomen
om op hun land te planten (mango,
papaya en guave).

●

73 spaargroepen zijn gestart.
Hierdoor kunnen mensen elkaar geld
lenen voor een grotere investering.

●

Een groep jongeren ontving een paar
ossen en landbouwwerktuigen, zodat
ze als loonwerker voor anderen grond
kunnen bewerken met behulp van
ossen.

●

98 boeren namen deel aan een
uitwisseling met boeren in een andere
regio's om van elkaar te leren en de
leefwereld te vergroten.

BEHOUD VAN DE LEEFOMGEVING
●

Vijf groepen zijn bomen gaan kweken.
Ze hebben 16.000 jonge boompjes
opgekweekt. Boeren hebben daarvan
9.000 boompjes op en om hun erf
geplant. Bomen voorkomen erosie
van de grond.

●

100 vrouwen kregen een verbeterd
kookstel. Sommige bakken er donuts
op, die ze verkopen. Deze nieuwe
kooktoestellen verbruiken veel minder
brandhout, wat vrouwen veel werk
bespaart en erosie voorkomt.

LEIDERSCHAP VERSTERKEN
●

In een aantal dorpen is soja als nieuw
gewas geïntroduceerd. Dat is belangrijk
omdat het rijk is aan eiwit. Dertig
dorpsbewoners hebben samen 10
hectare grond ingezaaid met soja-planten.
Zo’n 400 vrouwen leerden in workshops
hoe ze soja kunnen verwerken tot allerlei
lekkere gerechten.

●

Ruim 200 boeren passen nu verschillende
duurzame landbouwtechnieken toe om de
vruchtbaarheid van hun land te vergroten.
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●

276 religieuze en lokale leiders
(waaronder 42 vrouwen) volgden
seminars van ASAPE over
verschillende onderwerpen, zoals
klimaatverandering,
sociaal-economische ontwikkeling,
gezamenlijk beheer van de oogst, de
ontwikkeling van vrouwen.

PREDIKANTEN OPGELEID

geestelijk leven, maar bieden ook hulp bij
het alledaagse overleven. Dankzij de
theologische opleiding van de Lutherse
Broederkerk krijgen arme dorpsbewoners
stevig kerkelijk leiders. En dat is heel wat
waard!

Diploma-uitreiking bachelor-studenten
In 2017 studeerden 76 studenten aan de
theologische hogeschool in Kaélé. De
totale opleiding duurt 3 of 4 jaar. De zes

docenten geven de vakken Oude en
Nieuwe Testament, Exegese over OT/NT,
Hebreeuw, Grieks, Vertaling van de Bijbel,
Praktische theologie, Geschiedenis van
religies en van de kerk, Islam, Dogmatiek,
Missiologie, Ontwikkeling, Management
en leiderschap.

Rector Samuel Dawaï bij diplomauitreiking
Namens predikanten, boeren en
boerinnen in Noord-Kameroen willen we u
hartelijk bedanken voor uw steun!
Mei 2018

In mei 2017 kregen 26 bachelor-theologen
hun diploma uitgereikt. In augustus 2017
zijn 43 nieuwe studenten gestart met hun
theologie-opleiding. Dankzij uw bijdrage
krijgen studenten een deel van hun
inschrijvingskosten, huur en ziektekosten
betaald. De groot deel van de studenten
woont op de campus. Een groot deel van
de studenten werkt al als pastor en leren
bij. Voor anderen is het een startpunt van
een nieuw beroep.
Voorgangers hebben in de kleine dorpen
vaak een voorbeeldfunctie, omdat zij goed
opgeleid zijn. Zij verrijken niet alleen het

.
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