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Developing change in behavior towards inclusive strategy opens the future positive with impact. MDV 
 

Ons hoofdprogramma van 2020 – 2022, gericht op de materniteit van Binshua loopt 
op zijn einde. Ook St Marcellin Comprehensive and Technical College Binshua - Samaccol, 
roeit met nieuwe riemen: ze gaan in zee met o.a. een NGO uit Canada en ze zijn verder deel 
van PROCEFFA in Kameroen. En we wensen ze daar alle succes in.  

 
Op vraag van de lokale bevolking zetten we ons in voor de baptist kleuter en lagere 

school. We kennen dit schooltje als een zeer armtierige plaats, doch met een zeer gedreven 
directeur en een volhardend – leerkrachten team, dat echt goed lesgeeft. We kennen ze 
sinds 2012. En in 2016 leverden we al een pak nieuwe banken.  

Voor hen, hebben we dit jaar een Buddy Approach programma opgezet. Gezien de 
vele interne vluchtelingen in Kameroen, waarvan 21 kinderen zijn ondergebracht in Baptist 
Binshua Primary School, hebben we voor die 21, 21 buddy’s gezocht. Dit zijn kinderen uit de 
gastgezinnen die samen met de vluchtelingenkinderen schoollopen. Beiden, vluchtelingetje 
en buddy krijgen een percentage schoolgeld toegewezen, lees- en oefenboeken, zo mogelijk 
een uniform. Medische zorg wordt verleend via het gezondheidscentra. Zo ondersteunen we 
naast de vluchtelingen, ook de arme gastgezinnen.  

De leerkrachten krijgen hun leerboeken, didactisch materieel, ondersteuning voor 
water en elektriciteit voor de school, en een start bedrag voor hun inkomst genererende 
activiteit in overleg met PTA of Parent Teacher Association. Wat die IGA precies zal zijn, 
wordt nog lokaal uitgezocht.  

We starten in elk geval met de uitbreiding van de schoolbibliotheek: meer leer-, lees- 
en oefenboeken, en we hopen een uitleensysteem waarbij de boeken jaarlijks gerenoveerd 
worden en hergebruikt kunnen worden, uit te werken. We hopen de dorpsbibliotheek te 
kunnen opstarten.  

 
Ook het buitenland gelooft in onze aanpak en steunt ons specifiek voor inclusief 

onderwijs. Ook daarvoor is een programma uitgeschreven specifiek op maat van kind(eren) 
met handicap, in hetzelfde stramien van Buddy Approach. De Buddy Approach wordt dan 
wel aangepast naar persoonlijk assistentie volgens de mogelijkheden binnen onze lokale 
dorpscontext. Of we erin slagen dit tot een goed eind te brengen, zal de nabije toekomst 
uitwijzen. Het is in elk geval in lijn met UNCRPD1. En het is gestoeld op de academische 
kennis verworven aan KUL en ter plaatse aanwezig om het programma te implementeren.  

 
42 lachende snoetjes, zeer vermoeide doch optimistische en gemotiveerde 

leerkrachten, ouders en staf zijn nu al het resultaat van de eerste financiële overdrachten, 
die hoop brengen en het school jaar 2021-2022 goed afronden. Hoop die moed geeft om het 
schooljaar 2022-2023 goed voor te bereiden, zodat het programma kan groeien. Dat groeien 
kan in alle richtingen naargelang we geïnteresseerde mensen tegenkomen die ons met raad 
en daad, en financies bijstaan.  

 
Ja! We hebben er zin in, zeker weten, na de jaren pandemie en oorlog, zijn we te 

meer gemotiveerd. Ja, ook wij zijn met te weinig vrijwilligers en heeft u er zin ook zin, dan 
bent u welgekomen om te helpen. Aarzel niet! Omdat Helpen helpt. Contacteer ons.  

 
Alvast bedankt! 

 
1 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities.html 


