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Lieve mensen, groeten vanuit het hoge noordwesten Kameroen, Binshua -Nkambe Donga 
Mantung. Ver weg van Boko Haram (da’s in ’t noorden en 1.000 km ontoegankelijke bergen, 
dalen en zand tussen ons) herstellen we van onze eigen regionale oorlog die rond de 
hoofdstad van ons bisdom Kumbo aldaar nog woedt.  
 
In Binshua slaan lokale overheid, fondom (koningshuis), notabelen en de Katholieke kerk de 
handen in mekaar om de lokale ontwikkeling weer voorspoedige welvaart te bieden. Er 
worden heel wat gewettigde en lokaal ingebedde maatregelen getroffen om het 
grondeigenaarschap te beschermen voor de komende generaties. De lokale adolescentie 
wordt versterkt met juridische bijstand van magistraat aan het hoge gerechtshof om deze 
‘landgrab’ welke ontwikkeling belemmert in te dijken en hun eigen toekomst te beschermen.  
 
De ouders worden aangemoedigd hun kinderen opnieuw naar school te sturen, gezien 
onderwijs de belangrijkste investering blijft in al onze kinderen. Naast de private secundaire 
school wordt de transitie van oude naar nieuwe gebouwen voor de secundaire 
gemeenteschool ondersteunt. Die gebouwen dient de overheid nog te bouwen. Zij kregen 
lang geleden al nieuwe terreinen toegewezen.  
 
Rond onze eerste lokale priester Anthony Tangwa van de Katholieke St Jozefsparochie 
Binshua is een verzoeningscommissie opgericht met de taak de grote fricties en 
bezorgdheden op te lossen, welke lange tijd bedreiging zijn geweest voor de vrede alsook de 
sociale cohesie, en zodoende de onderontwikkeling in stand hielden.  
 
Daarnaast wordt het armste en door traditie grootste gezin, het lokale koningshuis steun 
belooft om na de verzoening vereend te werken aan een waardige woonst met een 
ontmoetingshal, een bibliotheek, archief alsook een museum. (Gemeentelijke ontwikkeling) 
 
De strijd tegen Covid-19 wordt aardig gevoerd vanuit de lokale ontwikkelingscommissie. 
Overal zijn handwaspunten voorzien, masker dragen is ingebed. De mensen worden 
gesensibiliseerd om te weten wat te doen bij vermoeden van besmetting en Lock down is 
hier een gekend iets, veel strenger als bij ons en goed opgevolgd. Er is discipline. 
De intenties zijn, naast de strijd tegen Covid-19 en versterking van het lokale onderwijs, de 
algemene medische zorg te behartigen en dat is gestart met ondersteuning van de Fon in 
zijn kwaal door éénieder die hem omringt, terwijl de bouw van materniteit met operatiezaal 
vooruitgang boekt. De bouw van materniteit is het werk van onze lange adem in België met 
dewelke we de bisschop van Kumbo ondersteunen in de vredesopbouw.  
 
Laten we respectvol in acht nemen dat we in Kameroen werkzaam zijn in een semi-
democratie waar de sociale cohesie de draagkracht is, waarop ieder individu terugvalt en 
welke niet zozeer verschilt van onze zeer individualistische maatschappij, waarin we heden 
veel kunnen leren van de samenwerkende kracht van zo’n maatschappij in het bestrijden 
van ziektes en vooral het ondersteunen van de individuele mens. Ondanks de uiterlijke 
ongeletterdheid van de lokale bevolking is de solidariteit hun grootste sterkte. Ze vangen de 
massa vluchtelingen op, delen eten, kleren, woonst, onderwijs, gezondheidszorg: àl wat hun 
zeer schaars is, en daar kunnen we beslist nog iets van leren. Educate Me – Cameroon: zij 
onderwijzen me en ik ben hun dankbaar. Voorspoedig nieuwjaar!  


