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

 

De communicatie heeft zich geopend na een lange tijd, en dat is goed voor het 
duurzame en soepele besturen van het college.  
Sinds half juli is de directeur permanent aanwezig op Samaccol om interview af te nemen in 
het 1ste jaar secundair en meer klassen, in voorbereiding op de opening van het schooljaar 
2021/2022, om met een groter aantal leerlingen te starten, hoewel het nog steeds oorlog is. 
 
Na 10 maanden zonder elektriciteit in het departement, en gezien de generator in constant 
gebruik te duur is, hebben we onze zonne-energie installatie nodig. Het leven in het stafhuis 
verloopt nu in complete duisternis. We gebruiken kaars en petroleumlamp, zelfs voor kippen 
kweek voor Kerstdag, en kuikens houden we warm met kolen. Goeie batterijen kosten 396 € 
elk. De 8 batterijen gaan het college 3.170 € kosten. Werk 76€, e.a.. Dit kan het college zich 
nu heel moeilijk veroorloven in deze moeilijke tijd in Kameroen.  
 
Er is Hoop! Verder stellen we het goed in Binshua. Op Samaccol gaan jaarlijkse herstellingen 
door in aanloop van de inschrijvingen. Gezien de grote kosten in herstelling van breuken en 
beschadigingen, biedt de Ouder – Leerkracht organisatie aan 1/7 van de kosten te dragen.  
 
Ondertussen zijn de inschrijvingen gestart in alle klassen. We tellen al 68 lln in het 1ste jaar en 
meer dienen zich aan de komende weken. We hebben dringend nood aan wat beurs voor 
enkele zeer arme studenten aan Samaccol Binshua.  
 
Bij gebrek aan continue en stabiele elektriciteit voor de installatie van de eierbroedmachine 
voor kuikens aanvoer, zijn we weerom gestart met paar kuikens die klaar zijn met Kerstdag. 
De campus is nu groen met bomen, niet langer een droge woestijn zoals we startten in 2008. 
De installatie van de batterijen laat ons toe de eierenbroedmachine, het computer lab en de 
administratie, op elektriciteit aan te sluiten, zodoende te faciliteren in de voeding, de 
praktijklessen in IT en de administratie vnl. in het examencentrum.  
 
Eind juni vorig schooljaar diende Samaccol de leerkrachten uit te betalen. We dienden druk te 
zetten op het vrijmaken van de financiering voor het maken van bedden voor materniteit, 
gezien een deel van hun salaris gebruikt was voor de voorfinanciering o.a. aankoop hout.  
We zijn dankbaar t.o.v. de leerkrachten die loyaal bijdragen aan het college en de regionale 
ontwikkeling. Nu zijn enkele bedden al klaar en ze worden wit geschilderd. Meer opdracht in 
het houtbewerkingsatelier van Samaccol, versterkt het inkomen voor de collegewerking.  
 
Humanitaire hulp aan de vele vluchtelingen en hulp in kader van Covid-19 sleepte ons erdoor 
met dank aan de provincie West-Vlaanderen en sponsors. Dir. Denis ving zelf ook Covid-19 
en is God zij dank goed hersteld. Gezien het college een goede vervanging heeft aangeduid 
telkens hij afwezig is, kon het onderwijs doorgaan.  
De doelstelling van het college is de armste bijstaan met educatie wordt vervuld voor de eigen 
armen en de vele interne vluchtelingen. In Donga Mantung kunnen we het verlies van deze 
functionele school ons niet permitteren. Daarom, 
 

het is ons vurigste gebed dat deze effectieve communicatie doorgaat en uitbreidt. Hoe 
meer we praten of communiceren met elkaar, hoe meer misverstanden we vermijden. Daarom 
ook, zonder deze dubbele ongeëvenaard crisis van oorlog en Covid-19 die Samaccol en de 
ruime regio doormaken, zou het college nu op eigen benen staan en zichzelf besturen zonder 
de zware externe steun.  Daarom ook, dat werken als broers en zussen  
de duurzaamheidschakel is van dit edele project welk we geïnitieerd hebben in 2012. 
 


