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1. Inleiding 

 

1.1 Algemeen 

Stichting Bifaefarming  (Bomgmom Integrated Farming project) Nijmegen is opgericht op 

16 december 2005. Het bestuur van Bifae bestaat uit de volgende leden:  

Alfred Ngwan  voorzitter 

Stanny Weber  secretaris 

Jude Nkwian   penningmeester  

Jan Lenders   website beheerder   

 

Doelstellingen 

Doel Stichting Bifae (conform artikel 2 uit oprichtingsakte 16 december 2005) 

1.De stichting heeft ten doel: 

a. het leveren van een structurele bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van het Nso 

gebied in West Kameroen door de introductie van een gemengd landbouwbedrijf met 

veeteelt, akkerbouw en natuurlijke herbeplanting en het ondersteunen van educatie; 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

2.De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door: 

a. het genereren van gelden terzake van het doel; 

b. het opzetten van een pilot farm in het Nso gebied; 

c. de verwerving en actieve inzet van kennis die het functioneren van de 

bedrijfsvoering kan bevorderen; 

d. het investeren van materiaal en kennis, gericht op het bereiken van zelfvoorziening 

van de pilot farm per 2011; 

e. de inzet van lokaal personeel; 

f. de opleiding van dit personeel, gericht op vooral de onderdelen veeteelt, bewerken 

van grasland, bedrijfsvoering, (het voorkomen van) veeziektes, watervoorziening en 

(her)bebossing; 

g. het actief verspreiden van de kennis en ervaring en de voordelen van mixed farming 

onder de bevolking van Nso; 

h. de opzet van een lokale EHBO voorziening; 

i. het verlenen van ondersteuning bij de opzet van andere boerderijen. 

 

 

Inhoudelijk en financieel jaarverslag 

Over de activiteiten in 2012 is, naast dit inhoudelijk jaarverslag, tevens een financieel 

jaarverslag opgemaakt. De verslagen dienen ter verantwoording over de inkomsten, de 

uitgaven en de in het boekjaar 2012 bereikte projectresultaten. 

 

Het inhoudelijk- en financieel jaarverslag worden aan de donateurs (“Vrienden van Bifae”), 

de subsidiënten, (op aanvraag/ verzoek) tevens aan belangstellenden toegezonden. Ze 

worden tevens geplaatst op de website van de stichting: www.bifaefarming.nl. Daarop 

vindt u ook nieuwsbrieven, die iedere drie maanden onder de donateurs worden verspreid. 

 

1.2 Leeswijzer 

Hieronder wordt in achtereenvolgende hoofdstukken achtereenvolgens stilgestaan bij: 

a. Inhoudelijke verantwoording activiteiten (hoofdstuk 2); 

b. Organisatie (hoofdstuk 3); 

c. Financiële verantwoording (hoofdstuk 4); 

d. Vooruitblik projectdoelen 2013 (hoofdstuk 5). 



  

2. Inhoudelijke verantwoording activiteiten  

 

2.1 Januari: Officiële overdacht van project aan BIFAG 

In december 2011 rond kerst waren Alfred, Mirjam, kinderen en familie op bezoek en kon 

er gestart worden met de voorbereiding van de officiële overdracht van de boerderij. Die 

vond plaats op 7 januari 2012: ’s Ochtends vroeg reed de pick-up volgeladen met mensen, 

eten en drinken van Shisong naar Kingomen, iedereen in een opgewonden stemming. Op de 

boerderij werd alles klaargemaakt en rond elf uur was het zover, Gerald en Moaka, de 

supervisoren van BIFAG, beiden op leeftijd, hadden een prominente rol. Alle belangrijke 

sleutelfiguren waren aanwezig: de BIFAG leden, de vrijwilligers, de Foulani mensen, 

bewoners uit Kingomen en een heleboel kinderen. Zelfs één van de directeuren van de 

scholen kwam kijken. Na verschillende gebeden werd er volop gespeecht waarbij niemand 

werd overgeslagen: De president, Victor (Bifag farm manager), de nomadenkoning, de 

“traditional rulers”, de vrijwilligers en Mirjam en Alfred namens BIFAE. Iedereen vertelde 

in zijn eigen woorden en taal hoe de afgelopen vijf jaren beleefd werden maar vooral werd 

er gesproken over hoe iedereen hoopt dat het de komende jaren goed blijft gaan. Er staat 

immers een zeer welvarende boerderij met vruchtbare grond en prachtige koeien, waaraan 

veel mensen een bijdrage hebben geleverd. Wij als Bifae Farming, maar zeker jullie als 

donateurs kregen erg veel lof dat we samen met BIFAG er iets moois van hebben gemaakt. 

Voor BIFAG is de gedachte dat wij ze als Bifae Farming los laten dan ook erg dubbel. Ze 

willen graag maar zijn ook bang dat ze het alleen niet redden. Gerald vertaalde alles in het 

“pidgenengels” zodat alle aanwezigen het goed konden volgen. Na het officiële gedeelte 

werd er overheerlijk eten rondgedeeld en was er drinken in overvloed. Victor (the farm 

manager) had zijn eigen traditionele dansgroep meegenomen en iedereen danste mee.  

 

Terugkijkend zijn we trots op wat er in Kingomen staat. Na moeilijke en heel leuke 

momenten en tijden is de boerderij is nu in handen van onze eigen BIFAG leden. 

 

 

  
             Voorzitter van BIFAG   Ardo karimou en mensen uit het dorp 

 

 

 

 

 

  



  

2.2 September: Schoolprojecten 

Op de vier scholen werden de schoolbeurzen betaald voor meer dan 23 

schoolkinderen in Kingomen Government school, Shisong Government school, IPS 

kingomen en Tabah Government school. 

 

Op alle vier de scholen die we helpen is ook tot nu toe een groot aantal nieuwe 

schoolbankjes gemaakt door timmerjongens uit het dorp, die daar weer behoorlijk werk 

aan hebben. Dat is belangrijk voor ze, want veel dorpelingen die de crisis aan den lijve 

ondervinden met de oplopende prijzen, stellen timmerwerkzaamheden uit.  

 

2.3 September - december: Bifae splitsing. 

Het afgelopen jaar 2012 hebben onderlinge meningsverschillen binnen het bestuur geleid 

tot bemiddeling van eerst Jacqueline Snelder, die de bestuursvergaderingen in goede banen 

leidde en sinds medio oktober is Ron van de Post als mediator tussen Alfred en Marnix 

actief geweest. Door de interne problemen is Mirjam vroegtijdig uit het bestuur getreden 

en gestopt met haar activiteiten. 

  

Inmiddels is er het nodige gebeurd, werd er gesproken met de belangrijkste subsidiënt 

Impulsis te Utrecht en zijn er in goed onderling overleg binnen Bifae een paar belangrijke 

beslissingen genomen. 

  

De betrokkenen hebben vervolgens op de Bifae vergadering van 18 oktober 2012 besloten 

om de stichting Bifae (Bongmom Integrated Farming and Education project) te gaan 

splitsen in Bifae Farming and Bifae Education. 

   

Dit heeft een hernieuwde start gegeven aan beide projecten, ieder vanuit zijn eigen 

organisatie. In goed overleg zijn de stichtingen gesplitst en heeft men elkaar het beste 

gewenst voor de toekomst.  

 

  



  

3. Organisatie 

 

3.1 Samenstelling, taken en verantwoordelijkheden Bifae Nijmegen 

Bifaefarming bestaat nu 4 bestuursleden, te weten:  

Alfred Ngwan  voorzitter 

Stanny Weber  secretaris  

Jude Nkwain    penningmeester  

en Jan Lenders  websitebeheerder  

 

Meer informatie is te vinden op ons website www.bifaefarming.nl. 

 

3.2 Samenstelling, taken en verantwoordelijkheden BIFAG Shisong 

In Kameroen functioneert BIFAG als Common Initiative Group (CIG met regels zoals 

verankerd in de Kameroenese Wetgeving). De actieve leden van BIFAG Shisong (en taken/ 

verantwoordelijkheden) zijn:  

• Mr Gerald Afoni    eerste voorzitter 

• Mrs Bernadette (Shey) Moaka  tweede voorzitter, financieel verantwoordelijk,  

beheerder van de kas en betrokken als adviseur bij de 

onderwijsprojecten 

• Mr Victor Mengdze   farm manager 

• Mr Denis Sunjo    secretaris  

 

 

  



  

4. Financiële verantwoording 

 

4.1 Jaarrekening 

Uit het financiële jaarverslag (zie bijlage bij dit jaarverslag) heeft stichting Bifaefarming 

voor 2012 een bedrag van € 2.928,83 van instellingen en particulieren als donaties 

Ontvangen.  

 
Beknopt financieel overzicht 

    31-dec-12 

Begin balans per 01-01-2012 (bank saldo) € 1.037,97  

Totale ontvangsten bank        € 2.928,83  

      € 3.966,80  

Besteed aan uitvoeringskosten Nederland € 354,24  

Besteed aan  Onderwijs project Kameroen € 2.151,79  

      € 2.506,03  

Beschikbaar ( saldo per bank) € 1.460,77  

      € 1.460,77  

Balans per 31-12-2012 

Beschikbaar ( bank per 31-12-2012) € 1.460,77  

Nog te betalen Bankkosten (4e kwartaal 2012) 

abonnementkosten -€ 60,77  

Bifaefarming's  eigenvermogens per 31-12-2012       € 1.400,00  
 

 

  

 

4.2 Inkomsten en uitgaven 

De totale inkomsten over 2012 bedragen € 2.928,83.  

 

In 2012 waren geen uitgaven aan de boerderijprojecten maar wel aan schoolmaterialen 

voor de schoolprojecten en aan het Tabah waterproject. 

 

De uitvoeringskosten in Nederland waren laag. Het betrof kosten voor de website, 

minimale kantoorkosten en communicatiekosten t.b.v. begeleiding en advies van de 

boerderij. 

2012 kan gezien worden als een bezinningsjaar dat geresulteerd heeft in een splitsing, 

waaruit onder meer Stichting Bifae Farming als onafhankelijke en sterkere organisatie is 

voortgekomen.  

  



  

5. Vooruitblik projectdoelen in 2013   

 

In 2013 wordt er naar gestreefd de volgende projectdoelen te realiseren: 

Bifae Nederland: 

• Het onderhouden van contacten c.q. blijven investeren in een goede relatie met 

Impulsis (onder meer door het deelnemen aan bijeenkomsten), de andere 

subsidiënten en de Vrienden van Kameroen; 

• Het ondernemen van enkele op Kameroen gerichte activiteiten door contact te 

maken met particulieren en organisaties die betrokken zijn bij Kameroen;  

• Vasthouden van de band met onze achterban;  

• Ontwerp en druk van nieuwe (geactualiseerd) communicatiemateriaal. 

 

Op de boerderij: 

• Het afronden van een derde en laatste fase van het waterproject (aanleg kraanwater 

bij boerderij, extra drinkwatervoorzieningen voor het vee en irrigatievoorzieningen 

voor het deels overbruggen/ verkorten van het droge seizoen); 

• Afronden van de koeien dip voor het bestrijden van teken en andere infectieziektes;  

• Optimaliseren van opbrengsten van akkerbouwproducten; 

• Verspreiden van door Victor bij Shumas opgedane kennis over integrated organic 

farming naar andere leden van BIFAG, seizoensarbeiders en de lokale bevolking. 

  

Bij BIFAG Kameroen: 

• Doorstart volgens de adviezen van Impulsis en in samenwerking met Shumas; 

• Toegang voor geïnteresseerde nieuwe leden van BIFAG; 

• Voortgaan en waar mogelijk verder uitbouwen van de computerlessen voor BIFAG 

leden en vrijwilligers; 

• Koesteren en onderhouden van goede relaties tussen de Banso- en Foulanie 

bevolking. 

 

Met de lokale bevolking: 

• Het opzetten van een groenteproject voor kansarme vrouwen in Kingomen, Shisong 

en Mbuluf; 

• Het bijwonen van vergaderingen en beslissingen nemen over het 

gemeenschappelijk gebruik en onderhouden van de Cow Dip met de lokale boeren; 

• Het geven van toelichting en de voordelen van het dippen en behandelen van 

koeien; 

• Het voorstel doen om gemeenschappelijke koeiendrinkbakken te bouwen; 

• Praktijklessen in het voorbereiden van hooi voor de droge seizoen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Bijlage 

 

Jaarrekeningen van Stichting Bifae en exploitatie overzicht per 31-12-2012 

Ontvangen donaties 2012 

Code Omschrijving Debet Credit Eindbalans 

120 Bank donaties <  € 50 € 0,00  € 91,34  € 91,33  

130 Bank Donaties > € 50 € 0,00  € 762,50  € 762,50  

140 Bank donaties >  €100 € 0,00  € 675,00  € 675,00  

232 Bijdrage C.T. Kuiper - Bollen € 0,00  € 150,00  € 150,00  

254 Bijdrage St. School groep Nijmegen € 0,00  € 1.250,00  € 1.250,00  

  Totale ontvangsten € 0,00  € 2.928,84  € 2.928,83  

  

3800 Onderhoudskosten cattle DIP € 260,00  € 0,00  € 260,00  

3900 Lopende kosten Landbouwprojecten € 200,00  € 0,00  € 200,00  

  Totale uitvoeringskosten € 460,00  € 0,00  € 460,00  

  

4100 Tabah Schoolbeurzen € 120,00  € 0,00  € 120,00  

4100 Tabah School (water project) € 941,79  € 0,00  € 941,79  

4200 Kingomen IPS schoolbeurzen  € 180,00  € 0,00  € 180,00  

4300 Kingomen Gov. Schoolbeurzen € 120,00  € 0,00  € 120,00  

4400 Shisong Gov. Schoolbeurzen € 190,00  € 0,00  € 190,00  

4900 Uitvoeringskosten onderwijs pro. € 140,00  € 0,00  € 140,00  

  Totale uitgegeven aan onderwijs projecten € 1.691,79  € 0,00  € 1.691,79  

  

7051 Website kosten € 28,56  € 0,00  € 28,56  

7060 Administratiekosten € 120,08  € 0,00  € 120,08  

7070 Kvk bijdrage  € 26,50  € 0,00  € 26,50  

7090 All Bank kosten € 179,10  € 0,00  € 179,10  

  Totale uitvoeringskosten in Nederland € 354,24  € 0,00  € 354,24  

  

1010 Kas € 0,00  0,00 

1020 Rabobank 0119 371 022 € 4.327,80  € 2.867,03  1460,77 

  Eigenvermogen per 31-12-2012 € 4.327,80  € 2.867,03  € 1.460,77  
 

 

 


