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Bifae-Farming een stichting in Nijmegen,  gericht op hulp aan Shisong in de Noordwest provincie van 
Kameroen. Hulp in de vorm van kennis, werk en toekomst door de opzet van een boerderij met koeien,  
groente  en  bomen,  met  als  doel  het  verbeteren  van  de  elementaire  behoeften  zoals  voedsel, 
gezondheidszorg en scholing zowel op korte- als op lange termijn.

Shisong, Kameroen
Shisong is  een dorp in de omgeving van Kumbo in  de Noordwest 
provincie van Kameroen.
Dit  is  een  Engelstalige  regio,  waarvan  de  bewoners  tot  de 
vriendelijkste mensen gerekend mogen worden. De omgeving wordt 
gedomineerd door zacht glooiende heuvels en prachtig grasland en 
het is op haar mooist tijdens het regenseizoen (april - oktober). Vlakbij 
liggen de Bamenda hoogvlakte en de imposante Mount Oku met zijn 
kratermeer.  Het  is  een  met  name  Katholieke  regio  in  het  fondom 
(koninkrijk) Nso. 
De republiek Kameroen heeft ongeveer 20 miljoen inwoners en kent 
een politiek stabiel klimaat.
In het verleden verdiende een aantal boeren in Kameroen een royaal 
inkomen  met  het  verbouwen  van  Arabische  Koffie  wat  tot  medio 
jaren ’80 het belangrijkste exportproduct van Kameroen was. Omdat 
de  markt  voor  Arabische  koffie  in  Kameroen  later  als  gevolg  van 
importheffingen  door  de  westerse  landen volledig  is  ingestort,  hebben  vrijwel  alle  boeren  hun 
koffieplantages verlaten. Alfred en anderen weigerden naar de grote stad te gaan, maar introduceerden 
met behulp van hun nomadische Foulanie vrienden de voordelen van de koe in hun dorp.

Bongmom
"Bongmom" staat voor "Zelf je eigen toekomst vormgeven". Dat was en is de visie van Alfred en meer 
jongens uit Shisong.
Alfred woont nu in Nijmegen en heeft vanaf 2006 samen met Nederlandse vrienden de droom van de 
meeste jongens verder uitgebouwd; eerst via stichting Bifae en nu via stichting Bifae Farming.
Bifae Farming werkt samen met BIFAG,  een landbouw stichting in Shisong.  Samen creëeren ze nieuw 
perspectief door het stichten van een gemengd organisch landbouwbedrijf op ecologische grondslag en 
werk biedt aan vele tientallen mensen.
Concreet, realistisch en doelgericht. De korte lijnen en concrete activiteiten zijn Bifae-Farming’s grootste 
kracht.
De  stichting  werkt  zonder  winstoogmerk;  het  geld  van  de  donateurs  is,  afgezien  van  de  minimale 
onkosten, geheel bestemd voor de projecten. Maar liefst 97% van het geld wordt ter plekke uitgegeven! 
Dat doen maar heel weinig organisaties ons na!! 
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Gerealiseerde projecten
Dankzij de steun van onze donateurs konden we reeds een aantal projecten realiseren, zoals bijvoorbeeld:

1. Proefboerderij bij Kingomen met vee.

In de heuvels bij  Kingomen is een verdord stukje land veranderd in een florerende boerderij met 
steeds meer akkerbouwproducten en een groeiende veestapel, mede dankzij een waterverzamelput 
met goed drinkbaar water voor de dieren en de mensen in en rond de boerderij.

2. Het bouwen van de koeien behandelingsbak (koeienwasstraat).

In deze “dip” kunnen koeien behandeld worden 
tegen  teken  en  ander  ongedierte  door  ze  te 
laten  zwemmen  in  een  behandelbak  waarvan 
het water van ver wordt aangevoerd. Niet alleen 
voor de koeien van BIFAG, maar ook (tegen een 
kleine vergoeding)  voor  vee van anderen.  Veel 
boeren zijn erg blij  met de introductie van de 
behandelingsbak;  ze  zijn nu  in  staat  om  hun 
dieren  te  behandelen  tegen  teken  en  andere 
parasieten  tegen  een  betaalbare  prijs.  Met 
vergoeding van CFA 100 (€ 0,15) per koe worden 
de gebruikte  medicatie en  de  medewerker van 
de dip betaald.

3. Overig

Andere  voorbeelden  zijn;  het  ontwikkelen  en  verbeteren  van  de  grond,  het  voorzien  in 
praktijktraining  en  kennisoverdracht  van  in  het  gebied  bruikbare  moderne  landbouw  en 
veeteelttechnieken:

Lopende projecten  en plannen voor 2013

Op dit moment wordt gewerkt en gepland voor de volgende projecten:

4. Aanleggen van waterinstallatie om in het droge seizoen de dieren en gewassen water te kunnen 
geven:

Er is al goed drinkbaar water bij de proefboerderij bij Kingomen (zie project 1). 
Het is echt van belang het water te behouden en aanbod van  het water te verhogen vooral in de 
droge seizoenen:  Als  gevolg van  het  afgelopen  langdurige  droge seizoen  zijn  meer dan 8 dieren, 
waaronder kalfjes dood gegaan als gevolg van watertekorten. De waterbron heeft groot onderhoud 
nodig om de water aanvoer en kwaliteit te handhaven. Om het volgende droge seizoen (november – 
maart)  gemakkelijker  te  doorstaan zijn  wij  van plan om irrigatiemiddelen aan te  leggen en meer 
drinkbakken voor de koeien te bouwen. 
De kosten hiervoor zijn begroot op € 5.000,00 
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5. Afronding werkzaamheden van de koeien behandelingsbak

Met  de  steun  van  onze  donateurs  was  het 
mogelijk om  een   koeien behandelingsbak  te 
bouwen (zie project 2). 
Er moet  nog wat werk  aan de ingang naar de 
behandelingsbak  gebeuren.  Doordat  de 
ingang van de dip is niet afgewerkt brengen de 
koeien  veel  troep  mee  in  de  dip  en  dit  kan 
leiden tot verstopping en minder effectief en 
efficiënt gebruik van de dip medicatie. 
De kosten van de behandelingsbak afronding 
werkzaamheden  waarvoor  zand,  cement  en 
stenen nodig zijn begroot op € 3.000,00. 
Met  uw  steun  kan dit  project  uitgevoerd 
worden in maart,  net voor het begin van  het 
regenseizoen. Dit zal ook de werkingsduur van de medicatie in de behandelingsbak verhogen.

6. Het ondersteunen en trainen van kwetsbare  vrouwen  voor het opzetten van eigen groenten 
tuinen:

BifaeFarming  wil  met dit project  de dagelijkse 
obstakels  voor  vrouwen  om  te  overleven 
opheffen en biedt  hierdoor hulp aan de meest 
zwakken  in  de  lokale  gemeenschap.  Meestal 
betreft dit  jonge  moeders  en  oudere  of 
alleenstaande  vrouwen  die  leven  onder 
armoede  met  weinig  of  geen  toegang  tot 
educatie.  
Er zijn voorlopig drie dorpen (Shisong, Mbuluf 
en  Kingomen)  gekozen  waar  het  project  zal 
starten.  Sinds  2006  is  Kingomen  het  centrale 
punt  van  het  groenteproject,  maar door  de 
grote afstand  van  Shisong  en  Mbuluf  naar 
Kingomen  hebben  de  vrouwen  van  deze 
dorpen  besloten  in  hun  dorpen  een  eigen 
groenteproject op te starten onder de leiding van BIFAG. 
De kosten hiervoor zijn begroot op € 5.000,00

Stichting Bifae Farming 
www.BifaeFarming.nl

Albertus Magnusstraat 11 – 6525RA Nijmegen 
KvK-nummer 09156896 – RABO bank 3295.20.105 

http://www.BifaeFarming.nl/
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