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Over de stichting

Bifae Farming leeft met twee harten; één in Nijmegen en één in Kameroen.

Kerngegevens

Voorwoord

Stichting Bongmom Integrated Farming and Education (Bifae Farming) te Nijmegen is voortgekomen uit
het BIFAG (Bongmom Integrated Farmers Group) landbouw- en veeteelt initiatief.  Dit initiatief dateert al
uit  1992  en  had,  net  als  Bifae  Farming,  betrekking  op  de  verbetering  van  de  leefomstandigheden
inShisong-Kumbo in Noordwest Kameroen. 

Drie  jonge  mannen,  te  weten  Alfred  Nyinsha,  Victor  Mengdze  en  Christian  Lenjo,  waren  eerst  elk
individueel bezig met handel in groenten en fruit teelt en beginnende veeteelt, destijds nog op de stukjes
grond van hun ouders.  Ze deden dat om een bron van inkomsten te hebben en voor zichzelf in een
sociaal maatschappelijk problematische omgeving, enig toekomstperspectief te creëren. Zij bundelden
en verbreden hun activiteiten vanwege hun betrokkenheid bij de Shisong-gemeenschap. Mensen leven
hier  onnodig  in  armoede.  Hulp  bij  ontwikkeling  op  agrarisch  gebied  zal  leiden  tot  betere
leefomstandigheden.

Alfred  woont  sinds  1997  in  Nijmegen  in  Nederland.  Met  Nederlandse  vrienden  richtte  hij  daar  in
december 2005 de Stichting Bifae op, die samenwerkt met BIFAG; een common initiative group (CIG) in
Kameroen.  De Centrale activiteiten van Bifae en BIFAG zijn veehouderij,  groenten en fruitteelt  en het
kweken van bomen. Het fokken en verbeteren van vee en gewassen is een onderdeel van de activiteiten.
Melk en gewassen worden gebruikt voor locale consumptie en vlees wordt verkocht.  Bomen worden
geplant  om  ontbossing  en  erosie  tegen  te  gaan.  Bescherming  en  verbetering  van  de  ecologische
omgeving is bij alle activiteiten een strikte randvoorwaarde.   

De  verbetering  wordt  in  gang  gezet  door  de  inspanningen  te  richten  op  een  combinatie  van
kennisoverdracht,  samenwerking tussen boeren en het bieden van werk.  Met de ontginning van een
beperkt gedeelte van de grond kan uiteindelijk voorzien worden in een zelf te onderhouden positievere
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economische positie van de deelnemers. 

Daarnaast  biedt  het  Bifae  Farming  project  jongeren  werkgelegenheid,  werkervaring  en  (agrarische)
scholing.  Naast  landbouw  en  veeteelt  houdt  Bifae  Farming  zich  ook  bezig  met  brede  onderwijs
ondersteuning. Veel kinderen hebben namelijk een onzekere toekomst.  Wanneer de ouders te weinig
verdienen en het schoolgeld niet kunnen opbrengen, worden de kinderen niet op school toegelaten of
van school weggestuurd. Bifae Farming zet zich in om ook deze kansarme kinderen te ondersteunen met
schoolgelden en materialen. 

Verder  ondersteunt  Bifae  Farming  kansarme  vrouwen  en  vrouwengroepen  door  middel  van  kennis
overdacht en educatie over duurzame en productieve methodes om gewassen te verbouwen. Vrouwen
worden ondersteund met een omheining, zaaigoed, toegang tot irrigatiewater en kennis van ecologisch
land-  en  mestgebruik.  De  stichting  richt  zich  op  het  verbeteren  van  de  levensverwachting  en
levensstandaard, in het bijzonder van vrouwen en kinderen, door de realisatie van schoon drinkwater,
educatie, landbouw, houden van een moestuin en zelfredzaamheid. en duurzame ontwikkeling. 

Inleiding

Stichting Bifae Farming staat voor Bongmom Integrated Farming and Education. De stichting richt zich op
de  verbetering van de leefomstandigheden in Shisong en de omgeving. Een plattelandsgemeenschap
gelegen bij de stad Kumbo in het noordwesten van Kameroen. Bongmom betekent ‘zelf de handen uit de
mouwen steken’ en ‘actief de eigen toekomst vormgeven’. 

Bifae Farming vloeit voort uit het Bongmom landbouw- en veeteeltinitiatief dat Alfred Ngwan in 1992 in
deze regio startte  samen met werkloze jongeren uit  de omgeving.  Alfred woonde in  die tijd  nog in
Kameroen. Ze besloten destijds hun krachten te bundelen op het gebied van handel in groente, fruit en
vee, om de inwoners uit hun regio te ondersteunen met het genereren van voedsel en inkomsten. In 1997
is Alfred naar Nederland verhuisd,  waar hij  de ondersteuning aan de gemeenschap voortzette.  Op 16
december 2005 is stichting Bifae Farming statutair opgericht. 

BIFAG als  samenwerkingspartner:  In 2005 is  het lokale team van NGO BIFAG, met ondersteuning van
Stichting Bifae Farming,  gestart  met  de  oprichting van  een  landbouwbedrijf  op  een  stuk  grond  van
ongeveer  10  ha.  in  Kingomen.  Het  landbouwbedrijf  is  in  de  afgelopen  jaren  ontwikkeld  tot  een
demonstratieplek waar de inwoners in de theorie en praktijk bruikbare landbouw- en veeteelttechnieken
leren. De boerderij bezit ongeveer 40 koeien, die tevens voor trainingsdoeleinden gehouden worden. 

In  de komende jaren is  Bifae Farming van plan om de verschillende projecten in  Kameroen te  gaan
ondersteunen.

Doelstelling, missie en werkwijze

De statutaire doelstelling van Stichting Bifae Farming luidt als volgt:

De stichting heeft ten doel:

a. het leveren van een structurele bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van het Nso gebied in West
Kameroen middels educatie; (onderwijs in theorie en in praktijk aan lokale boeren, vrouwengroepen
en zowel financiële- als materialen ondersteuning aan basisscholen) 

b. het  leveren  van  een  structurele  bijdrage  aan  de  duurzame  ontwikkeling  van  andere  gebieden  in
Kameroen.

Missie

Een structurele bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van het Nso gebied en anderen gebieden
in  het  noordwesten  van  Kameroen  door  sociale  landbouw  te  starten  met  veeteelt,  akkerbouw  en
natuurlijke herbeplanting, waar de inwoners de mogelijkheid hebben om hun voedsel te verbouwen voor
directe consumptie en eventuele handel. 
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Werkwijze

Met  de  start  van  het  landbouwbedrijf  bestrijdt  Stichting  Bifae  Farming  de  armoede  binnen  de
gemeenschap op de volgende wijze: 

• Het landbouwbedrijf verschaft werk aan de jongvolwassenen in de gemeenschap;

• Algemene werkloosheid wordt vermindert door de introductie van de gemengde bedrijfsvoering
van veeteelt en akkerbouw;

• Stedelijke  migratie  wordt  vermindert,  doordat  er  een  alternatieve  en  haalbare  vorm  van
inkomsten geboden wordt via veeteelt en landbouw;

• De bewoners worden voorzien van praktijktraining en kennisoverdracht over bruikbare moderne
landbouw- en veeteelttechnieken;

• Kennis bieden over de bescherming van het ecosysteem en door boeren te ondersteunen bij het
planten van bomen op gras- en akkerland.

Bestuur

Het  dagelijks  bestuur  van Stichting Bifae Farming bestaat  uit  4  personen:  Alfred  Ngwan (voorzitter),
Stanny Weber (secretaris), Jude Nkwain (penningmeester) en Jan Lenders. Het dagelijkse bestuur heeft de
zorg  voor  de  dagelijkse  gang  van  zaken  met  betrekking  tot  het  functioneren  van  de  stichting,  het
begeleiden van de vrijwilligers en de uitvoering van de bestuursbesluiten en acties. 

Ieder  kalenderkwaartaal  wordt  teminste  één  bestuursvergadering  gehouden.  Van  iedere  vergadering
worden de notulen gemaakt.

Het bestuur van stichting Bifae Farming werk op vrijwillige basis en geen krijgt geen beloning voor hun
inzet  en  inspanningen  voor  de  projectactiviteiten.  Bifae  Farming  houdt  de  overheadskosten  zo  laag
mogelijk en geworven gelden gaan naar de projecten.
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Partnerorganisatie NGO BIFAG

Achtergrond

BIFAG  staat  voor  Bongmom  Integrated  Farming  Group  en  werkt  nauw  samen  met  Bifae  Farming  in
Nederland  om  de  armoede  in  de  regio  effectief  te  bestrijden.  De  plattelandsgebieden  in  Kameroen
kampen met een grote werkloosheid. BIFAG springt hierop in met als doel het dagelijks leven van de
inwoners  te  verbeteren.  Het  lokale  initiatief  wat  in  1992  begon,  is  in  2005  officieel  geregistreerd  in
Kameroen onder de naam BIFAG. De stichting heeft een hoofdkantoor in Tiymenkan (Shisong) en staat
ingeschreven als een Common Initiative Group die functioneert volgens de regels die zijn verankerd in de
Kameroense Wetgeving. 

Visie, missie en werkwijze

Visie

Een leefomgeving creëren in het noordwesten van Kameroen, waar de inwoners een zelfredzaam bestaan
kunnen opbouwen en geen armoede lijden. 

Missie

Het opbouwen en ontwikkelen van duurzame en productieve landbouw met de nodige faciliteiten, zodat
inwoners in de regio direct toegang hebben tot voldoende voedsel voor het hele gezin en een klein
inkomen kunnen genereren. 

Werkwijze

De kernactiviteiten van BIFAG zijn gericht op het creëren en voortzetten van:

• Een veehouderij en het fokken van vee, met name koeien. Melk van de koeien wordt gebruikt
voor directe consumptie, vee wordt verkocht op de Koeien-markt.

• Groente- en fruitteelt, Gewassen  worden  gebruikt  voor  lokale  consumptie  en  de  restanten
worden verkocht in de lokale markt.

• Kweken en planten van bomen, met name om erosie en ontbossing tegen te gaan.

De activiteiten bestaan uit een combinatie van:

• kennisoverdracht;

• samenwerking creëren tussen boeren;

• de creatie van werkgelegenheid; 

• vrouwen empowerment, door het creëren van werkgelegenheid voor hen op het land.

Organisatiestructuur BIFAG

Bestuur

Bernadette Moaka Voorzitter
Eunice Berka Penningmeester
Victor Mengdze Farm  manager
Denis Sunjo Secretaris
Gerald Afoni Adviseur

De NGO bestaat uit mensen met verschillende expertises. Victor Mengdze is deskundig op het gebied van
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veeteelt en biologische landbouw. Hij is verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden en
de verkoop op de markt. Bernadette Moaka en Denis Sunio hebben ruime ervaring op het gebied van
financieel management. Gerald Afoni beschikt over kennis en kunde ten aanzien van de regelgeving in
bedrijfsvoering  en  personeelsmanagement.  Overige  betrokken  medewerkers  zijn  gespecialiseerd  in
landbouw, veeteelt en veehandel. Er werken o.a. twee koeienjongens voor BIFAG. 

Leden

NGO  BIFAG  heeft  leden,  die  eenmalig  inschrijfgeld  betalen.  Dit  betalingssysteem  fungeert  als  een
zogenaamd  verzekeringsstelsel  voor  de  leden,  bijvoorbeeld  ter  ondersteuning van  medische  kosten.
Indien nodig, ontvangen de leden kleding of kunnen ze beroep doen op een renteloze lening.
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Projecten

Beschrijving van de BIFAG Farm en projecten.

Het bouwen van leslokalen en een kantoor

Inwoners  en  boeren  in  de  omgeving  kunnen  hier  terecht  voor  kennisoverdracht  en  educatie  over
duurzame en productieve methodes om gewassen te verbouwen en veeteelt te bedrijven.

Het bouwen van gemeenschappelijke koeiendrinkbakken en 
koeienbehandelingsbak

Er  is  een  cow-dip  (koeienbehandelingsbak)  gegraven  die  gevuld  is  met  water,  waaraan  medicijnen
worden toegevoegd. Koeien die er doorheen lopen worden vrijgemaakt van teken en parasieten. Er is
veel behoefte aan drinkbakken voor de dieren, vooral in het droge seizoen wanneer mensen en dieren te
kort aan water hebben.

Het ondersteunen van watervoorzieningen

Door klimaatveranderingen krijgt men vaker te maken met de aanhoudende droogte.  Als gevolg van
deze aanhoudende droogte zijn de meeste waterbronnen droog en gaan er veel koeien, met name de
kalfjes, dood. Bifae Farming is van plan zowel boeren als de lokale gemeenschappen te ondersteunen bij
het  beschermen  en  uitbreiden  van  waterbronnen  en  het  verder  bouwen  van  waterpompen  en
drinkbakken.

Het ondersteunen van energievoorzieningen

In Kumbo is geen stabiele stroomvoorziening en er is  helemaal geen stroom op het platteland. Bifae
Farming is  van  plan  om  zonnepanelen  of  windmolens  of  bio-gas  te  gaan  introduceren.  Wanneer  er
toegang tot stroom is zijn de kinderen in staat om hun huiswerk s ’avonds te doen. Dit zal leiden tot het
verbeteren van de leefomstandigheden van veel gezinnen. 

Het ondersteunen vrouwen en vrouwengroepen

Op het platteland van Kameroen werken de vrouwen op het land om voedsel te verbouwen voor het
gezin. Binnen de BIFAG Farm in Kingomen hebben vrouwen uit de gemeenschap de mogelijkheid om
tijdelijk  een  eigen  stukje  grond  te  krijgen  waar  ze  groenten  verbouwen.  Het  grootste  deel  van  de
gewassen  wordt  gebruikt  voor  directe  consumptie  en  het  kleine  deel  dat  overblijft  wordt  door  de
vrouwen  op  de  markt  verkocht.  Om  dit  in  goede  banen  te  leiden  werkt  BIFAG  samen  met  de
georganiseerde vrouwengroep in de regio. Deze vrouwengroep verdeelt de grond onder de vrouwen uit
de gemeenschap die geen eigen grond hebben. Vrouwen die wel een eigen stuk grond bij  hun huis
bezitten worden ondersteund met een omheining, zaaigoed, toegang tot irrigatiewater en kennis van
ecologisch land- en mestgebruik. 

De medewerkers van het project worden getraind om vervolgens de opgedane kennis over te dragen aan
de deelnemers van het project, bijvoorbeeld bij de vrouwen. Deze training omvat een introductie van
diverse  grondbewerkingsmethodes.  Daarnaast  wordt  het  gebruik  van  natuurlijke  koeienmest
gestimuleerd. Op deze wijze dragen de deelnemers bij aan de verbetering van het ecologisch evenwicht
in de omgeving. De vrouwengroep adviseert Bifae Farming en BIFAG over de behoeftes van de vrouwen
in de regio.
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Het ondersteunen van onderwijs projecten

Het BIFAG landbouwbedrijf  biedt  agrarische scholing,  werkgelegenheid en training over  veeteelt  aan
jongeren en boeren uit  het dorp.  Deze landbouwactiviteiten dragen bij  aan een betere economische
positie van jonge mensen die anders weinig kans maken op de arbeidsmarkt. Daarnaast werken veel
studenten tijdens hun schoolvakanties op het landbouwbedrijf van BIFAG om geld bij te verdienen, zodat
zij schoolgeld en lesmateriaal kunnen betalen. Het is ook gebleken dat de de meest basis- en middelbare
scholen  behoefte  aan  allerlei  ondersteuningen  hebben,  zoals  bij  het  bouwen  van  een  klaslokaal,
schoolbankjes,  schoolboeken,  onderhoud  van  daken  en  anderen  basisvoorzieningen.  Om  deze
ondersteuning te kunnen bieden wil Bifae Farming fondsen gaan werven.

Doelstelling

Het algemene doel van dit project is het ondersteunen van agrarische ontwikkeling en het bestrijden van
armoede op het platteland in Kameroen. Het project bestaat uit de volgende concrete doelstellingen: 

• Het beperken van het voedseltekort in de regio, door landbouwgrond, irrigatievoorzieningen en
koeienmest beschikbaar te stellen;

• Het bieden van trainingen over kleinschalige landbouw en grondbewerking aan de deelnemers;
• Het stimuleren van economische ontwikkeling
• De bevolking stimuleren om de natuur in de omgeving op een duurzame wijze te beschermen. 

Planning en taakverdeling

Bifae Farming en BIFAG zullen projecten uitvoeren zodra - en niet eerder dan - de begroting gedekt is. De
uitvoeringsfase is  maximaal een half jaar.  Dan zullen alle werkzaamheden verricht zijn en kunnen de
vrouwen aan de slag op de dan beschikbare landbouwgronden. 

Stichting  Bifae  Farming  begeleidt  de  coördinatie  en  voortgang  van  de  projecten  en  zorgt  voor  de
benodigde middelen.  Het  bestuur  van BIFAG coördineert  de uitvoering van de projectactiviteiten op
locatie en rapporteert aan Bifae Farming over de voortgang. 

De leden van stichting BIFAG voeren de projectactiviteiten uit in samenwerking met lokale vrijwilligers.
Tot deze activiteiten behoren de ontginning van landbouwgrond, bouw van de hekken, afwerking van
cow-dip en watervoorziening en aanleg van waterleidingen. Vrijwilligers die over de benodigde kennis
beschikken, bieden de vrouwen onderwijs op het gebied van grondbewerking en natuurbescherming. 

Controle en verslaglegging

Bifae Farming heeft voortdurend contact met BIFAG in Kameroen. Daarnaast brengen Alfred Ngwan (de
voorzitter) en de andere bestuursleden van Bifae Farming regelmatig een bezoek aan de regio om de
voortgang persoonlijk te bekijken en eventuele tegenslagen met de lokale medewerkers en vrijwilligers
te bespreken.

Aangaande  de  projecten  zal  de  stichting  een  rapportage  opstellen  over  het  resultaat  van  de
fondsenwerving. Gedurende de uitvoering zal de stichting rapporteren via nieuwsbrieven en Facebook.
Bovendien publiceren de stichtingen ieder jaar een voortgangsrapport, waarin de vorderingen van het
project staan beschreven.  Dit  voortgangsrapport is  voor iedereen in te zien via de website van Bifae
Farming www.BifaeFarming.nl. 
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Verwachte resultaten

Bifae  Farming  en  BIFAG  verwachten  dat  de  landbouwprojecten  de  meest  kwetsbare  mensen  uit  de
gemeenschappen ondersteunt bij hun dagelijkse worsteling om te overleven. De algemene verwachting
is dat de levensstandaard verbetert en het werkloosheids- en armoedeniveau vermindert.

De concrete beoogde resultaten luiden als volgt: 
• Op de BIFAG Farm kunnen de eigen koeien en koeien van andere boeren effectiever behandeld

worden.
• Vanwege de verbeterde toegang tot de cow-dip zal er bespaard worden op medicijnen omdat

het water minder snel verontreinigd wordt en langer effectief blijft.
• Door de nieuwe drinkbakken is er meer en gemakkelijker toegang tot drinkwater voor het vee.
• Bij het vrouwenproject zullen meer vrouwen, verspreid over een groter gebied, kunnen profiteren

van de nieuwe activiteiten in Shisong en Mbuluf.
• De vrouwen hebben gemakkelijker toegang tot irrigatiewater.
• De trainingen aan de vrouwen zorgen voor meer oogst en informele kennisoverdracht.
• Een toename in het gebruik van natuurlijke koeienmest in plaats van kunstmatige mest.
• Afname van honger en armoede. 

Communicatiebeleid 

Stichting Bifae Farming gebruikt zowel haar Website en Facebook, als ook allerhande informatiemateriaal
om  de  aandacht  te  vestigen  op  haar  projecten.  De  stichting  wil  haar  doelgroepen  meer  gericht
informeren en activeren. 

Website

De website  www.BifaeFarming.nl  is  een  (Nederlandstalige)  informatieve site.  Deze  website  is  in  2012
geheel  vernieuwd  en  zal  in  de  komende  jaren  worden  aangevuld.  Op  de  website  is  onder  andere
informatie te vinden over:

• Stichting Bifae Farming (structuur, doelstellingen enz.)
• financiële verantwoording
• lopende projecten
• nieuwsberichten
• sponsoren
• vrijwilligerswerk

Facebook

Stichting Bifae Farming heeft een (Engelstalige) Facebook pagina www.facebook.com/bifaefarming waar
lopende zaken binnen de stichting vermeld worden. Dit zijn vooral de projectactiviteitendie in Kameroen
worden uitgevoerd.  De donateurs  worden via deze weg regelmatig op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen van de projecten. 

Informatiemateriaal

Middels informatie per e-mail  en diverse presentaties houdt Stichting Bifae Farming donateurs op de
hoogte  van  haar  doelstellingen  en  lopende  projecten.  Dit  materiaal  bestaat  voornamelijk  uit  een
samenvatting van de informatie van de website. Stichting Bifae Farming streef ernaar minimaal 3 x een
nieuwsbrief naar haar donateurs met de voorgang van de project toe te sturen.
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Donatiebeleid

Donateurs ondersteunen Stichting Bifae Farming financieel door eenmalige en of periodieke bijdragen.
Donateurs  kunnen  desgewenst  hun  donatie  toewijzen  aan  een  specifiek  beschikbaar  project  of
algemeen. De donateurs bestaan uit het bestuur en haar familie, betrokken vrijwilligers en hun familie or
vrienden kring en andere sympathisanten. Donateurs kunnen particulieren en bedrijven/organisaties zijn.
Om de doelen van de projecten waar te kunnen maken is Stichting Bifae Farming actief op zoek naar
donateurs door:

• gedegen projectaanvragen in te dienen bij vermogende fondsen en subsidiegevers
• benaderen van personen of bedrijven/instellingen via diverse media
• organiseren van initiatieven rondom fondswerving
• geven van presentaties bij potentiële donateurs (bijvoorbeeld KvK, op seminars, op scholen, etc.)

Naast fondswerving zal de stichting ook op zoek gaan naar donaties in de vorm van goederen of diensten
(bijvoorbeeld via ICT – en landbouw bedrijven etc).

De nazorg aan fondsen heeft bij de stichting speciale aandacht. Dit is belangrijk om donateurs langdurig
aan aan de stichting te binden. Op de website van stichting Bifae Farming communiceren wij naar de
buitenwereld over de kosten en uitgaven. Iedere euro die binnenkomt en uitgegeven wordt verantwoord.

Als tegenprestatie voor bedrijven of organisaties die de stichting steunen met geld of diensten plaatst de
stichting  (na  toestemming)  de  logo’s  op  haar  website.  Video’s  en  foto’s  van  voor,  tijdens  en  na
projectactiviteiten  worden  gepubliceerd  op  de  website  van  Stichting  Bifae  Farming.  De  namen  van
particulieren worden vanwege privacyoverwegingen niet vermeld.

Financieel beleid

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
• donaties
• subsidies 
• sponsorgelden via aanvragen 
• schenking en giften
• overige baten

Over elk boekjaar zal een (financieel) jaarverslag worden opgesteld en uiterlijk 31 maart van het volgende
jaar zijn deze documenten in te zien op onze website.

Om onze projecten succesvol te laten verlopen heeft Stichting Bifae Farming de hulp van een expert
bureau  in  fondswerving  benaderd  om  onze  organisatie  te  helpen  met  het  werven  van  financiële
middelen voor onze projecten. 
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