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Rekeningnummer: 3295.20.105  

 

facebook.com/bifaefarming  

 

Stichting Bifae Farming staat            

ingeschreven bij de KvK  dossiernummer 

09156896 en is door de Belastingdienst 

aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). 

U kunt u donaties aftrekken van uw 

aangifte Inkomstenbelasting. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopende activiteiten in de boerderij 

De activiteiten in en rond de boerderij 

vinden plaats onder coördinatie en 

begeleiding van een lokale bedrijfs-

leider uit Kingomen.  Naast de 

tijdelijke seizoenwerknemers zijn er 

vier studenten die in het kader van 

hun vakantiewerk meehelpen in de 

boerderij. Op dit moment werkt men 

aan de verbetering en ontwikkeling 

van het land voor de koeien: 

weghalen van ongewenst gras en 

planten waar de koeien ziek van 

worden. Men plant daarvoor terug 

brakeria en ander eetbaar gras.  

Men plant nieuwe bomen die passen 

in dit natuurgebied waardoor er een  

natuurlijke en duurzame omheining 

ontstaat.  

Men onderhoud en repareert de koeien-

dip en repareert de hekken rondom de 

dip. Er worden tijdelijke 

voorbereidingen getroffen om te 

voorkomen dat de waterbronnen 

vermengd worden met aarde en de 

plantengroei de verzamelbak niet verder 

beschadigd. Afzetting wordt geplaatst 

zodat de dieren er niet kunnen komen. 

De watertoevoer tot de waterbakken en 

de verzamelbak zijn ernstig  

verslechterd. Totdat er middelen komen 

wordt de toevoer opgelapt.  Het land 

wordt bemest met de uitwerpselen van 

de eigen koeien. 

Stichting Bifae Farming - Nieuwsbrief 

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 30 ha. in de gemeenschap Kingomen, gelegen vlakbij 

Shisong. Het landbouwbedrijf is in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een 

demonstratieplek waar de inwoners in de praktijk bruikbare landbouw- en 

veeteelttechnieken leren. De boerderij bezit ongeveer 40 koeien, die tevens 

voor trainingsdoeleinden gehouden worden. 

Bifaefarming  is een stichting in Nijmegen, gericht op hulp aan 

Shisong in de Noordwest provincie van Kameroen.  

De koeien van Bifaefarming 

boerderij  

 

Bijschrift bij foto of afbeelding 

 

Een overzicht van 

het land rondom 

de Bifaefarming 

boerderij  
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Kumbo verkocht aan de Buyam 

Sellam vrouwen (retailers) Deze 

wachten  vaak aan de ingang van de 

markt omdat de belangstelling groot 

is en zij de handel niet willen 

mislopen. Deze aangekochte 

groenten bevordert de detailhandel 

van de lokale bevolking. 

Bifaefarming zoekt samen met de 

NJama-jama vrouwengroepen naar 

manieren om de verkoop van hun 

groenten gemakkelijker te maken. 

Het transport neemt tot nu toe veel 

tijd en energie in beslag. 

Het succes van de vrouwengroepen 

uit Shisong slaat over op de vrouwen 

van de  omliggende dorpen, zoals  in 

Mbuluf. Vertegenwoordigers zijn op 

zoek naar meer grond waar 

tenminste  50 deelnemers gebruik 

van kunnen maken. 

Vorderingen bij de Njama-Jama vrouwengroepen 

Wilt u ook helpen? 

 

Deze foto toont vrouwen die hun groenten gekocht hebben van een 

aantal van de Bifaefarming deelnemers. U kunt een vrouw zien met 
twee groenten zakken op haar hoofd die de markt binnen lopen. 

Pompoen bladeren en Njama-jama die 

zijn gekweekt met behulp van 
organische mest. 

Een begin is gemaakt met  het 

zaaien en telen van o.a. de Njama-

jama door de vrouwen uit Shisong- 

en Kingomen. Er is een omheining 

gemaakt, de grond is bewerkt en 

de Njama-jama is gezaaid. Ook zijn 

er andere groentes gepoot, zoals 

salade, kolen en pompoenen.  

In eerste instantie zijn de groenten  

voor eigen gebruik. Het overschot 

wordt verkocht. Vrouwen zijn nu al 

bezig met het verkopen van hun 

overschot van NJama-jama! (zoals 

te zien is op onderstaande foto). Zij 

verkopen dit aan de lokale markt 

op Kumbo Squares. Om de markt 

te kunnen bereiken leggen de 

vrouwen meer dan 8 kilometer te 

voet af en dragen de groenten in 

grote zakken op het hoofd. 

Meestal wordt de groente  in 

 

U kunt helpen door geld te storten op Rabobank 

rekening nummer 3295.20.105 van Bifaefarming  te 

Nijmegen. Elke bijdrage is meer dan welkom!  

Voor € 25,-  of meer kunt u lid worden van de 

“Vrienden van Bifaefarming”  

U ontvangt drie maal per jaar een nieuwsbrief met 

daarin de actuele activiteiten van de projecten.  

Op onze website vindt u meer foto’s. Ook op 

facebook worden regelmatig actuele foto’s 

geplaatst. U kunt ons ook op facebook liken. 

 
www.bifaefarming.nl 

www.facebook.com/BifaeFarming 

 
Wilt u een uitgebreide omschrijving van onze 

plannen kunt u deze opvragen. Wij sturen u deze 

graag toe. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw steun en 

belangstelling 
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