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Samenvatting 

 

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. Zij 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. 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 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.  

 

In 2013 hebben  Alfred en Jude in mei en juli 

respectievelijk het BIFAG project te 

Kameroen bezocht.   

Alfred bezocht het project in  mei 2013. 

Gedurende het bezoek heeft Alfred met 

BIFAG vergaderd en daarnaast meegeholpen 

met het onderhoud van de omheiningen, zie 

de foto hiernaast. 

 

Tijdens de vergaderingen  werden de 

volgende punten uitgelegd en besproken:  

- Onderhoud werkzaamheden in de 

boerderij.  De farmer manager stelde voor 

een groot onderhoudsbeurt in de boerderij te doen omdat er gedurende drie jaar geen 

reparaties aan de omheiningen gedaan zijn. Drie kettingzagen werden gehuurd en ongeveer 

15 mensen werkten in de boerderij voor bijna drie weken om de het werk af te krijgen. 

-De terugtrekking van de het lidmaatschap van twee BIFAG leden heer Christopher 

Mbiydzenyuy en de heer Balon Donatus was besproken en goedgekeurd. De heer Christopher 

bevestigde zijn schriftelijk verzoek , door aan te geven dat vanwege zijn slechte gezondheid hij 

niet meer in staat was om volledig deel te nemen aan de groepsactiviteiten. Hij eindigde door 

aan te geven dat hij nog steeds bereid is om de groep te helpen op vrijwillige basis. 

-In de vergadering werd besloten om ruimte voor nieuwe leden te maken. Dit moet wel 

volgens de aanvraag procesduren via het officiële lidmaatschap formulier.  

 

Jude bezocht het project in juli 2013 en schreef:  “Mijn bezoek aan het BIFAG project gaf me de 

gelegenheid kennis te maken met BIFAG organisatie. Ik werd in Kumbo opgehaald door Mr. 

Denis en samen zijn wij naar de boerderij in Kingomen gegaan.  



  

 Daar heb ik Victor (BIFAG farm manager) ontmoet.  Ik  heb een rondleiding 

door de boerderij gekregen, langs het water-catchment gebied, de wateropslagtank, en de 

koeien-dip. Aan het einde van de dag werd ik geraakt door de Njama-Njama-vrouwen in actie 

op de projectboerderij. Het was zo indrukwekkend om deze vrouwen te ontmoeten in de 

boerderij en te zien hoe hard ze moeten werken voor hun levensonderhoud. Voordat ik deze 

vrouwen tegenkwam was ik al moe na ongeveer drie uur te hebben gelopen, maar de 

blijdschap die ik op hun gezichten zag gaf me 

wat energie om mee te helpen met het 

bewerken van de grond. Velen van hen waren 

verbaasd om te zien dat ik ook net als hen kan 

werken”, zie de foto hiernaast. 

  

Contacten zijn gelegd met twee scholen,  

Mbuluf basis- en kleuterschool en Gwarkang 

katholieke basisschool. Onze partner-

organisatie (BIFAG) heeft al een inventarisatie 

van  onmiddellijk noodzakelijke en 

toekomstige projecten van de scholen gedaan.  

Wij zijn nu de aanvragen voor de 

onderwijsprojecten in 2014 aan het 

voorbereiden. 

 

In Nederland zijn Alfred en Jude namens Bifae Farming naar de PI-Cordaid dag geweest. Daar 

hebben ze deelgenomen aan o.a. de workshop voor voedselzekerheid.  Volgens Cordaid zijn 

kleinschalige familieboerderijen veel effectiever voor de lokale economie en voedselzekerheid 

dan grootschalige boerderijen. Het was goed om te horen en ook te merken dat de meeste tips 

voor de aanpak van dergelijke projecten reeds door onze stichting in praktijk worden 

gebracht. 

 

Piet, (windturbine-ingenieur), die windturbines bouwt in Mali gesponsord door St. Emmaus, 

heeft Alfred en Jude uitgenodigd om de windturbine af te bouwen. Dat is inmiddels gebeurd 

op het terrein van St.  Emmaus waar Alfred en Jude zijn betrokken als vrijwilligers. Met de 

kennis die wij opdoen met de werkzaamheden van de windturbine willen wij kijken hoe we 

het realiseren van stroomvoorziening in 

Kameroen kunnen ondersteunen. 

 

Voor het BIFAG landbouwproject en groepen 

lokale boeren in Kameroen is er een tractor 

en een hakselaar nodig. De Stichting 

ziekenfondsbode te Amersfoort heeft deze 

tractor, hakselaar en toebehoren gesponsord. 

We zijn nu op zoek naar sponsoren voor het 

verschepen naar Kameroen en het opleiden 

van de jongens (operators). (zie foto van de 

hakselaar en tractor) 

 

In 2013 hebben wij families, vrienden, bedrijven/instellingen via diverse media benaderd om 

aandacht voor onze projecten te krijgen. 

1. Inleiding 



  

 

1.1 Algemeen 

Stichting Bifae Farming  (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 onder meer te verwezenlijken door: 

a. het genereren van gelden ter zake 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; 

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 2013 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 2013 bereikte projectresultaten. 

 

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

Farming”), de subsidiënten, (op aanvraag/ verzoek) tevens aan belangstellenden 

toegezonden.  Ze worden tevens geplaatst op de website van de stichting geplaatst : 

www.bifaefarming.nl. Daarop vindt u ook nieuwsbrieven, die iedere vier maanden onder de 

donateurs worden verspreid. 

 

1.2 Leeswijzer 

Hieronder wordt achtereenvolgens stilgestaan bij: 

a. Inhoudelijke verantwoording bereikte projecten (hoofdstuk 2); 

b. Organisatie (hoofdstuk 3); 

c. Financiële verantwoording (hoofdstuk 4); 

d. Vooruitblik projectdoelen 2014 (hoofdstuk 5). 

  



  

2. Inhoudelijke verantwoording activiteiten  

De tijd vliegt! We kijken terug naar de ontwikkelingen en de behaalde resultaten van Bifae 

Farming  in 2013. Door uw steun hebben wij de volgende projecten kunnen ondersteunen: 

 

 2.1 In de boerderij:  

Uitbreiding watertoevoer:   

Bij de 1e grote waterbron is er flink wat onderhoud gedaan. Er is eerst rondom een collection-

chamber  gegraven. Alle lekkages en beschadigde plekken zijn dicht gemaakt door zand en 

beton te mengen met cement en daarmee de lekkages te dichten. Na de 

onderhoudswerkzaamheden is de watertoevoer en de waterkwaliteit verdubbeld.  Maar door 

gebrek aan financiële middelen is een stuk van ongeveer 120m niet gegraven om het water  

naar de verzamelbak te herleiden.    

 

Bij de 2e watercatchment is de watertoevoer uitgebreid door extra kanalen naar diverse 

kleine waterbronnen te graven  en  water  te leiden naar een water verzamelbak (water 

control chamber). Waterleidingen zijn aangelegd van de waterbron naar de boerderij. Door 

deze werkzaamheden aan de waterbronnen is de watertoevoer en de waterkwaliteit flink 

toegenomen. Er is ook flink geploegd en jonge bomen zijn geplant rondom de watercatchment 

omheining. Dit is om de wild grazende dieren buiten de catchment te houden en de 

waterbronnen te beschermen. 

     

    
            Foto’s van de (1e) oude water verzamelbak voor en tijdens het onderhoud  

 

    
Foto’s van de (2e) nieuwe waterkanalen naar de waterverzamelbak. Na het graven van de 

waterkanalen zijn stenen aangelegd en is water geleid naar de verzamelbak.  

 

 

 



  

Afronding van cow-dip: 

De cow-dip is afgerond zoals gepland.  

-De stenen zijn aangelegd in de verzamelruimte (animals collection pen) net voor de ingang 

van de Dip en met cement en zand gecementeerd.  

-De aarde in de ingang van de behandelingsbak is uitgegraven, stenen zijn aangelegd met 

beton, cement en zand.   

-Een grote drinkbak  voor de koeien is gebouwd met stenen, zand, beton en cement.  

-Een waterleiding van 130 meter naar de koeiendrinkbak  is aangelegd (zie fotos hieronder). 

 

         
                            Voor                                         en                                        Na 

Omheiningen:  

De omheinding rondom de landbouwgrond is onderhouden om wildgrazende dieren buiten 

de boerderij te houden. Het hek is gebouwd van  eucalyptusbomen, die erg veel water 

opzuigen, waardoor de overige begroeiing uitsterft. De eucalyptusbomen worden nu 

vervangen met jonge inheemse bomen, die wel passen in dit natuurgebied.          

    
De omheiningen zijn gemaakte met lokale materialen zoals bamboe en inheemse bomen. 

 

2.2 Kleinschalige landbouwprojecten voor vrouwen in Shisong, Kingomen en Mbuluf 

De groenteprojecten voor vrouwengroepen in Shisong en Kingomen zijn succesvol uit 

gevoerd. Door gebrek aan financiële middelen is nog geen start gemaakt met het project in 

Mbuluf .  Dit project zal in juni van start gaan zodra fondsen binnen zijn. 

 

Na een tijdje onderhandelen met de landeigenaren over de wateraanlegroute en met de 

bemoeienis  van de Gemeente en de lokale stamhoofden mag een waterleiding van 800 meter 

lang gegraven worden. De Shisong vrouwengroep is erg blij met dit resultaat. De vrouwen zijn 

nu bezig met het bewerken van de grond en met het zaaien van zaad.  

 

 



  

 

In Shisong and Kingomen hebben de volgende activiteiten  plaats gevonden: 

-Omheiningen zijn gemaakt meestal van lokale en natuurlijke materialen zoals bamboe, 

inheemse bommen en gezaagde eucalyptusbomen. Met omheiningen zijn de groentetuinen nu 

beschermd tegen wild grazende dieren. 

-Waterleiding kanalen zijn gegraven, waterpijpen en andere  materialen zijn gekocht en de 

waterleidingen zijn aangelegd. Dankzij de waterleidingen zijn de vrouwen niet meer 

afhankelijk van het regenseizoen en hebben zij het hele jaar door toegang tot water. 

- Watersprinklers en water verdelingspunten zijn gemaakt en geïnstalleerd.  Door deze  

sprinklers en waterverdelingspunten is er genoeg water om het hele jaar door groenten te 

verbouwen. 

-Groentezaad en diverse tuingereedschappen,  zoals tuinslangen, scheppen, kruiwagens en 

gieters, zijn gekocht  voor gemeenschappelijk gebruik.  

- Er wordt natuurlijke bemesting gebruikt in plaats van kunstmest.  Gezonde gewassen 

worden nu geoogst en het overschot wordt op de lokale markt verkocht .  

 

Kennisoverdracht en educatie: 

Veel vrouwen zijn nu in staat de opgedane kennis over te dragen aan meer vrouwen in de 

omgeving. Door de introductie van de diverse grondbewerkingsmethodes maken deelnemers 

goed gebruikt van een klein stuk grond om zo genoeg groeten te verbouwen. Het resultaat van 

de kennisoverdracht is het verbeterde ecologische evenwicht in de omgevingen en afname 

van honger en armoede. 

 

  
             Voorbereiding en aanleggen van waterleidingen en sprinklers. 

 

 

  
Werkende sprinklers and waterkranen. 

 

 



  

3. Organisatie 

 

3.1 Samenstelling, taken en verantwoordelijkheden Bifae Farming  

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 Kameroense wetgeving). De bestuursleden van BIFAG Shisong (en hun taken 

en verantwoordelijkheden) zijn:  

• Mr Gerald Afoni    ex-voorzitter (adviseur) 

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

en betrokken als adviseur bij de onderwijsprojecten 

• Mr Victor Mengdze   farm manager 

• Mr Denis Sunjo    secretaris 

• Mrs. Unice Berka   vertegenwoordiger van vrouwengroepen 

 

3.3 Samenwerking  

 

BIS Bureau Internationale Samenwerking 

Voor een stukje professionele begeleiding bij alle zaken waar wij als vrijwilligersorganisatie 

tegenaan lopen, kunnen wij een beroep doen op BIS Bureau Internationale Samenwerking. 

BIS ondersteunt onze projecten tevens met fondsenwerving, tegen no cure-no pay tarief van 

7,5 procent, excl. BTW, als wij zelf onvoldoende financiering weten te vinden.  



  

4. Financiële verantwoording 

 

4.1 Jaarrekening 

 

In 2013 hebben instellingen en particulieren ruim € 12.000,00 overgemaakt naar de 

bankrekening van stichting Bifae Farming. Voor een samengevatte jaarrekening zie hieronder: 

 
Financiën 

     
Beknopt financieel overzicht 

  31-dec-‘13  31-dec-‘12 

Begin balans per 01-01-2013 (bank saldo)  € 1.460,77 € 1.037,97  

Totale ontvangsten bank    € 12.340,00   € 2.928,83  

   € 13.800,77   € 3.966,80  

Besteed aan uitvoerings- organisatiekosten Nederland € 1.331,43 € 354,24  

Besteed aan  landbouw en vrouwen projecten  

Kameroen  € 7.425,60 € 2.151,79  

    € 8.757,03   € 2.506,03  

Beschikbaar ( saldo per bank) € 5.043,74 € 1.460,77  

    € 5.043,74    € 1.460,77  

Balans per 31-12-2013 

Beschikbaar ( bank per 31-12-2013) € 5.043,74 € 1.460,77  

Nog te betalen Bankkosten (4e kwartaal 2013)  -€ 44,92 -€ 60,77  

Bestemd voor Bifae Education  -€ 700,00   

Bestemd voor lopende projecten 1e kwartaal 2014  -€ 4000,00   

Bifaefarming's  eigenvermogens per 31-12-2013   € 298,82    € 1.400,00  
 

 

  

4.2 Inkomsten en uitgaven 

De totale inkomsten over 2013 bedragen €22.340,00  waarvan €3000,00, € 2500,00 en    

€2000,00 is gedoneerd door respectievelijk Pririoteitenfonds Berg en Dal, Stichting Dr. Hofstee 

en Stichting Alle beetjes. Zie de bijlage voor de uitgebreide ontvangstspecificatie over 2013. 

Het bestuur van Stichting Bifae Farming is tevreden over de behaalde resultaten en hoopt in 

2014 weer te kunnen continueren. 

 

De uitvoeringskosten in Nederland bedragen €1.331,43  (fondsenwervingskosten €171,38, 

Bifae Farming statutenwijzigingskosten € 181,50, Bank Periodiekkosten € 144.22 en overige 

kosten.  De overige kosten betroffen de kosten voor de website, minimale kantoorkosten en 

communicatiekosten ten behoeve van. projectactiviteiten in Kameroen. Zie op de volgende 

pagina de uitgebreide uitgavenspecificatie over 2013. 

 

  



  

Jaarrekeningen van Stichting Bifae Farming en exploitatie overzicht per 31-12-2013 

Ontvangen donaties 2013 

Code Omschrijving Debet Credit Eindbalans 

110 Donaties contant geld €0,00  €20,00  €20,00  

120 Donaties via bank < €50  €0,00  €95,00  €95,00  

121 Donaties via bank >  €50 €0,00  €675,00  €675,00  

122 Donaties via bank > €100 €0,00  €550,00  €550,00  

200 Vereniging Vluctelingen Artsen  €0,00  €1.500,00  €1.500,00  

400 Stichting Emmaus Utrecht €0,00  €1.000,00  €1.000,00  

401 ASN Bank €0,00  €1.000,00  €1.000,00  

402 Stichting Alle beetjes  €0,00  €2.000,00  €2.000,00  

403 Stichting Dr. Hofstee  €0,00  €2.500,00  €2.500,00  

404 Pririoteitenfonds Berg en Dal €0,00  €3.000,00  €3.000,00  

610 Ontvangen donaties voorgaande jaar   €700,00  €700,00  

Totaal ontvangen donaties   €13.040,00  €13.040,00  

1520 Nog te betalen bedragen  €51,75  €805,69  €753,94  

€51,75  €805,69  €753,94  

Project Uitvoeringskosten Kameroen 

3100 Landbouw projecten €5.180,00  €0,00  €5.180,00  

3200 Onderwijs projecten /Comunication €46,83  €0,00  €46,83  

3300 Community Assistance (vrouwengroepen) €2.010,00  €0,00  €2.010,00  

3900 General & operational Expenses €188,77  €0,00  €188,77  

Totaal besteed aan projecten Kameroen  €7.425,60  €0,00  €7.425,60  

 
  

Uitvoeringskosten Nederland  

4325 Administratiekosten €88,75  €0,00  €88,75  

4330 Bifae Farming statuten wijzigingskosten €181,50  €0,00  €181,50  

4400 Folders & Flyers kosten  €33,58  €0,00  €33,58  

4410 Bank Periodiekkosten €114,22  €0,00  €114,22  

4420 Fondsenwervingskosten  €771,38  €0,00  €771,38  

4440 Openbare vervoerkosten /bestuursleden €142,00  €0,00  €142,00  

Totaal uitvoeringskosten Nederland  €1.331,43  €0,00  €1.331,43  

1010 Kas € 20,00  €20,00  €0,00  

1100 RaboBank ((3295.20.105)) €13.780,77  €8.737,03  €5.043,74  

Totaal ontvangsten per bank/kas en saldo  € 13.800,77  € 8.757,03  € 5.043,74  

 

  



  

5. Vooruitblik projectdoelen in 2014   

 

In 2014 wordt er naar gestreefd de volgende projectdoelen te realiseren: 

Bifae Farming Nederland: 

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

subsidiënten en de Vrienden van Bifare Farming  

• 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 nieuw (geactualiseerd) communicatiemateriaal. 

• Het aanschaffen van een computer en kantoorinventaris.  

 

Op de boerderij: 

• Het afronden van de niet afgeronde deel van de water-catchment en het bestrijden van 

teken en andere koeien-infectieziektes ;  

• Het opleiden van de tractor operator en het in gebruik nemen van de tractor en de 

hakselaar voor de landbouw activiteiten; 

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

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

• De bouw van een kantoor en klaslokaal in de boerderij waar papierwerk en 

administratie kan worden opgeslagen en waar het kleine beetje kantoorwerk gedaan 

kan worden;  

• Uitbreiding van de veestapel, door de geboorte van circa 10 kalfjes en de aankoop van 

enkele stieren en koeien, naar een totale kudde van ruim 50 koeien en stieren per eind 

2014. Dit zal zeker de boerderij economisch zelfstandig te maken;  

• Het bijwonen van vergaderingen en beslissingen nemen over het gemeen-schappelijk 

gebruik en onderhouden van de Cow Dip met de lokale boeren. 

 

Bij BIFAG Kameroen: 

• 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 diverse bevolkingsgroepen; 

• Koesteren en onderhouden van goede relaties met de gemeente Kumbo. 

 

Met de lokale bevolking en op scholen: 

• Het opzetten van een groenteproject voor meer kansarme vrouwengroepen  in Kumbo 

en een training voor een effectieve aardappelproductie;   

• Het geven van uitleg over het dippen en behandelen van koeien en voordelen het 

bouwen van gemeenschappelijke koeiendrinkbakken;  

• Het geven van ondersteuning van de bouw van het waterpompproject en 

ondersteuning bij het beschermen van water catchment gebieden; 

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

• Het ondersteunen van kansarme kinderen en gezinnen;   

• Het ondersteunen op basisscholen bij de aanleg van kleinschalige voorzieningen en de 

aanschaf van schoolmaterialen. 

 

 


