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Inleiding
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 Nkwain penningmeester 
Jan Lenders algemeen bestuurslid 

Doelstellingen

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

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. 

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;

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

Leeswijzer

In dit jaarverslag geven we allereerst op pagina 5 een samenvatting van de inhoud, waarbij kort 
wordt uitgelegd wat onze stichting in de afgelopen periode heeft kunnen bewerkstelligen.

Daarna kunt meer lezen over:
 de organisatie van onze stichting; zowel in Nederland als in Kameroen,
 een inhoudelijke verantwoording van onze projecten, 
 de financiele verantwoording,
 een vooruitblik op onze huidige en geplande projecten
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Samenvatting

Stichting Bifae Farming staat voor Bongmom Integrated Farming and Education. De stichting richt zich
sinds  haar  oprichting  in  2005  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  werkt  daarvoor  samen  de  lokale  NGO  BIFAG  dat  in  2005  is  opgericht  met
ondersteuning  van  Stichting  Bifae  Farming.  BIFAG  is  destijds  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. 

Over deze samenwerking en de overige onderwerpen in deze samenvatting kunt u in de rest van 
dit verslag meer gedetailleerde infomatie vinden.

Sponsoring

Ook in 2014 en 2015 zijn we druk bezig geweest om aandacht voor onze projecten te krijgen en
sponsoren  te  werven  voor  de  financiering  daarvan.  In  deze  periode  zijn  enkele  van  onze
bestuursleden intensief bezig geweest met een studie naast hun werk, waardoor er helaas nu en dan
minder tijd besteed kon worden voor vrijwilligerswerk. 
Natuurlijk werden ook nu niet al onze aanvragen voor sponsoring gehonoreerd. Dankzij de inzet van
Bureau  Internationale  Samenwerking (BIS)  konden  we  echter  voldoende  nieuwe  initiatieven
omzetten in projecten. We zullen ook in 2016 gebruik maken van de uitstekende begeleiding en
fondsenwerving diensten van BIS. 
We zijn blij en trots dat we een aantal mooie en betekenisvolle projecten uit hebben kunnen voeren;
soms met een langere looptijd, mede doordat enkele projecten seizoensgebonden zijn.

Tractor

Dankzij  de steun van stichting Ziekenfondsbode waren we in staat om in 2014 een tweedehands
tractor met  een aantal  toebehoren  aan  te  schaffen  en  te  verschepen naar  Kameroen.  Hiermee
kunnen ter plekke een aantal zware en arbeidsintensieve werkzaamheden beter en sneller worden
uitgevoerd.

Droogte

Het droge seizoen was dit  jaar langer en intenser dan gebruikelijk.  Enkele weken voor de eerste
regenbuien waren alle waterreserves volledig uitgeput. Dat heeft grote invloed gehad op de dieren
en de gewassen. Drie kalveren zijn gestorven en we hebben twee koeien voor een lage prijs moeten
verkopen omdat ze niet meer sterk genoeg waren om met de kudde mee te lopen naar de valleien
om naar water en gras te zoeken.

Workshops

Dennis Sunjo (BIFAG secretaris) is in staat gesteld om trainingen en workshops over grasland-beheer
en veeteelt  (schapen) bij  te  wonen die georganiseerd werden vanuit  het Livestock and Fisheries
Development Project  dat  werd gesponsord  door  de Kameroense  regering  om in  de  North  West
Region meer kennis over veeteelt en visserij te verspreiden.
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BIFAG is gekozen als moderne boerderij waar kleine veeboeren workshops over gras, hooi en
zaad verwerking kunnen volgen. Deze kennis kan BIFAG vervolgens doorgeven aan haar leden en de
plaatselijke gemeenschap.

Basisscholen

In  2014  en  2015  heeft  Bifae  Farming  met  enkele  projecten  ondersteuning  gegeven  aan  enkele
basisscholen; de Gwarkang Catholic primary school en de Mbuluf Nursery and primary school.

Water

Voor het dorp Taranigeh hebben we een waterleiding laten aanleggen, zodat de vrouwen en kinderen
niet langer voor dag en dauw over grote afstanden bij de rivier water hoeven te gaan halen.

Groente

Ons groenteproject voor vrouwen is erg succesvol; er is behoefte aan uitbreiding. Dit ondanks het
slechte jaar vanwege de droogte.
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Organisatie

Algemeen

Stichting  Bifae  Farming  (Bomgmom  Integrated  Farming  project)  Nijmegen  is  opgericht  op  16
december 2005. Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden: 
 Alfred Ngwan voorzitter
 Stanny Weber secretaris
 Jude Nkwain penningmeester 
 Jan Lenders algemeen bestuurslid 

De bestuursleden zijn vrijwilligers die zich belangeloos inzetten.

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. 

Doelstellingen

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

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. 

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;
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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.

Meer  informatie  is  te  vinden  op  onze  website  www.bifaefarming.nl en  op  Facebook
www.facebook.com/BifaeFarming. 

Samenstelling, taken en verantwoordelijkheden BIFAG Shisong

In  Kameroen  functioneert  onze  partnerorganisatie  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 verantwoordelijke en 

adviseur bij de onderwijsprojecten
 Mr. Victor Mengdze farm manager
 Mr. Denis Sunjo secretaris
 Mrs. Unice Berka vertegenwoordiger van vrouwengroepen

BIS – Bureau Internationale Samenwerking

Voor een 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  waar  wij  er  niet  in  slagen  om  zelfstandig  voldoende
financiering te vinden. BIS werkt tegen no cure-no pay conditief voor een tarief van 7,5 % (excl. BTW).

BIS Bureau Internationale Samenwerking 
www.bureauinternationalesamenwerking.nl
info@bureauinternationalesamenwerking.nl

Postbus 789 
5000 AT Tilburg 
Tel: 013-7518405

Pagina 8 van 24



Inhoudelijke verantwoording projecten
Dankzij de steun van onze sponsoren hebben wij de volgende projecten in 2014 en 2015 kunnen
ondersteunen of realiseren:

Tractor

Dankzij de steun van stichting Ziekenfondsbode
waren we in staat om in 2014 een tweedehands
tractor  aan te  schaffen  met  een  aantal
toebehoren, zoals een  hakselaar en ploeg. Deze
zijn in een zeecontainer naar Shisong vervoerd,
waarbij  de  container  ter  plekke als  garage kan
dienen.
In 2015 heeft Alfred in april het BIFAG Project te
Kameroen bezocht en de  gedoneerde tractor in
gebruik  genomen.  De  BIFAG  leden  en  veel
mensen  uit  het  dorp  kwamen  de  tractor
bewonderen voordat deze naar de boerderij  zou worden gebracht. Helaas wilde de machine niet
starten, er er moest een monteur aan te pas komen. Iedereen zong en danste toen hij de tractor aan
de praat kreeg.
Al snel bleken enkele onderdelen te ontbreken, zodat alleen de kleine ploeg kon worden bevestigd
om  een  stuk  land  van  60  X  50  meter  bij  de  boerderij  om  te  ploegen.  Daarbij  bleek  nog  een
aanpassing noodzakelijk om de ploeg op de juiste diepte te krijgen.
Bij  de  activiteiten  op  de  boerderij  horen  verder  het  repareren  van  afrasteringen,  gecontroleerd
branden van akkers, het telen van bomen die als afrastering gaan dienen, en het verzorgen van de
dieren. 
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De tractor wordt met behulp van een Landrover gestart Uitladen van de onderdelen
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Bewonderaars van de tractor De eerste test met ploegen

Zaaien van Brakeria graszaad Vervangen van de gebroken drager



Droogte

Het droge seizoen was dit jaar langer en intenser
dan  gebruikelijk.  Enkele  weken  voor  de  eerste
regenbuien  waren  alle  waterreserves  volledig
uitgeput.  Dat  heeft  grote  invloed gehad op  de
dieren  en  de  gewassen.  Drie  kalveren  zijn
gestorven en we hebben twee koeien voor een
lage prijs moeten verkopen omdat ze niet meer
sterk  genoeg waren om met de kudde mee te
lopen naar de valleien om naar water en gras te
zoeken.
Op de foto is  te zien dat  de bron volledig  was
opgedroogd.

Pagina 11 van 24

Droge akkers Een leeg drinkbassin

Gelukkig is er nog hooi  
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Door de aanhoudende droogte stierven 3 kalveren 2 kalveren moesten tegen een bodemprijs verkocht worden



Workshops

In  2014  en  2015  was  Dennis  Sunjo  (BIFAG
secretaris)  afgevaardigd  om  vier  trainingen  en
workshops  over  grasland-beheer  en  veeteelt
(schapen) bij te wonen die georganiseerd werden
door  de  LIFIDEP;  het  Livestock  and  Fisheries
Development  Project dat  door  de  Kameroense
regering werd gesponsord om in de North West
Region  meer  kennis  over  veelteelt  en  visserij  te
verspreiden.  De  heer  Sunjo  heeft  hierbij  veel
boeren  kunnen  ontmoeten  met  bedrijven  op
verschillende  schaal,  waarvan  75%  kleine  vee-boeren.  Hij  vertelde  verder  "Mijn  kennis  over  de
graszaden  productie  is  sterk  verbeterd.  Na  de  workshop  was  ik  in  staat  om  te  coördineren,
begeleiden en helpen bij de voorbereiding en het oogsten van Brakeria graszaden, en het behoud en
opslag daarvan".
BIFAG is gekozen als moderne boerderij waar kleine veeboeren workshops over gras, hooi en zaad
verwerking  kunnen  volgen.  Deze  kennis  kan  BIFAG vervolgens  doorgeven aan  haar  leden en  de
plaatselijke gemeenschap.
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Bezoek aan een van de deelnemende farms BIFAG's zaad en hooi productie

Drogen van het hooi en zaad selectie Opslag van de zaden



Gemeenschapsprojecten

In 2014 en 2015 heeft Bifae Farming met enkele projecten ondersteuning gegeven aan de Gwarkang
Catholic primary school en de Mbuluf Nursery and primary school.

Gwarkang school

Voor deze school hebben we gezorgd voor zaken zoals:
 Bureaus voor de onderwijzers
 Een houten kast om de boeken en bestanden in op te slaan
 Deuren en ramen
 Een voetbal

Dit zijn elementaire voorzieningen die de school nodig had, maar niet zelf kon aanschaffen. 
Door  de  armoede  in  deze  streek  kunnen  veel  ouders  zich  niets  extra  veroorloven;  ook  geen
elektriciteit  voor  zover  die  beschikbaar  is,  of  een  Waka  Waka  lamp,  zodat  gezinnen  ook  na
zonsondergang wat licht hebben zodat hun kinderen kunnen studeren. Wij vinden het belangrijk dat
ook  de  armsten  over  zo’n  lamp  kunnen  beschikken,  dus  bieden  we  deze  aan  tegen  absolute
bodemprijzen. We zoeken momenteel nog naar een betere oplossing.
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Blijdschap bij het leveren van de meubels Scholieren bij de nieuwe kast

De Waka Waka lampen worden klaargelegd Studeren bij het licht van een Waka Waka lamp



Mbuluf school

Deze kleuter- en basisschool konden we helpen
met de renovatie van drie klaslokalen die in zeer
slechte staat waren. De lokalen werden gesloopt
en  volledig  opnieuw  herbouwd  met  stevige
muren,  cementen  vloeren,  nieuwe  ramen  en
deuren  en  voorzien  van  nieuw  meubilair,  met
schoolbanken, tafels en stoelen. 
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De buitenmuren vooraf ... ... en tijdens de werkzaamheden

De lokalen vooraf ... ... en tijdens de werkzaamheden



Taranigeh water project

“Taranigeh  village  dream  come  true”.  De
vrouwen  en  kinderen  van  Taranigeh  zijn
ontzettend blij met het drinkwater dat ze nu bij
hun huizen hebben. Hierdoor hoeven ze niet bij
dag en dauw over grote afstanden bij  de rivier
water te gaan halen.
Dorpshoofd Oumarou Sanda sprak zijn dank en
waardering  uit  naar  onze  stichting  en  haar
partners voor het verzorgen van de waterleiding.
Hij  vertelde ook dat hij  alle mogelijke steun zal
bieden voor het tweede deel van het project; het
bouwen van een opslagtank voor het water.
Omdat de leidingen ook over het land en akkers
van anderen lopen kwam onze kennis van de lokale bevolking en de gebruiken goed van pas om een
passende oplossing te vinden voor alle betrokkenen.
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Water halen in de oude situatie  

Het vervoer van de pijpleidingen Het ingraven van de leidingen
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Aanleg van het opvangreservoir Aansluiten van de leidingen op de opvang

En dan is er water; uit de kraan!



Kleinschalige landbouwprojecten voor vrouwen in Shisong, Kingomen en Mbuluf

We hebben al  een  aantal  jaren  enkele  kleinschalige  projecten  in  Shisong,  Kingomen  en  Mbuluf
waarbij we kansarme vrouwen ondersteunen bij het telen van groenten. Hiervoor stellen we land,
gereedschap, zaden, mest, water en vooral ook kennis ter beschikking. Elke vrouw kan beschikken
over  een  stukje  land  binnen  een  omheining,  zodat  de  gewassen  niet  worden  opgegeten  door
loslopend vee. Door de samenwerking hebben de vrouwen ook veel steun aan elkaar en is het er
vaak erg gezellig. Er wordt vooral njamma-jamma gekweekt, maar ook andere groenten.
Deze groenteprojecten voor vrouwengroepen lopen erg goed. Zó goed dat er behoefte is aan het
uitbreiden van de groepen door nieuwe stukken onheind land. Dit project zal van start gaan zodra we
hiervoor financiering hebben gevonden.

Door het tekort aan watertoevoer in het droge seizoen was het niet mogelijk voor vrouwen hun
groenten te verbouwen. Er wordt gezocht naar de volgende oplossingen om de waterbronnen te
verbeteren  door  een goede  omheining  van  natuurvriendelijk  materiaal  rondom;  d.w.z.  hout  van
bomen die gerooid moeten worden. Verder zal  het goed zijn als er een klein wateropslag tankje
gebouwd wordt om genoeg watertoevoer in de droge perioden te garanderen. 

De watersproeiers waren van slechte kwaliteit  en hebben niet lang goed gefunctioneerd. Op het
moment zijn we op zoek naar duurzame en kwalitatief goede watersproeiers. Zodra fondsen hiervoor
binnen zijn kunnen deze gekocht en geïnstalleerd worden.

Door de natuurlijke bemesting in plaats van kunstmest is niet alleen de kwaliteit van de gewassen
verbeterd.  Hierdoor  is  ook  de  gezondheid  van  de  betrokken  families  verbeterd.  Deze  gezonde
gewassen worden nu geoogst en het overschot wordt op de lokale markt verkocht.
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De groentetuin met njamma-jamma Njamma-jamma oogst



Overig

In 2014 en 2015 hebben wij families, vrienden, bedrijven/instellingen via diverse media benaderd om
aandacht voor onze projecten te krijgen. In dezelfde periode zijn twee bestuursleden ook intensief
bezig geweest met een studie naast hun werk, waardoor er helaas minder tijd besteed kon worden
voor vrijwilligerswerk. Toch hebben we in deze jaren een aantal projecten uit kunnen voeren; soms
met een langere looptijd, mede doordat enkele projecten seizoensgebonden zijn.
Natuurlijk werden ook nu niet al onze aanvragen voor sponsoring gehonoreerd. Dankzij de inzet van
Bureau  Internationale  Samenwerking (BIS)  konden  we  echter  voldoende  nieuwe  initiatieven
omzetten in projecten. We zullen ook in 2016 gebruik maken van de uitstekende begeleiding en
fondsenwerving diensten van BIS (Zie ook “BIS – Bureau Internationale Samenwerking” op pagina 8).

Pagina 19 van 24



Financiële verantwoording
Jaarrekening

In 2014 en 2015 hebben instellingen en particulieren respectievelijk ruim €21.675,00 en €5.385,00
overgemaakt naar de bankrekening van stichting Bifae Farming. 

Voor een samengevatte jaarrekeningen zie hieronder:

Beknopt financieel overzicht
31-dec-15 31-dec-14 31-dec-13 31-dec-12

Begin balans (bank saldo) € 6.442,60 € 5.043,74 € 1.460,77 € 1.037,97 
Totale ontvangsten bank -/kas € 5.385,00 € 21.675,89 € 12.340,00 € 2.928,83 
Totale ontvangsten bank -/kas plus 
beginbalans € 11.827,60 € 26.719,63 € 13.800,77 € 3.966,80 
Besteed aan landbouw en onderwijs project 
Kameroen € 4.088,67 € 19.232,40 € 7.425,60 € 2.151,79 
Besteed aan uitvoeringskosten Nederland € 1.179,46 € 1.044,63 € 1.331,43 € 354,24 
Totaal uitgegeven € 5.268,13 € 20.277,03 € 8.757,03 € 2.506,03 

€ 6.559,47 € 6.442,60 € 5.043,74 € 1.460,77 
Beschikbaar ( saldo per bank) per 31-12 € 6.559,47 € 6.442,60 € 5.043,74 € 1.460,77 

€ 6.559,47 € 6.442,60 € 5.043,74 € 1.460,77 
Balans per 31-12
Beschikbaar (bank per 31-12) € 6.559,47 € 6.442,60 € 5.043,74 € 1.460,77 
Nog te betalen Bankkosten (4e kwartaal) € 51,75 € 51,75 -€ 44,92 -€ 60,77 
Bestemd voor Bifae Education -€ 700 -€ 700 -€ 700
Bestemd voor lopende projecten -€ 5000 -€ 5000 -€ 4000
Bifae Farming's eigen vermogen per 31-12 € 911,22 € 794,35 € 298,82 € 1400,00

Inkomsten en uitgaven

De totale inkomsten over 2014 en 2015 bedragen €27.060,00 (€21.675,00 + €5.385,00),  waarvan
€5.000,00,  €3.500,00,  €3.200,00,  €2.500,00,  €2.500,00  en  €2.000,00  is  gedoneerd  door
respectievelijk  Stichting De Ziekenfondsbode, Unesco Nederland, De Johanna Donk-Grote Stichting,
Prioteitenfonds Berg en Dal, de Hofsteestichting en Stichting de Kootje Fundatiën. Zie de bijlage voor
de uitgebreide ontvangstspecificatie over 2014 en 2015.
Het bestuur van Stichting Bifae Farming is tevreden over de behaalde resultaten en hoopt in 2016
weer te kunnen continueren.

De volgende projecten zijn in 2014 en 2015 uitgevoerd:
- De tractor, inclusief hakselaar met toebehoren en 100 Waka Waka lampen zijn in Nederland

gekocht en naar Kameroen verscheept.
- Het bouwen van een wateropvang en het aanleggen van waterleidingen naar het Taranigeh

dorp. 
- Het bouwen, onderhouden en inrichten van schoollokalen in twee scholen.
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De  uitvoeringskosten  in  Nederland  bedroegen  in  2014  en  2015  €2.223,00 (€1.044,00  +
€1.179,00),  waarvan fondsenwervingskosten €1.441,00 (€579,00 + €862,00), periodieke bankkosten
€236,00  (€121,00 +  €115,00).  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 2014 en 2015.

Uitgebreide jaarrekening 

Jaarrekeningen van Stichting Bifae Farming en exploitatie overzicht per 31-12-2014

Ontvangen donaties 2014
Code Omschrijving Debet Credit Eindbalans

120 Donaties via bank < €50 €0,00 €59,89 €59,89 
121 Donaties via bank > €50 €0,00 €725,00 €725,00 
122 Donaties via bank > €100 €0,00 €505,00 €505,00 
200 Donatie st. Winters vd Speulhof (Garkang school) €0,00 €686,00 €686,00 
400 Stichting Emmaus Utrecht €0,00 €1.000,00 €1.000,00 
401 Stichting de Kootje Fundatiën €0,00 €2.000,00 €2.000,00 
402 Donaties Nederlandse Domin. (Taringeh water) €0,00 €2.500,00 €2.500,00 
403 De Hofsteestichting (Taraningeh water) €0,00 €2.500,00 €2.500,00 
405 De Johanna Donk-Grote stichting (Waka-Waka lampen) €0,00 €3.200,00 €3.200,00 
406 Donaties Unesco (Nursery & primary school Mbuluf) €0,00 €3.500,00 €3.500,00 
404 Sponsor Tractor van Stichting De Ziekenfondsbode €0,00 €5.000,00 €5.000,00 

 Totaal ontvangen donaties 2014  €21.675,89 €21.675,89 

1520 Nog te betalen bedragen (bankkosten 3e krt 2013) €40,59 €0,00 €40,59 
€40,59 €0,00 €40,59 

Project Uitvoeringskosten Kameroen
3100 Landbouw projecten (tractor & Shipment) €9.270,63 €0,00 €9.270,63 
3200 Onderwijs projecten €3.500,00 €0,00 €3.500,00 
3300 Community Assistance water/Waka-Waka €6.500,00 €0,00 €6.500,00 
3900 General & operational Expenses €1.006,40 €0,00 €1.006,40 

Totaal project kosten Kameroen 2013 €20.277,03 €0,00 €20.277,03 
 

Uitvoeringskosten Nederland 
4325 Administratiekosten €150,70 €0,00 €150,70 
4400 Folders/Flyers/webhosting kosten €63,95 €0,00 €63,95 
4410 Bank Periodiekkosten €121,45 €0,00 €121,45 
4420 Fondsenwervingskosten €579,53 €0,00 €579,53 
4440 Openbare vervoerkosten /bestuursleden €129,00 €0,00 €129,00 

Totaal uitvoeringskosten Nederland €1.044,63 €0,00 €1.044,63 
1010 Kas € 0,00 €0,00 €0,00 
1100 RaboBank (3295.20.105) €6.442,60 €0,00 €6.442,60 

Totaal ontvangsten per bank/kas en saldo € 6.442,60 € 0,00 € 6.442,60 
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Jaarrekeningen van Stichting Bifae Farming en exploitatie overzicht per 31-12-2015

Ontvangen donaties 2015
Code Omschrijving Debet Credit Eindbalans

120 Donaties via bank < €50 €0,00 
121 Donaties via bank > €50 €0,00 €785,00 €785,00 
122 Donaties via bank > €100 €0,00 €100,00 €100,00 
200 Donatievan st. HELDEN TUCKER €0,00 €1.000,00 €1.000,00 
400 Donatievan St. Sylvia Wilhelmina €0,00 €1.000,00 €1.000,00 

401 Donatie Vereniging HVO veestapel €0,00 €1.000,00 €1.000,00 

402 Donatie St Mundo CRAST MELIORI €0,00 €1.500,00 €1.500,00 

 Totaal ontvangen donaties 2015 €5.385,00 €5.385,00 

1520 Nog te betalen bedragen (bankkosten 3e krt 2014) €20,13 €0,00 €20,13 
€20,13 €0,00 €20,13 

Project Uitvoeringskosten Kameroen
3200 Onderwijs projecten /Comunication €554,55 €0,00 €554,55 
3300 Community Assistance €3.200,00 €0,00 €3.200,00 
3900 General & operational Expenses €334,12 €0,00 €334,12 

Totaal project kosten Kameroen 2015 €4.088,67 €0,00 €4.088,67 

Uitvoeringskosten Nederland 
4325 Administratiekosten €162,89 €0,00 €162,89 
4400 Folders/Flyers/webhosting kosten €39,00 €0,00 €39,00 
4410 Bank Periodiekkosten €115,45 €0,00 €115,45 
4420 Fondsenwervingskosten €862,12 €0,00 €862,12 

4440 Openbare vervoerkosten /bestuursleden €0,00 €0,00 
Totaal uitvoeringskosten Nederland €1.179,46 €0,00 €1.179,46 

1010 Kas €0,00 

1100 RaboBank ((3295.20.105)) €6.559,47 €6.559,47 
Totaal ontvangsten per bank/kas en saldo € 6.559,47 € 0,00 € 6.559,47 
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Vooruitblik projectdoelen in 2016/2017 

In 2016/2017 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 Bifae 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. 

BIFAG Kameroen

Op de boerderij:

 Het afronden van de niet afgeronde gedeelte van de water-catchment en het beschermen van
de water-catchment door het planten natuurvriendelijke bomen; 

 Het bestrijden van teken en andere koeien-infectieziektes; 
 Het opleiden van de tractor operator en het optimaal benutten 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 2016. Dit zal
zeker de boerderij economisch zelfstandig te maken; 

 Het bijwonen van vergaderingen en beslissingen nemen over het gemeenschappelijke gebruik
en onderhouden van de Cow Dip met de lokale boeren.

Bij BIFAG Kameroen:

 Toegang  voor  geïnteresseerde  nieuwe  leden  van  BIFAG  en  samenwerking  met  lokale
organisaties;

 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; 
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 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.
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