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Inleiding
Algemeen
Stichting Bifae Farming (Bongmom Integrated Farming project) Nijmegen is opgericht op 16
december 2005. Het bestuur van Bifae bestaat uit de volgende leden:

Alfred Ngwan
Stanny Weber
Jude Nkwain
Jan Lenders

voorzitter
secretaris
penningmeester
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 educatiee
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 doele
b. het opzetten van een pilot farm in het Nso gebiede
c. de verwerving en actieve inzet van kennis die het functioneren van de bedrijfsvoering kan
bevorderene
d. het investeren van materiaal en kennis, gericht op het bereiken van zelfvoorzieninge
e. de inzet van lokaal personeele
f. de opleiding van dit personeel, gericht op vooral de onderdelen veeteelt, bewerken van
grasland, bedrijfsvoering, (het voorkomen van) veeziektes, watervoorziening en
(her)bebossinge
g. het actief verspreiden van de kennis en ervaring en de voordelen van Mixed Farming onder
de bevolking van Nsoe h. de opzet van een lokale EHBO voorzieninge
h. het verlenen van ondersteuning bij de opzet van andere boerderijen.

Leeswijzer
In dit jaarverslag geven we allereerst op pagina 5 een samenvatng van de inhoud, waarbij kort
wordt uitgelegd wat onze stichting in de afgelopen periode heef kunnen bewerkstelligen.
Daarna kunt meer lezen over:
 de organisatie van onze stichtinge zowel in Nederland als in Kameroen,
 een inhoudelijke verantwoording van onze projecten,
 de financiële verantwoording,
 een vooruitblik op onze huidige en geplande projecten
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Samenvatng
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
omgevinge 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 informatie vinden.

Basisschool pmojecten.
In 2016 heef Bifae Farming met enkele projecten wederom ondersteuning gegeven aan enkele
basisscholene de Gwarkang Catholic primary school en de Mbuluf Nursery and primary school.
Waka Waka pmojecten
Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd om een aantal Waka Waka lampen beschikbaar te stellen
daar wat dat het hoogst nodig wase plaatsen waar geen elektriciteit voorhanden is om elektrisch licht
te gebruiken en waar voorheen vervuilende en ongezonde olielampen werden gebruik om in de
avond te kunnen werken of studeren.
Watem pmojecten
Er is in 2016 een start gemaakt met het beschermen van de water opvang (water catchment)
voorzieningen van het dorp Taranigeh waar wij in 2015 een waterleiding hebben laten aanleggen. Dit
gebeurde door het plaatsen van hekken, het planten van hagen en milieuvriendelijke bomen rond de
wateropvang zones zodat deze niet door dieren betreden worden.
De vrouwen en kinderen van het dorp zijn erg blij met de watervoorzieningen, want ze hoeven niet
langer voor dag en dauw over grote afstanden bij de rivier water te gaan halen.
Gmoente pmojecten
Ons groenteproject voor vrouwen is nog steeds erg succesvole er is behoefe aan uitbreiding. Dit
ondanks het slechte jaar vanwege de droogte. Helaas is het ons in 2016 niet gelukt om nieuwe
fondsen te verwen voor het verder ondersteuning van vrouwen groenteprojecten.
Vee pmojecten
Het droge seizoen was dit jaar langer en intenser dan gebruikelijk. Enkele weken voor de eerste
regenbuien waren alle waterreserves volledig uitgeput. Dat heef grote invloed gehad op de dieren
en de gewassen. Een aantal kalveren en koeien zijn als gevolg van de droogte gestorven terwijl
enkele overgebleven koeien noodgedwongen voor een lage prijs zijn verkocht om ze in leven te
kunnen houden.
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Organisatie
Algemeen
Stichting Bifae Farming (Bongmom 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 educatiee
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 doele
b. het opzetten van een pilot farm in het Nso gebiede
c. de verwerving en actieve inzet van kennis die het functioneren van de bedrijfsvoering kan
bevorderene
d. het investeren van materiaal en kennis, gericht op het bereiken van zelfvoorzieninge
e. de inzet van lokaal personeele
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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)bebossinge
g. het actief verspreiden van de kennis en ervaring en de voordelen van Mixed Farming onder de
bevolking van Nsoe
h. de opzet van een lokale EHBO voorzieninge
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:
 Mrs. Bernadette (Shey) Moaka Voorzitter en adviseur bij de onderwijsprojecten
 Mr. Victor Mengdze
farm manager
 Mr. Denis Sunjo
secretaris
 Mrs. Unice Berka
vertegenwoordiger van vrouwengroepen
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Inhoudelijke verantwoording projecten
Inleiding
Sinds oktober 2016 ligt het onderwijs in het Engelstalige deel van Kameroen echter vrijwel geheel
stil. De voornamelijk Franstalige Kameroense overheid heef sinds vorig jaar Franstalige advocaten,
rechters en docenten in de Southern Cameroons (de westelijke Engelstalige regio) geplaatst en
treedt hard op tegen critici uit deze regio, waar zich ook het aandachtsterrein van onze stichting
bevindt.
Het regeringsbeleid leidt in het Engelstalig gebied tot demonstraties, stakingen en ouders die hun
kinderen thuis houden: Rechters en advocaten staken om de Engelse taal in rechtszalen te
behouden. Leraren hebben zich bij de protesten en stakingen aangesloten toen Engels sprekende
leraren werden vervangen door Franstalige collega’s. Ook veel burgers hebben zich bij de protesten
bij die protesten aangesloten.
In 2016 zijn we 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 het vrijwilligerswerk voor de stichting.
We hebben in 2016 bovendien te maken gehad met teruglopende donaties van particulieren,
waardoor het budget voor projecten lager was dan de vorige jaren.

School projecten
In 2016 heef Bifae Farming met enkele projecten wederom ondersteuning gegeven aan enkele
basisscholene de Gwarkang Catholic primary school en de Mbuluf Nursery and primary school.
Hieronder staan wat foto’s van de verbouwde Mbuluf school.
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Hoewel we een aantal aanvragen en plannen voor nieuwe onderwijsprojecten hebben, vonden we
de politieke situatie aanleiding om de uitvoering van deze plannen tijdelijk op te schorten.

Waka Waka projecten
Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd om een aantal Waka Waka lampen beschikbaar te stellen
daar wat dat het hoogst nodig wase plaatsen waar geen elektriciteit voorhanden is om elektrisch licht
te gebruiken en waar voorheen vervuilende en ongezonde olielampen werden gebruik om in de
avond te kunnen werken of studeren.

Water projecten
Water is de bron van al het leven en al het leven op aarde is voor het overleven afankelijk van
water. Het beïnvloedt direct voedselzekerheid, veiligheid, leefaarheid en overleven. Als stichting die
zich inzet voor de allerarmsten in de Noordwest provincie van Kameroen kennen we het belang van
water als geen ander. Bifae Farming zet zich in voor het samen creëren van een nieuw perspectief
voor de plaatselijke bevolking. Water speelt daarbij een cruciale rol in onze projecten.
Er is in 2016 een start gemaakt met het beschermen van de water opvang (water catchment)
voorzieningen van het dorp Taranigeh waar wij in 2015 een waterleiding hebben laten aanleggen. Dit
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gebeurde door het plaatsen van hekken, het planten van hagen en milieuvriendelijke bomen
rond de wateropvang zones zodat deze niet door dieren betreden worden.

De vrouwen en kinderen van het dorp zijn erg blij met de watervoorzieningen, want ze hoeven niet
langer voor dag en dauw over grote afstanden bij de rivier water te gaan halen.

Groente projecten
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 opnieuw behoefe is
aan het uitbreiden van de groepen door nieuwe stukken omheind land. Dit ondanks het slechte jaar
vanwege de droogte.
Dit project zou van start gaan zodra we hiervoor financiering hebben gevonden. Helaas is het ons in
2016 niet gelukt om voldoende fondsen te werven voor verdere ondersteuning van deze vrouwen
groenteprojecten. Voor onze stichting staan deze projecten hoog op de agenda en zullen we deze
doorstarten zodra we de middelen ter beschikking hebben.
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Vee projecten
Droogteperiodes zijn een terugkerend fenomeen in grote delen van Afrika, maar beginnen steeds
vroeger en houden langer aan. Het veranderend klimaat brengt de voedselvoorziening steeds meer
in gevaar. Daarnaast is de waterhuishouding veranderd door een dalend grondwaterniveau, onder
andere door irrigatie. Het watertekort tref de mensen, hun vee en hun landbouw, waardoor vee en
zelfs mensen omkomen van honger en dorst.
Het droge seizoen aan het begin van dit jaar was opnieuw lang en intens. Enkele weken voor de
eerste regenbuien waren alle waterreserves volledig uitgeput. Dat heef grote invloed gehad op de
dieren en de gewassen. Een aantal kalveren en koeien zijn gestorven en van de overgebleven koeien
zijn enkele noodgedwongen verkocht voor een lage prijs.

Het laatste restje water in het drinkbassin.

Gelukkig was er wel nog hooi

Later dit jaar is de veestapel in de boerderij uitgebreid met 13 koeien en stiertjes. Daaronder zijn ook
Nederlandse raskoeien, vanaf de boerderij van de nonnen in Shisong. Deze koeien zijn gekocht met
donaties uit 2015 van Vereniging HVO (vereniging Hergebruik voor Ontwikkelingswerk), Stichting Van
Helden Tucker en de Sylvia Wilhelmina Stichting. Hiermee zijn er nu 37 koeien in de veestapel.
Verder is ook gezamenlijk met lokale boeren een catle treatment crush gebouwde een speciale
omheining voor het behandelen van veee bijvoorbeeld voor controles of parasietenbestrijding. Deze
voorziening staat ook ter beschikking van de lokale gemeenschap.
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Op de onderstaande foto’s is te zien hoe een kudde vee naar de gloednieuwe catle crush
werd gedreven en vervolgens onderzocht en behandeld met medicijnen.
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Financiële verantwoording
Jaarrekening
Voor een samenvatng van de jaarrekening over de jaren 2012 t/m 2016 zie hieronder:
Beknopt fnancieel ovemzicht
Beginbalans (banksaldo) op 1 januari
Totaal ontvangsten bank/contant
Totaal beginbalans plus ontvangsten

2016
2015
2014
2013
€ 6.559,47 € 6.442,60 € 5.043,74 € 1.460,77
€ 887,50 € 5.385,00 € 21.675,89 € 12.340,00
€ 7.446,97 € 11.827,60 € 26.719,63 € 13.800,77

2012
€ 1.037,97
€ 2.928,83
€ 3.966,80

Bestedingen projecten Kameroen
Uitvoeringskosten Nederland
Totaal uitgaven

€ 5.210,00
€ 273,92
€ 5.483,92

€ 4.088,67 € 19.232,40
€ 1.179,46 € 1.044,63
€ 5.268,13 € 20.277,03

€ 7.425,60
€ 1.331,43
€ 8.757,03

€ 2.151,79
€ 354,24
€ 2.506,03

Eindbalans (banksaldo) op 31 december

€ 1.963,05

€ 6.559,47

€ 6.442,60

€ 5.043,74

€ 1.460,77

€ 34,22

€ 51,75

€ 51,75

€ 44,92-

€ 60,77-

Nog niet verrekende kosten

Inkomsten en uitgaven
De totale inkomsten over 2016 bedragen €887,50. Deze bestonden geheel uit donaties van
particulieren. Zie de bijlage voor de uitgebreide ontvangstspecificatie over 2016.
In 2016 zijn de volgende projecten uitgevoerd met de donaties uit 2015:
-

Het afronden van basis school projecten.
Het uitbreidden van de veestapel.
Het inrichten van een omheining ten behoeve van vee behandelingen.

De uitvoeringskosten in Nederland bedroegen in 2016 €273,92, waarvan administratiekosten
€116,91, Webhostingskosten €39,00 en periodieke bankkosten €118,01. De overige kosten (general
and operational expenses) betrofen de kosten voor de communicatie ten behoeve van
projectactiviteiten in Kameroen. Dit jaar bedroegen de uitvoeringskosten 5 van de totale uitgaven.
Zie hieronder de uitgebreide uitgavenspecificatie over 2016.
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Uitgebreide jaarrekening
Jaammekening van Stichting Bifae Faamtiing en exploitatie ovemzicht pem 31-12-2016
Code Otischmijving
Ontvangen donaties 2016
120 Donaties via bank €50
121 Donaties via bank €50
122 Donaties via bank €100
Totaal ontvangen donaties 2016
1520 Nog te betalen bedragen (bankkosten 4e krt 2016)
Pmoject Uitvoemingskosten Katiemoen
3200 Onderwijs projecten
3300 Farm projecten (veestapel)
3900 General & operational expenses
Totaal pmoject kosten Katiemoen 2016
Uitvoemingskosten Nedemland
4325 Administratiekosten
4400 Folders/Flyers/webhosting kosten
4410 Bank Periodieke kosten
4420 Fondsenwervingskosten
4440 Openbaar vervoerkosten bestuursleden
Totaal uitvoemingskosten Nedemland
In van totale uitgaven
1010 Kas
1100 RaboBank eindsaldo (3295.20.105)
Totaal ontvangsten plus bank/kas en saldo
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Debet

Cmedit

Eindbalans

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 62,50
€ 725,00
€ 100,00
€ 887,50

€ 62,50
€ 725,00
€ 100,00
€ 887,50

€ 34,22
€ 34,22

€ 0,00
€ 0,00

€ 34,22
€ 34,22

€ 1.800,00
€ 3.000,00
€ 410,00
€ 5.210,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 1.800,00
€ 3.000,00
€ 410,00
€ 5.210,00

€ 116,91
€ 39,00
€ 118,01
€ 0,00
€ 0,00
€ 273,92
5,0

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 116,91
€ 39,00
€ 118,01
€ 0,00
€ 0,00
€ 273,92

€ 0,00

€ 0,00
€ 1.963,05
€ 1.963,05

€ 0,00
€ 1.963,05
€ 1.963,05

Voomuitblik pmojectdoelen in 2017/2018
In 2017 en 2018 streven we er naar om 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 Kameroene
Vasthouden van de band met onze achterbane
Ontwerp en druk van nieuw (geactualiseerd) communicatiemateriaal.
Het aanschafen van een computer en kantoorinventaris.

BIFAG Kameroen
Op de boemdemij:








Het afronden van de niet afgeronde gedeelte van de water-catchment en het beschermen
van de water-catchment door het planten natuurvriendelijke bomene
Het bestrijden van teken en andere koeien-infectieziektese
Het opleiden van de tractor operator en het optimaal benutten van de tractor en de
hakselaar voor de landbouw activiteitene
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 wordene
Uitbreiding van de veestapel, door de geboorte van circa 10 kalfes 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 makene
Het bijwonen van vergaderingen en beslissingen nemen over het gemeenschappelijke
gebruik en onderhouden van de Cow Dip met de lokale boeren.

Bij BIFaAG Katiemoen:





Toegang voor geïnteresseerde nieuwe leden van BIFAG en samenwerking met lokale
organisatiese
Voortgaan en waar mogelijk verder uitbouwen van de computerlessen voor BIFAG leden en
vrijwilligerse
Koesteren en onderhouden van goede relaties tussen de diverse bevolkingsgroepene
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 efectieve aardappelproductiee
Het geven van uitleg over het dippen en behandelen van koeien en voordelen het bouwen
van gemeenschappelijke koeiendrinkbakkene
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Het geven van ondersteuning van de bouw van het waterpomp-project en
ondersteuning bij het beschermen van water catchment gebiedene
Praktijklessen in het voorbereiden van hooi voor de droge seizoene
Het ondersteunen van kansarme kinderen en gezinnene
Het ondersteunen op basisscholen bij de aanleg van kleinschalige voorzieningen en de
aanschaf van schoolmaterialen.
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