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Stichting Bifae Farming
Albertus Magnusstraat 11
6525 RA Nijmegen

Telefoon: 024-3552282
E-mail:
bestuur@bifaefarming.nl
Website: www.bifaefarming.nl
www.facebook.com/bifaefarming
Rekeningnummer: NL22 RABO 0329 5201 05
KvK dossiernummer: 09156896
Fiscaal nummer:
8156.75.781

Wij zijn een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling.
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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 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 financiële verantwoording,
 een vooruitblik op onze huidige en geplande projecten

Pagina 4 van 20

Samenvatting
Bifae 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 informatie vinden.

Politieke situatie in Kameroen.
In oktober 2016 braken gewelddadige en gewapende confrontaties uit tussen demonstranten en
veiligheidstroepen in de Engelstalige Northwest Region en Southwest Region van Kameroen.
Sindsdien is het in deze regio’s zeer onrustig. Omdat onze stichting zich vooral richt op de Northwest
Region hebben we onze projectvoering daarop moeten aanpassen.
Droogte
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. Vooral in landen zoals Ethiopië, Somalië, Eritrea en Djibouti heeft het klimaatfenomeen El
Niño extreme droogte veroorzaakt. Ook in de andere Afrikaanse landen net boven de evenaar is er
sprake van ernstige droogte.
Veel boeren in Afrika steeds meer moeite om hun gewassen te verbouwen, vanwege verouderde
landbouwtechnieken, maar ook door een dalend grondwaterniveau. Met onze projecten proberen
we voor beide problemen een oplossing te bieden; door kennisoverdracht en door watervoorziening.
Computers.
Bij het vervangen van de computerapparatuur op het kantoor het Arnhemse Bureau Beke heeft de
directie de bestaande computers geschonken aan onze stichting; maar liefst 10 desktop computers,
compleet met toetsenbord, muis én LCD beeldscherm. Bovendien heeft een van de werknemers 2
laptops geschonken.
Alle apparaten zijn vervolgens voorzien van Windows 10 en worden zodra het kan veilig naar
Kameroen getransporteerd en bij geschikte doelen ondergebracht.
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Basisschool projecten.
Vanwege de politieke situatie waren we genoodzaakt om de school projecten tijdelijk op te schorten.
Water projecten
Sinds 2015 zetten we ons ook in voor het realiseren van watervoorziening; zowel door het aanleggen
van waterleidingen als door het bouwen van water opvang (water catchment) voorzieningen en het
beschermen daarvan tegen vervuiling etc. door het plaatsen van hekken, het planten van hagen en
milieuvriendelijke bomen rond de wateropvang zones zodat deze niet door dieren betreden worden.
Vooral vrouwen en kinderen van de doelgebieden zijn erg blij met de watervoorzieningen, want ze
hoeven daardoor niet langer voor dag en dauw over grote afstanden bij de rivier water te gaan
halen.
Groente projecten
Onze groenteprojecten voor vrouwen zijn nog steeds erg succesvol; er is opnieuw behoefte aan
uitbreiding. Dit ondanks het slechte jaar vanwege de droogte. Voor onze stichting staan deze
projecten hoog op de agenda en gelukkig konden we ook in 2017 verder ondersteuning geven voor
een uitbreiding van de groepen door middel van nieuwe stukken omheind land.
Vee projecten
In tegenstelling tot het droge seizoen van vorig jaar is het eff ect van de droogteperiodes dit jaar
beperkt gebleven voor het vee en zijn er geen van de koeien gestorven door watergebrek. Dat is ook
te danken aan een betere watervoorziening en een goede voorbereiding door het tijdig opslaan van
voldoende hooi.
Helaas zijn wel 2 kalfjes gestorven aan mond-en-klauwzeer.
Farm
Op de boerderij zijn in 2017 geen grote investeringen vanuit onze stichting gedaan, maar er is daar
zeker niet stilgezeten. Door het voortzetten en verbeteren van de normale operationele activiteiten
draait de boerderij prima en is zelfs een plaats voor verzoening bij conflicten tussen landbouwers en
veetelers.
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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 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 (nederlandstalig) en op Facebook
www.facebook.com/BifaeFarming (engelstalig).

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. Denis Sunjo
secretaris
 Mrs. Emalda Wirchen Berka
vertegenwoordiger van vrouwengroepen
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Inhoudelijke verantwoording projecten
Inleiding
Onze stichting is actief in Kameroen (zie kaart); het
noordelijke deel van de Southern Cameroons; de Northwest
Region (de geelgekleurde departementen op de kaart), en
vooral in het Bui departement (het rode gedeelte).
Kumbo is de hoofdstad van dit departement, en tevens de
hoofdstad van het Nso koninkrijk van het Nso volk. Het
paleis van de Fon (koning) Sehm Mbinglo I van de Nso staat
dan ook in Kumbo, evenals de kathedraal en de centrale
moskee. Op de Mbve markt worden producten verkocht uit
de regio, maar ook uit andere delen van Kameroen, Nigeria
en overige delen van Afrika.
Shisong is een dorp onder de rook van Kumbo. Hier liggen
St. Elizabeth Catholic General Hospital & Cardiac Center en
de Sacred Heart kerk.
De meeste van onze projecten zijn gericht op Kumbo of de
omgeving. We hebben goede contacten met de Fon en veel
lokale organisaties. Hierdoor weten we precies wat er in de
omgeving speelt.
Buiten Kumbo en Shisong wonen de mensen ofwel in kleine gemeenschappen of verspreid in het
landelijke gebied. Het is een prachtig heuvelachtige omgeving, maar vanwege de slechte wegen zijn
sommige plaatsen slecht bereikbaar. In die gebieden worden schooltjes vaak gebouwd door de
lokale bevolking; met zelfgemaakte stenen en nauwelijks voorzien van materialen zoals deuren,
kasten, stoelen, schoolbanken, boeken, schiften, pennen, etc.
In de natte seizoenen zijn de omstandigheden in dit soort scholen erbarmelijk voor de leerlingen en
de onderwijzers. Het is vrijwel uitsluitend dankzij hun inzet dat de kinderen nog een behoorlijk
onderwijs krijgen; vaak van een verrassend hoog niveau.
In de droge seizoenen is het vooral een probleem voor de boeren om voldoende water te vinden
voor de landbouw en veeteelt. Boeren moeten ook zorgen dat er voldoende hooi is om hun vee door
de droge periode te krijgen.
Onze stichting Bifae Farming zet zich in voor het samen creëren van een nieuw perspectief voor de
plaatselijke bevolking, bijvoorbeeld om de lokale boeren te helpen bij het verbeteren van hun
landbouw- en veeteelt-methoden. Verder hebben we succesvolle kleinschalige projecten in Shisong,
Kingomen en Mbuluf waarbij we kansarme vrouwen ondersteunen bij het telen van groenten.
Daarnaast richten onze projecten zich op het bouwen, verbeteren en inrichten van scholen in de
omgeving. Tenslotte hebben we ook nog enkele projecten met betrekking tot de watervoorziening
voor leefgemeenschappen en veeteelt.
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Situatie in the Southern Cameroons
Conflicten
Kameroen verdeeld in regio’s. In acht regio’s is Frans de officiële taal. De overige twee regio’s, de
Southern Cameroons (de westelijke Engelstalige regio), hebben Engels als voertaal. De Engels
sprekende minderheid van Kameroen voelt zich onderdrukt door de Franstalige regering van het
land. Er zijn protestgroepen die sinds enkele decennia actief zijn. Sinds oktober 2016 ligt het
onderwijs in het Engelstalige deel van Kameroen vrijwel geheel stil. De voornamelijk Franstalige
Kameroense overheid heeft sinds vorig jaar Franstalige advocaten, rechters en docenten in de
Southern Cameroons 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.
Hoewel Kumbo en Shisong niet in de brandhaard liggen is de situatie toch verre van ideaal.
De situatie is in 2017 niet verbeterd. Bovendien heeft de regering in januari het Internet afgesloten
om zodoende controle te kunnen houden over communicatie tussen burgers onderling en de
berichten naar de buitenwereld. Sindsdien is er sprake van gewelddadige en gewapende
confrontaties uit tussen demonstranten en veiligheidstroepen.
Droogte
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. Vooral in de Hoorn van Afrika (Ethiopië, Somalië, Eritrea en Djibouti) heeft het
klimaatfenomeen El Niño extreme droogte veroorzaakt. Ook in de andere Afrikaanse landen net
boven de evenaar is er sprake van ernstige droogte.
Veel boeren in Afrika steeds meer moeite om hun gewassen te verbouwen. Niet alleen doordat de
weerpatronen steeds grilliger worden, maar ook door de eeuwenlange landbouwmethodes. De
gebruikelijk gewoontes voor zaaien en oogsten zijn niet langer geschikt voor het veranderende
klimaat. Daarnaast is de waterhuishouding veranderd door een dalende grondwaterniveau, onder
andere door irrigatie. Het watertekort treft de mensen, hun vee en hun landbouw, waardoor vee en
zelfs mensen omkomen van honger en dorst.
Veel mensen slaan op de vlucht, op zoek naar voedsel en water. Buurlanden die te hulp zijn
geschoten, kunnen de toestromende vluchtelingen vaak niet aan, waardoor de crisis steeds grotere
vormen aanneemt. Landen als Niger, Tsjaad en Kameroen hebben nu zelf te kampen met een
crisissituatie. De prijzen van het voedsel dat nog te koop is stijgen snel, waardoor het voor velen
onbetaalbaar dreigt te worden.
Als stichting die zich inzet voor de allerarmsten in de Noordwest provincie van Kameroen kennen we
het belang van water als geen ander. Water speelt een cruciale rol in onze projecten
 in het gemengd organisch landbouwbedrijf op ecologische grondslag dat we hebben opgezet
en werk biedt aan vele tientallen mensen,
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in de kleinschalige projecten in Shisong, Kingomen en Mbuluf waarbij we kansarme
vrouwen ondersteunen bij het telen van groenten,
maar vooral bij de projecten die zich volledig richten op de opvang en aanvoer van
drinkwater, zoals in Taranigeh, waar de vrouwen en kinderen ontzettend blij zijn met het
drinkwater dat ze nu bij hun huizen hebben dankzij de waterleidingen die we hebben laten
aanleggen. Hierdoor hoeven ze niet voor dag en dauw over grote afstanden bij de rivier
water te gaan halen.

Projecten en activiteiten
Ook in 2017 zijn we bezig geweest om aandacht voor onze projecten te krijgen en sponsoren te
werven voor de financiering daarvan. Helaas hebben we in 2017 te maken gehad met teruglopende
donaties van particulieren, waardoor het budget voor projecten lager was dan de vorige jaren.
Hoewel we een aantal aanvragen en plannen voor nieuwe onderwijsprojecten hebben, vonden we
de politieke situatie in de Northwest Region aanleiding om de uitvoering van deze plannen tijdelijk
op te schorten en onze focus vooral te richten op projecten voor het ondersteunen van
watervoorziening.

Computers
Dit voorjaar werden we verrast door de directie van het Arnhemse Bureau Beke; een organisatie die
gespecialiseerd is in onderzoek en advies op het gebied van veiligheidsvraagstukken en criminaliteit.
Bij het vervangen van de computerapparatuur op het kantoor heeft de directie de bestaande
computers geschonken aan onze stichting; maar liefst 10 desktop computers, compleet met
toetsenbord, muis én LCD beeldscherm. Bovendien heeft een van de werknemers 2 laptops
geschonken.
Alle apparaten zijn vervolgens voorzien van Windows 10, die door Microsoft Philanthropies (de
liefdadigheidsinstelling van Microsoft) werd geschonken.
We zijn enorm blij met deze bijzondere schenkingen. Het zijn allemaal zeer degelijke machines die
we uitstekend kunnen inzetten voor diverse goede doelen in Kameroen. We gaan deze apparaten
veilig naar Kameroen transporteren en bij geschikte doelen onderbrengen.

Basisschool projecten.
Hoewel we een aantal aanvragen en plannen voor nieuwe onderwijsprojecten hebben, waren we
vanwege de politieke situatie genoodzaakt om de uitvoering van deze plannen tijdelijk op te
schorten.

Water projecten
Water is de bron van al het leven en al het leven op aarde is voor het overleven afhankelijk van
water. Het beïnvloedt direct voedselzekerheid, veiligheid, leefbaarheid 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.
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Sinds 2015 zetten we ons ook in voor het realiseren van watervoorziening; zowel door het
aanleggen van waterleidingen als door het bouwen van water opvang (water catchment)
voorzieningen en het beschermen daarvan tegen vervuiling etc. door het plaatsen van hekken, het
planten van hagen en milieuvriendelijke bomen rond de wateropvang zones zodat deze niet door
dieren betreden worden.
Kingomen Water-Catchment Protection project
In 2017 is een start gemaakt met het beschermen van de water opvang (water catchment)
voorzieningen bij Kingomen. Ongeveer 85% van de mensen in de regio drinken water uit beken en
rivieren die ook door hun vee worden gebruikt. Het vee verontreinigt het water waardoor de
mensen worden blootgesteld aan watergedragen ziekten zoals tyfus. Het beschermen van een
wateropvang is dus van groot belang voor mens en dier.
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.

Verder wordt er een gemeenschappelijke drinkbak voor vee, paarden, schapen en geiten gebouwd.
Ndzen community water project
In 2017 hebben we ondersteuning kunnen geven bij een aantal werkzaamheden voor het verbeteren
van de waterhuishouding bij Ndzen:
 Het beschermen van een wateropvang tegen vervuiling door loslopend vee.
 Het bouwen van een water opslag tank.
 Het aanleggen van waterleidingen naar het dorp
 Het bouwen van een drinkplek.
Mensen uit de regio en de omleggende dorpen drinken ook hier water uit beken en rivieren die ook
door hun vee worden gebruikt. Met de bovenstaande maatregelen wordt de kans op ziektes
verminderd. Bovendien hoeven de vrouwen en kinderen daardoor niet langer voor dag en dauw over
grote afstanden bij de rivier water te gaan halen.
Op de volgende foto’s is te zien hoe de waterleiding van het Ndzen community water project wordt
aangelegd.
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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 vrouwen zijn nog steeds erg succesvol; er is opnieuw behoefte aan
uitbreiding. Dit ondanks het slechte jaar vanwege de droogte. Juist door de droogte is de noodzaak
groter geworden; de prijzen van het voedsel dat nog te koop is stijgen snel, waardoor het voor velen
onbetaalbaar dreigt te worden. Door zelf groenten te telen zijn de vrouwen minder afhankelijk van
de prijzen op de markt.
Voor onze stichting staan deze projecten hoog op de agenda en gelukkig konden we ook in 2017
verder ondersteuning geven voor een uitbreiding van de groepen door middel van nieuwe stukken
omheind land. De onderstaande foto’s zijn genomen in september. Daarop is te zien hoe de
omheining om een nieuw stuk grond wordt geplaatst. Hierdoor worden de loslopende dieren
weggehouden en blijft de oogst behouden.
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Vee projecten
In tegenstelling tot het droge seizoen van vorig jaar is het effect van de droogteperiodes dit jaar
beperkt gebleven voor het vee en zijn er geen van de koeien gestorven. Dit is te danken aan de
volgen feiten:
 Een goede voorbereiding op de droge maanden door het klaarmaken van voldoende hooi.
 Het droge seizoen was dit jaar van kortere duur. De eerste regenval was al in februari,
terwijl normaal gesprokken het regenseizoen rond 15 maart begint.
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Koeienteken zijn wel een probleem geworden; veel koeien hebben huidschades als gevolg van
tekenbeten. Hiervoor kan in de toekomst de cow dip worden opgeknapt en weer in gebruik
genomen.
Om een nóg betere voorbereiding op het droogteseizoen te maken zijn we van plan om ons verder in
te zetten voor een betere watervoorziening en nieuwe drinkbakken voor koeien. Zowel mensen als
dieren zullen daarvan profiteren.
In 2017 zijn 6 kalfjes geboren. Daarnaast zijn 5 koeien verkocht ter bekostiging van de salarissen voor
de koeienjongens, behandelingskosten en operationele kosten. Twee kalfjes zijn doodgegaan als
gevolg van mond en klauwzeer.
Per 31-12-2017 staat de veestapel op 36 koeien. In 2018 worden ongeveer 6 kalfjes verwacht.
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Farm
Op de boerderij zijn in 2017 geen grote investeringen vanuit onze stichting gedaan, maar er is daar
zeker niet stilgezeten. Een greep uit een aantal operationele activiteiten die werden uitgevoerd:
Dieren verzorging, het verplaatsen van de kudde voor begrazing, het regelmatig uitvoeren van
seizoengebonden behandeling, reparaties aan omheiningen, het maaien en bewaren van hooi voor
de droge seizoenen. Gecontroleerd afbranden van land, het planten van inheemse en ecologische
bomen.
Daarbij horen natuurlijk ook zaken zoals het houden van vergaderingen met boeren om een
gemeenschappelijke basis te vinden in het oplossen van conflicten tussen landbouwers en veetelers.
Tenslotte wordt op de boerderij ook gewerkt aan programma’s voor de ontwikkeling van grond en
weiden.
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Financiële verantwoording
Jaarrekening
Voor een samenvatting van de jaarrekening over de jaren 2013 t/m 2017 zie hieronder:
Beknopt financieel overzicht
Beginbalans (banksaldo) op 1 januari
Totaal ontvangsten bank/contant
Totaal beginbalans plus ontvangsten

2017
€ 1.963,05
€ 3.875,00
€ 5.838,05

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

Bestedingen projecten Kameroen
Uitvoeringskosten Nederland
Totaal uitgaven

€ 2.051,50
€ 217,39
€ 2.268,89

€ 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

Eindbalans (banksaldo) op 31 december

€ 3.569,16

€ 1.963,05

€ 6.559,47

€ 6.442,60

€ 5.043,74

€ 44,81

€ 34,22

€ 51,75

€ 51,75

€ 44,92-

Nog niet verrekende kosten

Inkomsten en uitgaven
De totale inkomsten over 2017 bedroegen €3.875,00. Van dat bedrag werd maar liefst €3.000
gedoneerd door de Hofsteestichting en door Emmaus Haarzuilens, in beide gevallen bestemd voor
onze waterprojecten. Het resterende bedrag van €875 bestond geheel uit donaties van particulieren.
Zie de bijlage voor de uitgebreide ontvangstspecificatie over 2017.
Zoals hierboven beschreven waren we in 2017 om genoodzaakt om de uitvoering van projecten aan
te passen aan de politieke situatie in Kameroen. We hebben daarbij besloten om de focus tijdelijk
grotendeels te beperken tot groente- en water-projecten. Het bedrag dat in 2017 is besteed aan
projecten is daardoor lager uitgevallen, namelijk €2.051,50.
De uitvoeringskosten in Nederland bedroegen in 2017 totaal €217,39; d.w.z. 9,6% van de totale
uitgaven. Dit bedrag bestond uit administratiekosten €40,97, Webhostingskosten €39,00 en
periodieke bankkosten €137,42. De overige kosten (general and operational expenses) voor de
communicatie ten behoeve van projectactiviteiten in Kameroen waren dit jaar nihil. Per saldo zijn de
uitvoeringskosten wederom gedaald.
Zie hieronder de uitgebreide uitgavenspecificatie over 2017.
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Uitgebreide jaarrekening
Jaarrekening van Stichting Bifae Farming en exploitatie overzicht per 31-12-2017
Code Omschrijving
Ontvangen donaties 2017
120 Donaties via bank < €50
121 Donaties via bank > €50
122 Donaties via bank > €100
400 Stichting Emmaus Utrecht
403 Stichting Dr. Hofstee
Totaal ontvangen donaties 2017
1520 Nog te betalen bedragen (bankkosten 4e krt 2017)
Project Uitvoeringskosten Kameroen
3200 Onderwijs projecten
3300 Community assistance (water projects)
3900 General & operational expenses
Totaal project kosten Kameroen 2017
Uitvoeringskosten Nederland
4325 Administratiekosten
4400 Folders/Flyers/webhosting kosten
4410 Bank Periodieke kosten
4420 Fondsenwervingskosten
4440 Openbaar vervoerkosten bestuursleden
Totaal uitvoeringskosten Nederland 2017
In % van totale uitgaven
1010 Kas
1100 RaboBank eindsaldo (3295.20.105)
Totaal ontvangsten plus bank/kas en saldo
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Debet

Credit

Eindbalans

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

€ 0,00
€ 675,00
€ 200,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 3.875,00

€ 0,09
€ 675,00
€ 200,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 3.875,00

€ 44,81
€ 44,81

€ 0,00
€ 0,00

€ 44,81
€ 44,81

€ 0,00
€ 1.500,00
€ 551,50
€ 2.051,50

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 1.500,00
€ 551,50
€ 2.051,50

€ 40,97
€ 39,00
€ 137,42
€ 0,00
€ 0,00
€ 217,39
9,6%

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

€ 40,97
€ 39,00
€ 137,42
€ 0,00
€ 0,00
€ 217,39

€ 0,00

€ 0,00
€ 3.569,16
€ 3.569,16

€ 0,00
€ 3.569,16
€ 3.569,16

Vooruitblik projectdoelen in 2018/2019
Voor 2018 en 2019 streven we er naar om de volgende projectdoelen te realiseren, afhankelijk van
het beschikbare budget:

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 opleiden van de tractor operator en het optimaal benutten van de tractor en de
hakselaar voor de landbouw activiteiten;
Verspreiden en overdragen van door BIFAG leden en vrijwilligers opgedane kennis over
Integrated Organic Farming naar andere leden van BIFAG, seizoenarbeiders en de lokale
bevolking. Zoals het maken van duurzame omheiningen, het voorbereiden van land en gras
zaaien, het maaien en de opslag van hooi als voorbereiding voor de droogteperiodes.
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;
Het bestrijden van teken en andere koeien-infectieziektes door het onderhouden en gebruik
van de gemeenschappelijke 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 en stamhoofden.

Met de lokale bevolking en op scholen:





Het ondersteunen van kansarme kinderen en gezinnen in de omgeving van Kumbo;
Het geven van ondersteuning van de bouw van waterleidingen, waterpompen en het
ondersteunen bij het realiseren van bescherming van water catchment gebieden.
Het verder opzetten, uitbreiden en ondersteunen van groenteprojecten voor meer kansarme
vrouwengroepen in de omgeving van Kumbo;
Het realiseren van een training voor een effectieve aardappelproductie;
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Het geven van uitleg over het dippen en behandelen van koeien en voordelen het
bouwen van gemeenschappelijke drinkbakken voor koeien;
Praktijklessen in het voorbereiden van hooi voor het droge seizoen;
Het ondersteunen op basisscholen bij de aanleg van kleinschalige voorzieningen en de
aanschaf van schoolmaterialen.
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