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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 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;
i. 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
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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 en onrust in Kameroen.
In oktober 2016 begonnen een reeks protesten na de benoeming van Franstalige rechters in
Engelstalige gebieden van de Republiek Kameroen. De onrust nam toe doordat docenten, scholieren
en advocaten uit deze Engelstalige Northwest Region en Southwest Region gingen demonstreren
tegen de toenemende Franse invloed.
Deze regio’s hebben gedeeltelijke autonomie en de overheid is verplicht onderwijs en openbare
instellingen toegankelijk te houden. De demonstranten waren echter van mening dat de
Franstalige regering de Engelstalige bevolking uitsluit van overheidsbanen en hen de Franse taal
en het Franse rechtssysteem opdringt. Na meerdere massale protesten riepen de separatisten
eind 2017 de onafhankelijkheid uit van een nieuwe staat met de naam Ambazonia.
De regering heeft sindsdien gereageerd met willekeurige arrestaties, marteling van gevangenen,
executies en vernietiging van dorpen, en probeert de onrust in te dammen met een avondklok en
internetblokkade. Duizenden activisten zijn al gearresteerd en volgens de VN vielen er al meer
dan 3.000 burgerdoden en sloegen meer dan een half miljoen mensen op de vlucht.
De aanvankelijk veelal vreedzame protestbeweging is inmiddels uitgegroeid tot gewapend verzet
van verschillende separatistische groeperingen. Van de drie grote milities is de Ambazonia
Defense Forces (ADF) met meer dan honderd supporters de grootste. Deze verzetsgroepen
gebruiken tactieken zoals ontvoeringen, guerrilla-aanvallen op overheidsinstanties en
veiligheidstroepen, het in brand steken van scholen en het bedreigen van burgers die zich
verzetten tegen de afscheiding.
Sindsdien is het in deze regio’s zeer onrustig gebleven. Het conflict heeft in de voorbije jaren
diepe sporen achtergelaten bij de bevolking, ook op economisch vlak. De openbare
dienstverlening ligt stil. Er zijn wel nog ziekenhuizen die functioneren maar voor de
burgerbevolking is het moeilijk om de medische hulpposten te bereiken of te betalen.
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Omdat onze stichting zich vooral richt op de Northwest Region hebben we onze
projectvoering daarop moeten aanpassen.

Projecten
Ondanks de sinds 2017 gaande burgeroorlog hebben Bifae Farming en BIFAG de volgende lopende
projecten kunnen afronden in de jaren 2020 en 2021:
 Onderwijs - community projecten (zie bedankt brieven)
 Het afronden van Ngwarkang en Kingomen water projecten (Zie foto’s impressie)
 Het uitvoeren van “Food Emergency Assistance Project” (zie foto’s impressie)
 Het uitvoeren van onze groente projecten “het verbouwen van diverse gewassen” (zie foto’s
impressie)
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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
 BIFAG vrijwilligers (community members)
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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.
Verder hebben we nog enkele projecten gesponsord met betrekking tot de watervoorziening voor
leefgemeenschappen en veeteelt. Tenslotte hebben we ook “Emergency Food Assistance to the Local
Community” tot met 2021 gesponsord.
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Huidige situatie in the Southern Cameroons
Conflicten
Vanaf het moment waarop de twee Engelstalige regio's in 2016 aankondigden dat ze zich van de rest
van Kameroen willen afsplitsen als de nieuwe zelfstandige staat Ambazonia, heerst er onrust in
Kameroen. Dit is geëscaleerd tot dodelijk geweld in de Engelstalige regio's.
De situatie is in 2019 sterk verslechterd tot een alarmerend niveau. Het Kameroens leger treedt in
deze Engelstalige regio’s hard op tegen de onafhankelijkheidsstrijders en maakt zich, net als de
veiligheidsdiensten schuldig aan het martelen van burgers, beschieten van mensenmassa's,
willekeurig arresteren van mensen en vernielen van dorpen.
Anderzijds voeren de gewapende separatisten een even harde strijd tegen het leger. Er zijn bewijzen
dat er aanslagen op soldaten zijn gepleegd, scholen in brand gestoken en burgers gekidnapt,
waaronder studenten en leraren.
Mensenrechtenorganisaties waaronder Amnesty International melden dat duizenden mensen op de
vlucht zijn geslagen. In de afgelopen jaren zijn zeker 70 scholen verwoest en veel andere scholen zijn
gesloten. In totaal is 80 procent van de onderwijsinstellingen niet meer toegankelijk waardoor in de
Engelstalige gebieden naar schatting 600.000 kinderen zonder onderwijs zitten.
Als gevolg hiervan is Kameroen het toneel van een van de snelst groeiende humanitaire conflicten in
Afrika. De situatie is dusdanig uit de hand gelopen dat zowel de humanitaire situatie als de algemene
veiligheid in een neerwaartse spiraal zijn beland waarvan het einde onvoorzienbaar is.
Sinds het begin van de protesten is er sprake van 'ghost towns'. Dit is een protest van de Engelstalige
gemeenschap tegen de autoriteiten en het overheidsbeleid die hen discrimineert en marginaliseert.
Normaal gesproken is het in Kameroen erg druk op straat, maar op de protestdagen zijn bijna geen
winkels open, de scholen gesloten, rijden er nauwelijks taxi’s en ligt bij alles stil waardoor de dorpen
en steden veranderen in een soort spooksteden. Deze ghost towns zijn een manier om enerzijds de
solidariteit van de Engelstalige gemeenschap te tonen en anderzijds om te benadrukken dat ze
rechten hebben en graag autonoom willen zijn.
Volgens cijfers van de VN is de behoefte aan humanitaire hulp in het land in 2019 met 30 procent
toegenomen. 4,3 miljoen Kameroeners kunnen niet overleven zonder steun, de helft van hen zijn
kinderen. Alleen al in de getroffen regio's hebben meer dan 1,3 miljoen mensen dringend hulp nodig,
acht keer meer dan vorig jaar.
Veel mensen zijn op de vlucht geslagen, op zoek naar voedsel en water. De buurlanden die te hulp
zijn geschoten, kunnen de toestroom van vluchtelingen vaak niet aan, waardoor de crisis toeneemt.
Behalve Kameroen zelf worden landen als Niger, Tsjaad en Kameroen daardoor met een eigen
crisissituatie geconfronteerd. De prijzen van het voedsel dat nog te koop is, stijgen snel, waardoor de
eerste levensbehoeften voor velen onbetaalbaar zijn geworden.

Projecten en activiteiten
In 2020 en 2021 zijn wij voornamelijk bezig geweest met het “Emergency Food Assistance to the
local Community” project en het regelen van kunstmest zodat mensen een hogere opbrengst bij het
telen van hun eigen voedsel krijgen. Wij hebben ons opnieuw moeten aanpassen aan de
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voortdurende alarmerende situatie door rekening te houden met de veiligheid van de
inwoners en ook de veiligheid van de project medewerkers en vrijwilligers. Om betrokken te blijven
en de ontwikkelingen te kunnen blijven volgen hielden wij overleggen met de projectmedewerkers
en vrijwilligers en dorpshoofden, veelal telefonisch.
Op onveilige momenten hebben wij in overleg de projecten tijdelijk moeten opschorten of
kleinschaliger uitvoeren waardoor de looptijd van de projecten een vertraging hebben opgelopen.

Computers
De in 2018 door de directie van het Arnhemse Bureau Beke aan Bifae Farming gedoneerde
computer-apparatuur (maar liefst 10 desktop computers, compleet met toetsenbord, muis én LCD
beeldscherm en 2 laptops van werknemers) zijn na een lange en moeilijke reis uiteindelijk op hun
bestemming bereikt.
De vertraging van het transport is de consequentie van de aanhoudende burgeroorlog in de North en
South West regio’s van Kameroen. Vanwege de politieke situatie waren we genoodzaakt om te
wachten totdat een veilig transport van deze kostbare apparatuur mogelijk was.

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.
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
duurzame bomen rond de wateropvang zones zodat deze niet door dieren betreden worden.
Ook hiervoor geldt dat we vanwege de politieke situatie genoodzaakt waren om de uitvoering van
deze plannen tijdelijk op te schorten.

“Emergency Food Assistance to the Local Community”
Ondanks de onzekerheid als gevolg van de aanhoudende oorlog is dit project met succes uitgevoerd.
Onze excuses voor het niet afronden van de projecten binnen de geschatte periode. In tijden van
oorlog is niets zeker. Daarom moesten de projectuitvoerders ter plaatse de projectactiviteiten
onderbreken wanneer en waar er signalen waren dat het leven van de deelnemers en begunstigden
in gevaar was.
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Meststoffenproject
In dit project werd de inkoop, transport en distributie van diverse meststoffen geregeld voor
verschillende dorpen.

Farm projecten
Op het gebied van farm projecten vonden, vanwege de onveiligheid als gevolg van de aanhoudende
oorlog, geen activiteiten plaats.

Vee projecten
De meer dan 5 jaar durende oorlog in Kameroen heeft de levensomstandigheden van de kwetsbare
boeren en herders verder verslechterd en de meesten van hen zijn genoodzaakt om te bedelen om
voedsel. Meer dan 55 procent van de Kameroense bevolking leeft in armoede die verschillende
aspecten van hun leven beïnvloedt, waaronder gezondheid, onderwijs, levensomstandigheden en
werk.
De armoede komt vooral voor in landelijke delen van Kameroen, waar structurele onderontwikkeling
en terugkerende klimaatproblemen, waaronder overstromingen en langdurige droge perioden, de
mogelijkheden van mensen beperken.
BIFAG is bovendien zwaar getroffen door veediefstallen door gewapende bendes die in de
noordwestelijke regio van Kameroen. Voor de bevolking in het algemeen en boeren en herders in
het bijzonder zijn het barre en gevaarlijke omstandigheden om te kunnen overleven.

Onze stichting Bifae Farming doet voor de zwaarst getroffenen van de plaatselijke bevolking
doen we met onze stichting wat gegeven de omstandigheden mogelijk is om hen te
ondersteunen.
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Financiële verantwoording
Jaarrekening 2020
In 2020 hebben particulieren en stichtingen € 675,00 overgemaakt naar de bankrekening van Bifae
Farming.
Voor een samenvatting van de jaarrekening over de jaren 2015 t/m 2020 zie hieronder:

Beknopt financieel overzicht
Beginbalans (banksaldo) op 1 januari
Totaal ontvangsten bank/contant
Totaal beginbalans plus ontvangsten

2020
2019
€ 6.219,13 € 3.632,91
€ 675,00 € 13.573,00
€ 6.894,13 € 17.205,91

2018
€ 3.569,16
€ 4.691,00
€ 8.260,16

2017
€ 1.963,05
€ 3.875,00
€ 5.838,05

2016
2015
€ 6.559,47 € 6.442,60
€ 887,50 € 5.385,00
€ 7.446,97 € 11.827,60

Bestedingen projecten Kameroen
Uitvoeringskosten Nederland
Totaal uitgaven

€ 5.903,00 € 10.789,00
€ 451,73
€ 197,78
€ 6.354,73 € 10.986,78

€ 4.380,00
€ 247,25
€ 4.627,25

€ 2.051,50
€ 217,39
€ 2.268,89

€ 5.210,00 € 4.088,67
€ 273,92 € 1.179,46
€ 5.483,92 € 5.268,13
€ 1.963,05 € 6.559,47

Eindbalans (banksaldo) op 31 december
Nog niet verrekende kosten
Gereserveerd voor Bifae Education
Gereserveerd voor lopende projecten
Vermogen op 31 december

€ 539,40

€ 6.219,13

€ 3.632,91

€ 3.569,16

€ 31,49

€ 31,49

€ 30,85

€ 44,81

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 3.200,00

€ 0,00
€ 3.000,00

€ 507,91

€ 1.187,64

€ 402,06

€ 524,35

€ 34,22

€ 51,75

€ 700,00
€ 700,00
€ 750,00 € 5.000,00
€ 479,99

€ 807,72

Inkomsten en uitgaven
De totale inkomsten over 2020 bedroegen € 675,00. Dat bedrag bestond geheel uit donaties van
particulieren. Zie de bijlage voor de uitgebreide ontvangstspecificatie over 2020.
Zoals hierboven beschreven waren we ook in 2020 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 “Emergency Food Assistance to the Local Communities”
projecten en het subsidiëren van de aankoop van kunstmest voor de kleinschalige
landbouwprojecten. Het bedrag dat in 2020 is besteed aan projecten is € 5.903,00.
De uitvoeringskosten in Nederland bedroegen in 2020 totaal € 451,73; d.w.z. 7% van de totale
uitgaven. Dit bedrag bestond uit administratiekosten € 136,38, webhostingskosten € 139,89 en
periodieke bankkosten € 136,38. 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 dit jaar gestegen wegens de aanschaf van een nieuwe printer en een
dubbele afrekening van de webhosting kosten.

Zie hieronder de uitgebreide uitgavenspecificatie over 2020.

Pagina 13 van 18

Uitgebreide jaarrekening

Jaarrekeningen van Stichting Bifae Farming en exploitatie overzicht per 31-12-2020
Code Omschrijving
Ontvangen donaties 2020
121 Donaties via bank > € 50
122 Donaties via bank > € 100
Totaal ontvangen donaties 2020

Debet

1520 Nog te betalen bedragen (kosten 4e krt 2020)
Project Uitvoeringskosten Kameroen
3300 Community assistance (kunstmest)
3300 Emergency Food assistance project
3900 Vervoerkosten computers Douala>Kumbo
Totaal project kosten Kameroen 2020

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 675,00
€ 675,00

€ 0,00
€ 675,00
€ 675,00

€ 31,49
€ 31,49

€ 0,00
€ 0,00

€ 31,49
€ 31,49

€ 1.500,00
€ 3.983,00
€ 420,00
€ 5.903,00

Uitvoeringskosten Nederland
4325 Administratiekosten (aankoop HP printer plus inkt)
4400 Webhosting kosten ( van 2019 betaald in 2020)
4400 Webhosting kosten van 2020
4410 Bank Periodiekkosten
4420 Fondsenwervingskosten
4440 Openbare vervoerkosten bestuursleden
Totaal uitvoeringskosten Nederland 2020

€ 164,93
€ 69,00
€ 70,89
€ 146,91
€ 0,00
€ 0,00
€ 451,73

1010 Kas
1100 RaboBank eindsaldo (NL22 RABO 0329 5201 05)
Eindbalans bank/kas en saldo 2020

€ 0,00
€ 539,40
€ 539,40
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Credit Eindbalans

€ 0,00 € 1.500,00
€ 0,00 € 3.983,00
€ 0,00
€ 420,00
€ 0,00 € 5.903,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 164,93
€ 69,00
€ 70,89
€ 146,91
€ 0,00
€ 0,00
€ 451,73

€ 0,00

€ 0,00
€ 539,40
€ 539,40

Jaarrekening 2021
In 2021 hebben particulieren en stichtingen € 675,00 overgemaakt naar de bankrekening van Bifae
Farming.
Voor een samenvatting van de jaarrekening over de jaren 2016 t/m 2021 zie hieronder:
Beknopt financieel overzicht
2021
€ 539,40
€ 675,00
€ 1.214,40

2020
2019
€ 6.219,13 € 3.632,91
€ 675,00 € 13.573,00
€ 6.894,13 € 17.205,91

2018
€ 3.569,16
€ 4.691,00
€ 8.260,16

2017
2016
€ 1.963,05 € 6.559,47
€ 3.875,00
€ 887,50
€ 5.838,05 € 7.446,97

Bestedingen projecten Kameroen
Uitvoeringskosten Nederland
Totaal uitgaven

€ 534,00
€ 195,73
€ 729,73

€ 5.903,00 € 10.789,00
€ 451,73
€ 197,78
€ 6.354,73 € 10.986,78

€ 4.380,00
€ 247,25
€ 4.627,25

€ 2.051,50 € 5.210,00
€ 217,39
€ 273,92
€ 2.268,89 € 5.483,92

Eindbalans (banksaldo) op 31 december

€ 484,67

€ 539,40

€ 6.219,13

€ 3.632,91

€ 3.569,16 € 1.963,05

€ 10,43

€ 31,49

€ 31,49

€ 30,85

€ 44,81

€ 34,22

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.000,00

€ 3.200,00

€ 0,00
€ 3.000,00

€ 700,00
€ 750,00

€ 474,24

€ 507,91

€ 1.187,64

€ 402,06

€ 524,35

€ 479,99

Beginbalans (banksaldo) op 1 januari
Totaal ontvangsten bank/contant
Totaal beginbalans plus ontvangsten

Nog niet verrekende kosten
Gereserveerd voor Bifae Education
Gereserveerd voor lopende projecten
Vermogen op 31 december

Inkomsten en uitgaven
De totale inkomsten over 2021 bedroegen wederom € 675,00. Dat bedrag bestond geheel uit
donaties van particulieren. Het bedrag dat in 2021 is besteed aan projecten is € 534,00. Dat is voor
onze stichting een historisch laag bedrag. Zie de bijlage voor de uitgebreide ontvangstspecificatie
over 2021.
Zoals hierboven beschreven waren we ook in 2021 genoodzaakt om de uitvoering van projecten
aan te passen aan de politieke situatie in Kameroen door rekening te houden met de veiligheid
van de inwoners en ook de veiligheid van de projectmedewerkers en vrijwilligers. We hebben
daarbij besloten om de focus tijdelijk grotendeels te beperken tot het subsidiëren van de
aankoop van kunstmest voor de kleinschalige landbouwprojecten en het veilig vervoeren van de
aan ons geschonken computers naar hun bestemming in Kameroen.
De uitvoeringskosten in Nederland bedroegen in 2021 totaal € 195,73. Dit bedrag bestond uit
webhostingskosten € 72,16 en periodieke bankkosten € 123,57. De overige kosten (general and
operational expenses) waren voor de communicatie ten behoeve van projectactiviteiten in
Kameroen.
Zie hieronder de uitgebreide uitgavenspecificatie over 2021.
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Uitgebreide jaarrekening

Jaarrekeningen van Stichting Bifae Farming en exploitatie overzicht per 31-12-2021
Code Omschrijving
Ontvangen donaties 2021
121 Donaties via bank > € 50
122 Donaties via bank > € 100
Totaal ontvangen donaties 2021

Debet

Credit Eindbalans

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 675,00
€ 675,00

€ 0,00
€ 675,00
€ 675,00

€ 31,49
€ 31,49

€ 0,00
€ 0,00

€ 31,49
€ 31,49

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Uitvoeringskosten Nederland
4325 Administratiekosten
4400 Webhosting kosten van 2021
4410 Bank Periodiekkosten
4420 Fondsenwervingskosten
4440 Openbare vervoerkosten bestuursleden
Totaal uitvoeringskosten Nederland 2021

€ 0,00
€ 72,16
€ 123,57
€ 0,00
€ 0,00
€ 195,73

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

€ 0,00
€ 72,16
€ 123,57
€ 0,00
€ 0,00
€ 195,73

1010 Kas
1100 RaboBank eindsaldo (NL22 RABO 0329 5201 05)
Eindbalans bank/kas en saldo 2021

€ 0,00
€ 484,67
€ 484,67

€ 0,00

€ 0,00
€ 484,67
€ 484,67

1520 Nog te betalen bedragen (kosten 4e krt 2021)
Project Uitvoeringskosten Kameroen
3300 Community assistance
3300 Emergency Food assistance project
Totaal project kosten Kameroen 2021
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Vooruitblik projectdoelen in 2022/2023
Ondanks de voortdurende oorlog voor 2022 en 2023 streven we er naar om de volgende
projectdoelen te realiseren, afhankelijk van het beschikbare budget en de situatie in Kameroen:

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;
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. Dat willen we doen door hen te ondersteunen
met groente, zaad en kunstmest, het maken van omheiningen rond de groente tuinen en het
realiseren van een training voor het effectief verbouwen van diverse gewassen;
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Het geven van uitleg over het dippen en behandelen van koeien en voor het bouwen
van gemeenschappelijke drinkbakken voor koeien;
Praktijklessen in het voorbereiden van hooi voor het droge seizoen;

Pagina 18 van 18

