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HULP BIJ HET BOUWEN VAN
EEN VORMINGSCENTRUM
VOOR INFORMATICA TE ESÉKA
Straatkinderen die ook wel
naar school zouden willen gaan

IN KAMEROEN

Eséka is een kleine stad gelegen op 130
kilometer van Yaoundé, de hoofdstad van
Kameroen. Voor de jongeren van Eséka en
voor de jeugd van de omliggende dorpen op
zoek naar betere levensomstandigheden,
is het van het grootste belang dat ze iets
vinden dat hen voldoende aanspreekt om
binnen hun leefgemeenschap te blijven en
dat, althans zolang ze niet volwassen zijn,
hen afhoudt van de lokroep van de grote
hoofdstad.
Dit iets heeft de Eerwaarde Heer Jean-Marc
BITEN-BI-YAMB, de nieuwe pastoor van
Eséka ontdekt. Hij zag namelijk dat het een
school voor informatica moest worden. Hij
had inderdaad opgemerkt dat voor die jeugd
alles wat met computers te maken had,
in het middelpunt van hun belangstelling
stond. Hij zag dat ze die wereld, wellicht ook

door de televisie, maar al te goed
kenden en dat ze begrepen dat daar
een toekomst lag, niet alleen voor
hen, maar ook voor hun land.
Maar hij zag meteen ook dat ze
voelden dat die wereld buiten hun
bereik lag. Het is op die basis dat
de Eerwaarde Jean-Marc, bij zijn
terugkeer uit België waar hij zijn
studies gedaan had, beslist heeft
zijn idee uit te werken.

Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

HULP BIJ HET BOUWEN VAN EEN VORMINGSCENTRUM
dit centrum, dat in een vrij afgelegen streek ligt
en ten dienste staat van de minder bedeelden,
niet alleen voor de jeugd een belangrijk centrum
van onderwijs en ontwikkeling is en waar nieuwe
toekomstmogelijkheden voor de jeugd worden
gecreëerd, maar ook omdat het centrum door zijn
werking een aantal veranderingen en vernieuwingen
zullen teweeg brengen in het dagelijks leven van de
bevolking zelf.
1. Wat betreft vorming en scholing :

rmatica van Eséka

Leerlingen van het Centrum voor Info

Beslist een ambitieus project vooral in een streek waar
aan alles een tekort is. Maar wel een goed doordacht
project ; het is ook daarom dat wij u uitnodigen
hieraan deel te nemen.
Hij begint bij de locale autoriteiten en vraagt hen
om begrip en in België zoekt en vindt hij waardering
en belangstelling voor zijn project in het Instituut
Saint-Laurent, een school voor informatica te Luik,
die op dit gebied een behoorlijke reputatie heeft
opgebouwd. Tenslotte installeert hij zich in een
oud gebouw en leraars en leerlingen van SaintLaurent helpen hem bij de uitbouw en de uitrusting
van de leslokalen ; ook zorgen ze voor een aantal
tweedehands computers die ze alhier via een
inzamelactie hebben weten te bemachtigen.

En het avontuur begint !
Het « Centrum voor initiatie en opleiding
in de informatica en nieuwste vormen van
telecommunicatie » is geboren.
Succes is er inderdaad meteen, maar ook nieuwe
noden zijn er meteen. Er is uitbreiding nodig en
er zou toch iets moeten gebouwd worden om de
leerlingen, de leraars en het materiaal op een
behoorlijke manier onder te brengen.
Als wij u vragen dit project te steunen is het omdat

• er is in de eerste plaats een opleiding in de
informatica, maar als onmiddellijke toepassing is
daar ook de opleiding Secretariaat en Boekhouding
waar de informatica zeer veel toegepast wordt ;
• van informatica wordt gebruik gemaakt in het
onderwijs van de kinderen. Van informatica
wordt ook gebruik gemaakt in het proces van
de alfabetisering van ongeschoolde jongeren en
volwassenen ;
• de scholing in de nieuwste vormen van
elektronische communicatie brengt de leerlingen
ook in contact met de meest recente vormen van
energie : de zonnepanelen en de windenergie. Een
opleiding in deze vernieuwbare energie maakt hun
gemeenschap dan ook veel onafhankelijker voor
hun energievoorziening.
2. De invloed van het centrum op de plaatselijke
bevolking :
• a lleen het feit reeds dat het centrum personeel
tewerkstelt en allerlei zaken verbruikt, creëert werk
en brengt animo bij de plaatselijke bevolking ;
• het centrum wordt ook een ontmoetingscentrum
dat open staat voor de ganse gemeenschap. Alle
nieuwe vormen van communicatie staan er ten
dienste van de bevolking. Gemeenschappelijke
activiteiten kunnen er besproken en gepland
worden. Ook avondonderwijs kan er gevolgd
worden en nog meer specifieke opleidingen worden
er georganiseerd.
Het project dat wij u voorleggen is, zoals u ziet,
zeer hoopgevend. Ook en dank zij de intense
samenwerking met het instituut Saitn-Laurent uit

VOOR INFORMATICA TE ESÉKA IN KAMEROEN
Luik, kan gesteld worden dat aan alle voorwaarden
om het project tot een goed einde te brengen,
voldaan is. Wij verzoeken u dan ook u vrijgevig open
te stellen voor dit project.

Contactpunten
De plaatselijke verantwoordelijke voor de werking van
het project is de Eerwaarde Heer Jean-Marc BITENBI-YAMB, - BP 20098 Yaoundé
Télé : 00(237)752 25 91
Email : cintecg@yahoo.fr
In België
Marc Croissiaux, professor in de Technische vakken
aan het Instituut Saint-Laurent, Liège - Rue du HautCornillon, 31 - B 4450 Juprelle-Lantin
Tel. : 000 32 (0)4 247 34 34
GSM : 0496 86 68 41
Email : marc.croissiaux@skynet.be
marc.croissiaux@gmail.com
Anne Neuzy, professor in de Algemene vakken aan
het Instituut Saint- Laurent, Liège
Martinmont, 2 B 4877 Olne
Tel. : 00 32 (0)87 26 75 54
GSM : 0474 77 11 11

Email : anna.neuzy@gmail.com

Kameroen ligt aan de Westkust van Centraal
Afrika en strekt zich uit van de Golf van Guinea
tot het Tchaad meer.
In België is 16,43 % van de bevolking jonger
dan 14 jaar ; in Kameroen is dat 40,84 %. De
jeugd kan dus een last zijn voor het land, maar
het kan ook de toekomst vormen van het land ;
op voorwaarde dan dat men die jeugd ook de
mogelijkheden geeft om zich te ontplooien.
Voor 80 % bestaat het BNP (Bruto Nationaal
Product) uit de uitvoer van hun producten :
petroleum, koffie, katoen, rubber, palmolie,
bananen en hout. In 2009 heeft de internationale
crisis dan ook zeer zwaar toegeslagen in
Kameroen.
China biedt zich ook hier aan want met een
Chinese bank werd een conventie ondertekend
voor de gedeeltelijke financiering van de aanleg
van een optische glasvezelkabel doorheen het
land. Dat is dus een investering die wijst op de
technische vooruitgang van het land en die in
feite zeer nauw aansluit aan het project dat we
u hier in dit tijdschrift voorstellen.

• Wenst U ons per testament een schenking te doen, kan U ons bureel contacteren of langs de Notaris van Uw keuze.
• Wenst U regelmatig hulp te verleren en handschriftelijke betalingen te vermijden, nodigen wij U uit om het 		
onderstaand formulier voor een permanente opdacht aan Uw bankmaatschappij af te leveren :
Wilt U maandelijks de som van 5€ - 10€ - 20€ of ...... (naar keuze).
van mijn rekening n° ......-..................-......
overmaken ten voordele van S.O.S. Verlaten Kinderen rue de Tilleur n°54 à 4420 Saint-Nicolas,
met rekening n° 000-1422898-05.
Ik beschik over het recht om op eender welk moment deze opdracht te annuleren of te veranderen.
Mijn coördinaten :
Naam : ................................................................................
Voornaam : .................................................
Straat : ................................................................................
Nr : ......
Postnummer : ........................
Gemeente : ..........................................
Datum : ....................................

Handtekening :

sos VERLATEN KINDEREN
DEELT ONS MEDE
Oproep:
Yaoundé
Ekésa

Als u wenst ons tijdschrift per mail te ontvangen, gelieve ons dan uw mailadres mee te delen
(zo besparen wij op onze verzendingskosten)

P.C.R. 000-1422898-05 of Fortis 240-0010260-79
van de vzw S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS (Verlaten Kinderen)
De leden van onze vzw : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan,
Motte dit Falisse Jacques & Emmanuel, Biquet Paul, Remouchamps André, Borrelli Nicolas.

54, rue de Tilleur
B-4420 Saint-Nicolas (België)
Tel/fax : 04 252 22 28
e-mail : sosenfantsabandonnes@swing.be

S.O.S. Verlaten Kinderen is officieel erkend door het Ministerie van Financiën.
Wij herinneren u er aan dat uw giften fiskaal aftrekbaar zijn vanaf 30 euro per jaar.

#

Om ons een bedrag over te maken vanuit het buitenland, meld dan volgende gegevens aan uw bank :
Onze coördinaten en ons rekeningnummer (zie hierboven)
Onze IBAN code : BE58 2400 0102 6079 - Ons BIC code : GEBABEBB - Fortis Bank België

Verantw. uitgever : Ernest LEHAIRE, rue de Tilleur 54 - 4420 Saint-Nicolas

BEZORGEN WIJ DE JEUGD EEN BEROEP
VOor DE TOEKOMST EN STEUNEN WIJ
DE OPRICHTING VAN HET CENTRUM
VAN OPLEIDING EN ONTWIKKELING
VAN ESEKA IN KAMEROEN

