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Een vergeten werelddeel
Afrika	is	het	meest	achtergestelde	werelddeel.	Ontwik-
kelingssamenwerking	 schiet	 er	 moeilijk	 wortel.	 Vaak	
ontbreken	 de	 voorwaarden	 om	 projecten	 te	 doen		
slagen: ontoereikende infrastructuur, minieme financi-
ele	mogelijkheden,	corruptie	en	gebrek	aan	bestuur-
ders	 met	 een	 lange-termijn	 visie.	 “Er is weinig hoop  
op toekomst voor Afrika”,	hoort	men	vaak	zeggen.

Kameroen
Kameroen	is	12-maal	groter	dan	Nederland.	Het	telt	
ruim	 15	 miljoen	 inwoners.	 Driekwart	 van	 de	 bevol-
king	is	jonger	dan	30	jaar.	Na	een	periode	van	rela-
tieve	economische	groei	in	de	jaren	1970	-	1985,	is	de	
economie	tussen	1986	en	1996	gestagneerd.	

Sinds	1997	 is	weer	 sprake	van	enige	groei.	Maar	 in	
sommige	opzichten	zijn	de	voorzieningen	zelfs	ach-
teruitgegaan,	zoals	het	wegennet,	de	beschikbaar-
heid	 van	 drinkwater	 en	 de	 energie.	 Belangrijke	
redenen	zijn	het	gebrek	aan	beleid	en	de	corruptie,	
die	alle	lagen	van	de	maatschappij	treft.	

Grondige aanpak
Investeren	in	mensen	is	de	meest	doeltreffende	ma-
nier	om	sociale	structuren	te	verbeteren	en	duurza-
me	 ontwikkeling	 te	 realiseren.	 Er	 is	 grote	 behoefte	
aan	 opleidingen	 die	 mensen	 in	 staat	 stellen	 de	
plaatselijke	problemen	zelf	op	te	lossen.	De	opleidin-
gen	 moeten	 voorzien	 in	 de	 technische	 vaardighe-
den,	 maar	 ook	 het	 besef	 verspreiden	 dat	 men	 de	
maatschappij	moet	dienen.	

Nolanga: een stap in de goede richting
De	Centre d’Études Nolanga	in	Yaoundé,	hoofdstad	
van	 Kameroen,	 biedt	 sinds	 1995	 programma’s	 aan	
die	nauw	aansluiten	bij	de	behoeften	van	de	plaat-
selijke	 arbeidsmarkt.	 Er	 worden	 programma’s	 aan-
geboden	 op	 het	 gebied	 van	 horeca,	 techniek	 en	
bestuur.	De	ethische	aspecten	van	het	vak	komen	
ook	aan	de	orde,	omdat	deze	aspecten	een	funda-
mentele	rol	spelen	in	de	ontwikkeling	van	het	land.

De	belangrijkste	programma’s	zijn:	
I. Horecaopleiding 
De	 Training Housekeeping & Catering	 (TH&C)	 richt	
zich	 op	 vrouwen	 van	 16	 t/m	 25	 jaar.	 De	 opleiding	
wordt	op	drie	niveaus	in	de	horecasector	aangebo-
den:	employé,	assistent	en	manager.	De	leerlingen	
volgen	de	opleiding	afwisselend	op	school	en	in	een	
horecabedrijf.	Elk	niveau	beslaat	12	maanden.

In	de	opleiding	komen	aan	bod:	koken,	banket-	en	
broodbakkerij,	 reinigingstechnieken,	 textielverzor-
ging,	 onderhoud	 en	 schoonmaak.	 Op	 het	 derde		
niveau wordt ook management en financiële admi-
nistratie	onderwezen.



II. Bijscholing tot een passende baan
De	Centre d’appui á l’insertation professionelle des  
jeunes	 (CENAPI)	biedt	 jongeren	met	een	 lagere	of	
middelbare	schooldiploma	een	aanvullende	oplei-
ding	aan.	De	opleiding	vergroot	de	kansen	op	de	
arbeidsmarkt.	Er	worden	verschillende	programma’s	
aangeboden.	De	hoofdlijnen	van	de	programma’s	
worden	bepaald	door	de	volgende	vakken:
•	Basisvaardigheden	 (sociaal	 gedrag,	 karakteront-

wikkeling,	talenkennis,	ethische	waarden,	algeme-
ne	vaardigheden,	stages	maatschappelijk	werk)

•	Specifieke kennis	 (economie	 en	 cultuur	 van	 het	
land;	 toepassingen	 van	 informatica;	 praktische		
aspecten	 van	 het	 bedrijfsleven;	 juridische	 kennis;	
bedrijfseconomie)

De	programma’s	hebben	een	duur	van	3	á	6	maan-
den.	De	lessen	worden	gegeven	een	of	twee	halve	
dagen	per	week.	De	 leerlingen	blijven	werken	ge-
durende	de	opleiding.	De	combinatie	van	werk	en	
opleiding	blijkt	voor	hen	stimulerend.

Nieuwe zetel voor Nolanga
Nolanga	heeft	de	afgelopen	tien	jaar	een	tijdelijke	
zetel	 gehad.	 Deze	 zetel	 voldoet	 niet	 aan	 de	 eisen	
die	 de	 opleidingsprogramma’s	 stellen.	 Er	 zijn	 con-
crete plannen voor de realisatie van een definitief 
en	 meer	 functioneel	 gebouw.	 Een	 terrein	 is	 al	 be-
schikbaar	en	de	bouwplannen	zijn	gereed.	De	eer-
ste	fase	betreft	de	bouw	van	640	m2	(zie	tekeningen).	
De kosten zijn geschat op ruim € 300.000,-.

Nolanga	 en	 andere	 partners	 nemen	 twee	 derden	
van	de	kosten	voor	hun	rekening.	Stichting	De	Oude	
Gracht wil de resterende € 100.000,- bijdragen.

Hoe denken wij dit bedrag in te zamelen? 
De	Nederlandse	overheid,	via	de	NCDO	(Nationale 
Commissie voor Internationale Samenwerking en 
Duurzame Ontwikkeling),	heeft	het	project	Nolanga	
goedgekeurd	en	toegezegd	bijeengebrachte	giften	
tot een maximum van € 50.000,- te verdubbelen. 
	

Stichting	De Oude Gracht wil daarom € 50.000,- door 
middel	van	giften	inzamelen.	Met	de	steun	van	vele	
particulieren	en	kleine	fondsen	hopen	wij	dit	bedrag	
vóór	het	einde	van	2006	bij	elkaar	te	brengen.

Uw bijdrage aan het project betekent concrete en 
rechtstreekse hulp. Uw gift is onder gebruikelijke 
voorwaarden fiscaal aftrekbaar. 

U	kunt	uw	bijdrage	overmaken	op	rekening	6494736,		
t.n.v.	‘Hulpfonds	Ontwikkelingsprojecten	Stichting	De	
Oude	 Gracht’,	 Amsterdam,	 onder	 vermelding	 van		
“Kameroen”.	

Voor nadere inlichtingen
Stichting	De	Oude	Gracht	
Keizersgracht	218B,	1016	DZ	Amsterdam
Coördinator	project:	R.	Cid.	
Tel.	020-6732357.	E-mail:	rcid@dds.nl
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