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NIEUWSFLITS 
ondertussen in Bamenda 

 
Het leven in en om Bamenda is nog steeds erg zwaar. De komende verkiezingen 

trekken een zware wissel op het dagelijkse leven. De mensen moeten op hun 
hoede zijn om ingestelde regels niet te overtreden.  Zware straffen zijn dan het 

gevolg. De spertijd is van 20.00 naar 18.00 gegaan. Dat betekent nogal wat als je 
het ook ’s avonds moet hebben van straatverkoop in kraampjes/winkeltjes. 

Ook durven veel moeders hun kinderen niet naar school te laten gaan. 
Op dit moment zijn WhatsApp en e-mail de enige mogelijkheden om met de 

MOGGA moeders in contact te komen, omdat er veel storingen zijn in stroom- en 
netwerkverbindingen; gewoon bellen is bijna onmogelijk. 

Gelukkig zijn er ook positieve berichten onze kant op gekomen! 
 

De 200 legkippen produceren genoeg eieren voor de verkoop, ook al is de 
verkoopprijs per ei iets omlaag gegaan. De kippen zijn gelukkig gezond en de 

hygiëneregels worden goed  uitgevoerd. Regelmatig wordt het drinkwater 
ververst en de mest verwijderd. Deze mest geeft ook inkomsten. 

 
Het streefbedrag voor de aanschaf van de solarlampen is ruim overschreden.   

We kunnen nu naast de MOGGA moeders nog een twintigtal andere vrouwen blij 
maken met licht die zonder elektriciteit zitten.  

 

           
Sinds kort gaan we ook voor solar-cookers voor de moeders hoog in de bergen! 

Daar wordt veelal gekookt op houtvuur en hiervoor moeten nu nog bomen 
worden gekapt terwijl die toch al schaars zijn. Voor de vrouwen nu geen dagelijks 

gesjouw meer met hout en ongezonde rook van het houtvuur inademen. 
Een reactie van één van de vrouwen was dat ze nu snel warm water en licht 

hebben bij de geboorte van een baby   
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