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Project Hope                         Njinikom Cameroon 
 
Project Hope is gestart in het jaar 2000 en is in 12 jaar uitgegroeid tot een professionele 
organisatie die heel veel goed werk doet. 
Niet alleen hulp aan behoeftige maar ook voorlichting ter voorkoming van ellende 
 
De staf van project Hope bestaat inmiddels uit 16 personen, daarnaast zijn er ook 40 volunteers 
en 8 supportp-groepen elk 25 personen. 
De strijd tegen Aids, werpt zijn vruchten af, het aantal van ca 25% minder HIV-pos mensen 
wordt genoemd. 
 
 
De werkzaamheden van project Hope in 2012 
 
Aids/HIV 
 
Voorlichting, medicijnen verstrekken, testen op HIV. bij volwassenen, groepen en scholen. 
Mensen met Aids uit hun isolement halen, trainen voor werk in farm, atelier etc. 
 
T.B.C. 
 
Speciale verpleegafdeling zal dit jaar gereed komen om de behandeling van T.B.C. besmette 
patiënten goed te kunnen uitvoeren en besmetting van de omgeving te voorkomen. 
Het testen van schoolkinderen en groepen op T.B.C. 
 
Malaria 
 
Voorlichting om muggen te weren. 
Verstrekken van muskietennetten. 
Zorgen voor goede medicijnen( Daar wordt ook mee geknoeid door de handel) 
 
Armoede 
 
Aankoop van land, het bouwen van varkensstallen, kippenfarm en het realiseren van een 
opslag ruimte voor groenten en fruit in het dorp Njinikom om in samenwerking( meestal 
vrouwen) een coöperatie te vormen waar ook arme mensen van kunnen profiteren. 
 
Sanitaire voorzieningen 
 
De diverse dorpen in de wijde omgeving helpen met schoon drinkwater. 
Voorlichting hoe toiletten te bouwen en hygiëne te bevorderen. 
 
Prakties onderwijs 
 
Vakopleiding te stimuleren en zonodig minicredit te verstrekken, mogelijk gereedschap 
beschikbaar te stellen om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen een menswaardig bestaan 
op te bouwen. 
 
Koken 
 
In de meeste woonhutten wordt in het midden van de ruimte op een houtvuur gekookt met als 
gevolg: 
Kinderen, oudere en blinden vallen in het vuur. 
Door de rook ontstaan veel infecties aan ogen en longen.(voordeel van het rokende houtvuur is 
dat de muggen niet naar binnen gaan) 
Het plan is om in de hutten een verhoogd betonnen werkblad, schoorsteen en schouw te 
maken, althans voorlopig een paar proeven uit te voeren, in de hoop dat men dit zal navolgen. 
 



Bouwplannen 
 
 
Project Hope is inmiddels zo'n solide en belangrijke organisatie geworden dat het nodig is 
hiervoor op het terrein van het ziekenhuis een eigen gebouw te realiseren. 
 
Programma van eisen: 
 
Receptie, 
 
Dagelijks gemiddeld 50 mensen die zich melden voor medicatie, testen of hulp. 
 
Toiletten Voor patiënten en staf 
 
2 Consultatie rooms 
 
1 Despensery ( apotheek) 4 tafels + store 
 
2 Counseling rooms 
 
 
Laboratory 2 ruimtens 
 
2 Kantoren Staf 
 
Zaal Voorlichting (kind vriendelijk) 
 
Het schetsontwerp zal binnenkort gemaakt worden, mogelijk in combinatie met ruimte voor 
ziekenfonds. 
 
Tot slot 
 
In Maart 2012 is weer een club van 3 orthopeden met operatie-assistenten geweest, die 
meer dan 60 kinderen hebben geopereerd met dermate kromme benen dat ze nauwelijks 
of zelfs niet zelfstandig konden lopen. 
 
Deze kinderen maken het goed en worden momenteel gerevalideerd in het 
revalidatiecentrum om binnenkort weer zelfstandig te kunnen lopen, zodat ze een 
zelfstandig en menswaardig bestaan kunnen opbouwen.  
 
 
 
 
Heel veel van wat er de afgelopen jaar tot stand is gekomen is te danken aan de hulp van 
familie, vrienden en bekende uit Nederland, blijf onze stichting steunen!!! 


