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Vi er kommet til Cameroun………………. voluntører
Straks ved ankomsten i lufthavnen i Garoua blev vi mødt af de 6 danske volontører
som er udsendt gennem Afrika in Touch og Mission Afrika.
Det drejer sig om 6 piger i alderen 19 – 21 år. De bor i huset lige ved siden af os i 2
værelser. De har indrettet sig, så de er fælles om hele huset.
Det er Mia, Louise, Theresa, Simone, Helene og Dorte. De kommer fra forskellige
steder i Danmark og har det til fælles, at de har afsluttet en ungdomsuddannelse, og
nu bruger ca. 3½ mdr. her i Cameroun. 2 af dem er provstivolontører fra IkastBrande Provsti.
De kom hertil i starten af september og skal blive her til meget tæt op mod jul.
Det var egentlig kun planlagt, at 4 af dem skulle have været her, og de 2 andre
skulle så have været til Nigeria. Men det blev ændret lige før deres afrejse, da
Mission Afrika vurderede, at det ikke er sikkert nok at komme til Nigeria i øjeblikket.
Pigerne – som vi kalder dem – arbejder med undervisning i grundskolen og i
college-skolen. De underviser nogle gadebørn ca. 3 gange om ugen.
De har opgaver i administrationen og passer en lille butik med et bibliotek.
Derudover bruger de meget af deres tid til at være ”hyggelige” med mange af de
børn der bor på kompounden. De spiller bold med dem, - de leger med dem, og de
hygger sig med dem. Pigerne får franskundervisning nogle gange i løbet af ugen af
én af lærerne på College, så de kan efterhånden klare sig lidt på fransk…….
De har vaskemaskine i deres hus, - en maskine vi godt må låne.
Det er helt sikkert, at de er faldet godt til her, - men de er også er glade for at se
andre danskere her.
De sørger selv for al maden, og bager frisk brød næsten hver dag. Langt de fleste af
dagene spiser de hjemme i deres bolig, - kun enkelte måltider går de ud at købe.
De har selv betalt rejsen hertil og derudover hvad opholdet koster. Volontørerne
skriver nyheder på forskellige blogs, som kan læses på www.missionafrika.dk og på
www.afrikaintouch.dk
Cameroun hilsen, Kaj

