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Så er vi kommet til Cameroun………….gadedrengeprojektet
”Pearls of the street” , - som det kaldes…
Her på kirkens kompound er der flere forskellige bygninger med hver deres formål.
Én af dem er en simpel bygning hvor en gruppe af gadedrenge holder til.
Den første uges tid vi var her, mærkede vi ikke så meget til dem. De var på én eller
anden tur fik vi at vide.
Nedenstående lidt om dette arbejde, som vi har oplevet, - - og fået fortalt om..
I næsten alle byer i Afrika er der gadebørn. Børn der simpelthen lever på gaden af
én eller anden årsag. De har absolut kun til dagen og vejen, og ejer ikke noget
særligt. – Sådan er det også her i Garoua.
For omkring 3 år siden fik Kirkepræsident Robert Goyek den ide, at kirken her i
området også skal forsøge at tage den opgave på sig, - at hjælpe nogle af disse
drenge. Han snakkede med forskellige omkring dette, og det endte med at der blev
startet et projekt.
På det tidspunkt var ansat en yngre mand – Elia Qumar – som pedel her på
kompounden. Han fik nu ansvaret for at være sammen med drengene og forsøge at
få dem tilbage til et normalt liv. Samtidig var der en gruppe unge danske volontører
her på stedet, som gik i gang med at få tingene startet op.
Før omtalte bygning blev stillet til rådighed, og arbejdet begyndte. Det er en bygning
med 4 afdelinger. Én hvor Elia har sin lille ”lejlighed”. Et mindre kontor med
skrivebord og et par lænestole. Et lille opholdsrum hvor han har en seng, et bord, en
sofa og et fjernsyn. Derudover et meget lille køkken med et gaskomfur. Samme rum
bruges også som oplagringsrum til fødevarer til alle. Elia er tydelig lidt stolt af sin
lejlighed og ikke mindst af de mange billeder han har af forskellige volontører, som
har været hernede fra Danmark.
Næste afdeling er et stort fælles soverum, hvor drengene sover. Det 3. rum er et
oplagringsrum til forskellige ting. Derudover en form for carport, hvor hunden med
hvalpe holder til sammen med en del forskellige andre ting. For enden af bygningen

er der flere små bålsteder, hvor drengene laver mad. I samme område er der faktisk
en meget fin og ret ny vandhane, hvor der kan åbnes for rindende vand.
Vandforsyning og elforsyning er meget stabilt her i området.
Lidt om Elia: Han er vel i begyndelsen af 20erne og single.
Hans forældre ejer tilsyneladende flere marker nede omkring floden, og også
marker andre steder. På disse marker bliver der dyrket forskellige grøntsager og
forskellige rodfrugter. Tilsyneladende er Elia og drengene jævnligt ude ved disse
marker. Jeg fornemmer at de hjælper en smule, og at de får lov at tage lidt med
hjem til gengæld
.
I første omgang gælder det om, at drengene får et trygt sted at kunne være, - også
om natten. Drengene sover på måtter (eller på gulvet) i et af rummene.
Dernæst prøver kirken at sørge for i det mindste et varmt måltid om dagen.
- - - det ER deres hjem……….simpelt er det, - men de har et sted at være !!
En del af volontørernes opgave i de ca. 3½ måned de er her er bl.a. at give nogle af
drengene lidt almindelig skole undervisning. Her i Cameroun er det sådan, at der
skal betales et mindre beløb for at gå i skole, - det gælder både de mindste i
Primary School, og de lidt større i College. DET har drengene ikke mulighed for selv
at skaffe, så en lille del af det budget der er for drengene bliver brugt til at nogle af
dem er tilmeldt Primary School. De drenge der så ikke går i skole undervises nogle
timer en tre dage om ugen af volontørerne. Der kan være fra 3 til 10-12 drenge der
på den måde for ”lidt” undervisning. Når antallet af drenge svinger, skyldes det, at
de ikke er særlig motiverede for at modtage undervisning, - og selv den mindste lille
undskyldning kan så findes for ikke at møde op………..
Drengene lærer lidt regning og derudover engelsk. Det er på et meget lavt niveau, deres baggrund og forudsætning er der simpelt hen ikke - - - Der kunne godt være brug for, at nogle flere kunne få mulighed for at gå i Primery
School, - men pengene mangler!
Nogle gange i løbet af ugen sørger volontørerne for forskellige aktiviteter for
drengene. Det kan være fodbold eller andre boldspil.
En eftermiddag deltog nogle af os fra 50+ i en lille fodboldkamp, hvor vi,
volontørerne og drengene var opdelt på 2 blandede hold.
Drengene er også med i en form for fodbold turnering, hvor de spiller mod andre
”gadedrengeprojekter”. I denne uge har de spillet på udebane mod drengene fra den
katolske kirke. ”Vore drenge” vandt vist 8 – 2, så de var rigtig stolte.
Torsdag aften er der jævnligt besøg af en evangelist udefra, som drengene holder
meget af. Han gennemgår en tekst fra bibelen, - de snakker sammen om teksten, de synger sammen og de har bøn sammen. Faktisk som søndagsskole i Danmark.

Volontørerne deltager som regel i disse aftener, og støtter dermed projektet meget
værdifuldt. Den sidste torsdag aften deltog jeg i en del af aftenen.
Evangelisten havde sendt afbud, så det er Elia der står for aftenen. Der er 17
drenge og alle volontørerne er der også. Elia læser nogle forskellige vers fra
bibelen, og gennemgår med forskellige eksempler teksten. Drengene er stille og
lytter opmærksom. På et tidspunkt rejser alle sig, og Elia opfordrer drengene til at
komme med en bøn og/eller et vidnesbyrd. Vel nok 7 – 8 drenge siger noget,- mest
de største. Tydeligt at de hver især har en lille bøn som afslutning. Det foregår på
fransk, så det er ikke meget jeg forstår, men stemningen er det nemt at leve sig med
i. Afslutningsvis peger den sidste dreng på én af volontørerne, og beder hende
”slutte af”. Det gør hun med en bøn på dansk, - utroligt dejligt med et fællesskab
tværs hen over sprog og så meget andet. Der sluttes af med Fadervor på ens eget
sprog. Efterfølgende er der lidt hyggesnak. Drengene nyder tydeligt at være
sammen med volontørerne, og jeg fornemmer også, at pigerne kan lide det……
En hund har fået 7 hvalpe i dag, så denne aften er det noget af ”underholdningen”.
Dem skal jeg absolut se.
Én af drengene er i gang med at lave lidt mad, – nogle store boller som er lavet af
noget majsmel, og lidt ris er der vist også i.
Jeg ”siver” lige så stille, - drengene har igen haft en dag…..
Som regel samles drengene hver fredag og lørdag aften for at se en film sammen.
Elia har et gammelt fjernsyn, som lige kan holde lidt endnu.
Lige nu er der tilmeldt 22 drenge til projektet. Det er flere end der er budgetteret
med, så det kniber med at få pengene til at hænge sammen.
Som jeg har forstået det, er der en slags styregruppe i Danmark som hvert år samler
penge ind til projektet. Styregruppen består mest af tidligere volontører som har
været her i Cameroun. De samler hvert år, - specielt om sommeren, penge ind til
projektet ved forskellige aktiviteter. Der bliver så lavet et budget til Elia, som skal
prøve at få det bedst mulige ud af pengene. Jeg mener at have fået fortalt, at det
årlige budget er på ca. 13000 danske kroner! (ret mig endelig hvis det ikke er
korrekt). Efter danske forhold ikke helt vildt mange penge, - men hernede gør de
virkelig gavn for drengene.- Hermed en opfordring til at støtte projektet !
Pengene går til mad, skole og lidt husleje.
Det er sådan, at det er blevet bestemt, at når drengene bliver 18 år, kan de ikke
være med længere. Rent faktisk er der 5 der til foråret falder for aldersgrænsen.
Søndag eftermiddag har vi aftalt at vi fra 50+ gruppen vil give drenge nogle små
gaver. Da vi kom hjem fra præsteindsættelse mødtes vi sammen med 17-18 drenge,
Elia, volontørerne og os fra 50+. Vi overrakte dem alle ens T-shirts, som vi
hjemmefra har fået sponsoreret fra Vestjysk Bank. Derudover fik de alle en ”Slap-

wrap” (Det er en refleks til forskellig brug), som Redningsringen, Lemvig har foræret
os. Et stykke tyggegummi blev det også til alle. Som afslutning forærede vi dem en
medbragt ny fodbold og fodboldpumpe, samt 3 tennisbolde. Det hele vagte tydelig
begejstring og glæde. Vi bad dem tage T-shirtsene på, så vi kunne se hvor flotte de
var. Der blev taget en stribe af billeder både med huset som baggrund og med
skolebygningen og Camerounflaget som baggrund. Alt blev taget i brug med det
samme, - dog var der nogle af især de små drenge, som hurtigt tog deres T-shirt af
og omhyggeligt pakkede den ned i gen i den plastpose de oprindelig var i.
Tydeligt at de er omhyggelige med ”gaven”, - måske det første nye tøj de har fået.
Det meste af det tøj der kan købes på markedet ligner meget ”genbrugstøj”.
- - En rigtig dejlig oplevelse at kunne glæde drengene også på denne måde.
For os at se, er det et rigtigt godt projekt, - men fortsat megen brug for hjælp og
videreudvikling. Det der foregår lige nu er, at drengene bliver hjulpet i den tid de er
med i projektet. Der er tilsyneladende ikke de helt store muligheder for at komme
videre i livet……..
De nuværende volontører gør et stort og fint stykke arbejde for at skabe tryghed og
nærvær, - og lidt undervisning. De spekulerer på om noget kan komme
efterfølgende. Det kunne f.eks. være en form for praktikopgaver rundt omkring i
kompounden, så de på den måde kan lære lidt om faste arbejdstider og aftalte
arbejdsopgaver. Dette kunne selvsagt også være mere og stabil undervisning. Hvad
der sker, kan kun fremtiden vise. - Een ting er sikkert, - - - - - der er brug for hjælp både her, og så mange andre steder i Afrika .!!
Selv små ting kan virkelig gøre gavn hernede, - pengene rækker længere her end i
Danmark
Læs mere om projektet på www.afrikaintouch.dk, og også på www.missionafrika.dk
kan ses mere om flere forskellige projekter.
Hilsen fra Cameroungruppen
Kaj

