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Leprakolonien Foubarka vil stå på egne ben

Dette året har det vært vanskelig å få overført penger fra utlandet til Kamerun. Årsaken 
er konflikten i området som tidligere var britisk koloni. Man vil ha større kontroll på 
overføringer for å forsikre seg om at opprørsgruppene ikke får finansiell støtte utenfra. 
Dette har gjort at pengene fra NMS har kommet veldig sent i år. Det har fått flere til å 
tenke nytt om hvordan de skal klare seg hvis bidraget fra NMS en dag slutter å komme.

Leprakolonien Foubarka ble bygget for 70 år siden og hadde på det meste 300 
pasienter. I dag er det bare 11 igjen som sammen med sine familier får hjelp til mat og 
husly. Det tas ikke inn nye beboere selv om lepra ikke er utryddet i Kamerun. De som er 
spedalske i dag, får behandling der de bor og samles ikke lenger på klinikker som 
Foubarka. De som bor her nå, er ferdigbehandlet for sin lepra, men på grunn av 
handikap og behov for medisinsk oppfølging er det bestemt at de skal få fortsette å bo 
på senteret livet ut.

Beboerene har nå bestemt at de vil bruke noe av de pengene NMS gir til å kjøpe 
peanøtter nå på høsten når det er billig, og så selge igjen i mars-april når prisen gjerne 
har doblet seg. For pengene de tjener på dette, vil de kjøpe inn det de trenger for å 
plante mais og deretter kjøpe seg en mølle. Det er mye land rundt landsbyen som ikke 
er dyrket ennå så det er stort potensiale for å bli mer selvforsynt. 

Flere av husene på Foubarka står nå tomme etter at beboere har flyttet eller gått bort. 
Kirka diskuterer også hva de kan bruke de ledige fasilitetene til. Skal man lage 
retreatsenter eller bibelskole, eller en annen form for opplæringssenter? Kan det på 
noen måte skaffe en stabil inntekt til kirka og leprakolonien? Dette er spørsmål som 
kirka prøver å finne gode svar på, og vi håper og ber om at de kan få mest mulig godt ut 
av ressursene de har.
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Hva gjør vi i Kamerun?
Vi bistår Den evangelisk-lutherske kirke i Kamerun (EELC) med å utdanne ledere og 
medarbeidere til kirken og dens institusjoner. Sammen arbeider vi for å bekjempe 
korrupsjon, urettferdighet og maktmisbruk og for å øke kunnskapen om 
klimautfordringene og finne gode løsninger for å bevare miljøet. 

Vi støtter utdanning, der skolegang for hørselshemmede er en prioritert oppgave. 
Helsetjenester og hjelp til barn som er rammet av hiv og aids, er også en viktig 
del av arbeidet i et land som sliter med stor fattigdom.
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Med midlene fra NMS blir det bla. kjøpt inn mat og medisiner til beboerne i Foubarka.
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