
Flere kommer i kontakt med skolenes tilbud

Et nytt skoleår er i gang på døveskolen i Ngaoundere. Elevene er godt 
fornøyde med å være tilbake på skolen etter ferien. Her har de venner som 
snakker samme språk som dem. «I løpet av sommeren har flere av elevene 
kommet innom for å se om ikke skolen snart skal begynne», sier lærer 
Angèle.

I år er det to nye elever på skolen. Flere radiostasjoner har nettopp vært 
innom for å reklamere for skolen, så man håper at flere vil komme. Dette året 
har radioen til og med gitt dem gratis sendetid.

I fjor var det 28 elever på barneskolen og 7 på ungdomsskolen. Ikke alle 
elevene er tilbake på skolebenken, men lærerne følger opp. De holder 
kontakt med foreldrene og oppmuntrer dem til å sende elevene til skolen 
når de kommer tilbake til byen.

Lærerne håper at de elevene som gikk ut av barneskolen i år får begynne på 
kirkens ungdomsskole. Der er det en lærer som oversetter den vanlige 
undervisningen til tegnspråk og som følger opp elevene fra døveskolen. Men 
det forutsetter at foreldrene kan og vil betale skolepengene. Takket være en 
iherdig innsats fra læreren får flere av elevene stipend, men noen kostnader 
blir det alltid for foreldrene. De elevene som går på barneskolen betaler ikke 
skolepenger, men ikke alle foreldrene ser nytten av å sende et hørsel-
hemmet barn på skolen likevel. Derfor jobber lærerne mye med å overbevise 
foreldre.

Eliane er prest og har jobbet som lærer på døveskolen siden oppstarten i 
2008. Hun er nå utnevnt til rektor og har mange gode planer for fremtiden. 
Et viktig punkt er å få et bedre samarbeid med staten som forhåpentligvis vil 
ta større ansvar for inkludering av hørselshemmede i det offentlige skole-
systemet. Hun vil også prøve å forbedre lokalene skolen holder til i for at 
enda flere foreldre skal ville sende ungene sine hit.

Av: Eline Rangøy
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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. 

Støtte til utdanning, der skolegang for hørselshemmede er en prioritert oppgave. 
Helsetjenester og hjelp til barn som er rammet av hiv og aids, er også viktig 
del av arbeidet i et land som sliter med stor fattigdom.

Noen av elevene som er tilbake på skolen etter ferie.

Til venstre: Rektor Eliane, til høyre: Lærer Angèle
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