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Den tidligere misjonsstasjonen i
Ngaoundéré. Foto: Øystein Kaldhol

Vil ønske norske studenter velkommen til Kamerun
I Ngaoundéré ligger det som har vært Vest-Afrikas største misjonsstasjon. På det meste var det rundt 200
norske som bodde der i tillegg til amerikanske misjonærer. Foreløpig er det ingen norske misjonærer som
bor i Kamerun og man har lenge jobbet for å finne nye måter å bruke området på.
Stor etterspørsel etter praksisplasser
En av muligheten man nå jobber med er å legge bedre til rette for norske ungdommer og studenter som
ønsker å ha praksis i utlandet. Kunnskapsdepartementet i Norge har satt et langsiktig mål om at halvparten
av alle studenter skal ta en del av utdanningen i utlandet. I dag er det bare omtrent 16 prosent av norske
studenter som gjør det.
NMS er gode på utveksling
NMS har allerede et godt rykte blant norske studiesteder for å legge til rette for praksisplasser. Sammen
med kirken på Madagaskar har man bygget opp et senter på den gamle misjonsstasjonen i Antsirabe som
hvert år tar imot omtrent 170 norske studenter. Studentgruppene kommer fra ulike fagstudier: sykepleie,
lærer, barnehagelærer, sosionom, barnevern, optometri, vernepleie, ergoterapi, medisin og tannlege.
Etterspørselen etter praksisplasser øker, og man har ikke mulighet til å ta imot flere på senteret på
Madagaskar. Derfor ser NMS nå på mulighetene til å utvide og bygge opp gode praksisordninger i andre
land som Thailand, Etiopia og Kamerun.
Tidligere har fem til sju sykepleierstudenter fra Høgskulen på Vestlandet hatt praksis i tre måneder på
sykehuset i Ngaoundéré, men de siste årene har dette utgått, blant annet på grunn av sikkerhetssituasjonen
i landet. Nå vil NMS profesjonalisere dette mer for å kunne tilby et fullverdig opplegg med god oppfølging
etter erfaringene fra Madagaskar.
Gode muligheter i på den gamle misjonsstasjonen i Ngaoundere
På misjonsstasjonen ligger forholdene godt til rette for å ta imot mange studenter fremover. De siste årene
har man fått mer stabilt internett, vann og strøm. I restauranten jobber tidligere hushjelper som er godt
kjent med norske spesialiteter hvis hjemlengselen skulle melde seg, og ikke minst er skolebassenget til den
tidligere norske skolen et selvskrevet trekkplaster. Nå jobbes det videre med å se på mulige praksisplasser
på sykehus og skoler i byen, samt å sikre god veiledning og oppfølging av fremtidige studenter.
Hvorfor studentutveksling?
NMS jobber med studentutveksling for å bidra med noe vi er gode på; å jobbe i kontekster der flere ulike
kulturer og religioner møtes. Målet er at studentene skal få en faglig og en personlig utvikling, og gode
holdninger og verdier når det gjelder solidaritet, rettferdighet, tro og tverrkulturelt fellesskap. Vi tror at vi har
en unik posisjon og mulighet til å bidra. NMS har jobbet i over 150 år i forskjellige deler av verden og har
etter hvert mange gode og stabile partnere i de forskjellige landene. Vi har nå mange års erfaring med
studentutveksling på Madagaskar, som vi ønsker å bruke videre, i tillegg til at vi har bygget opp gode
relasjoner med universitetspartnere i Norge og lokalt.
Av: Eline Ragnøy

Jorden rundt med juleevangeliet
NMS har laget en video hvor mennesker i flere av våre samarbeidsland leser juleevangeliet på sitt språk. Vi
håper dere ønsker å vise filmen i din menighet før jul.
Trykk på bildet for å se filmen, eller trykk på linken under:
https://vimeo.com/486040079

Les mer om Kamerun og
arbeidet på:
nms.no/finndinmenighet
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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.

