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Inleiding 
Altijd al naar het buitenland gewild? Altijd al op zoek geweest naar 
een avontuur waarin je op je eigen initiatieven 
bent aangewezen? Altijd al mensen hebben 
willen helpen maar wel met veel vrijheid voor 
jezelf? Dan is UAC Kameroen helemaal iets 
voor jou! UAC maakt het voor jou mogelijk om veilig en 
georganiseerd mensen te helpen in Kameroen. De mogelijkheden 
zijn eindeloos en dé kans voor jou om je kennis over te dragen en de 
helpende hand te bieden aan mensen die het hard nodig hebben. 
Nieuwsgierig geworden? Meer informatie vind je in deze folder! 
 
UAC – Kameroen 
 
De school 
Deze organisatie staat onder het hoofd van dhr. 
Orock. Hij heeft in Kameroen zijn eigen school 
opgezet om het onderwijs daar te verbeteren. De 
school bestaat uit 6 klassen en er werken 6 juffen. 
De oudste kinderen zijn 7 jaar.  
 
Nevenprojecten 
Naast het schooltje lopen er verschillende projecten binnen de organisatie. 
Zo is er een ‘Woodworkshop’, een lokaal waarin kansarme jongeren 
geleerd wordt hout te bewerken, te schilderen en andere praktische zaken 
om straks op eigen benen te kunnen staan. Naast de school staat een 
‘Computerroom’  met een aantal computers. Hier worden, tegen betaling, 
cursussen gegeven in o.a. Word en Excel.Ook kunnen mensen hier binnen 
komen voor het kopiëren en printen van bestanden. Deze ruimte is 
inkomsten genererend voor de organisatie. Alleen zo zal de organisatie ooit 
op eigen benen kunnen staan. Als laatste is er een voorlichtingsproject over 
HIV/Aids. Wanneer vrijwilligers geïnteresseerd zijn in het geven van deze 
voorlichting, kunnen zij dit project weer oppakken.  

UAC – Nederland 
UAC Nederland is formeel gezien een stichting, waarin alle bestuursleden 
oud-vrijwilligers zijn van UAC. We beschouwen onszelf als de 
Nederlandse aftakking van UAC Kameroen en zijn deze stichting gestart 
om UAC vanuit Nederland te kunnen ondersteunen. Ons doel is om in 
Kameroen een grote veilige school neer te zetten waar degelijk en veilig 
onderwijs wordt gegeven. Dit proberen wij te realiseren door:  

 Het bekender maken van de organisatie in Nederland  
 vrijwilligers en stagelopers enthousiast te maken en te begeleiden 

met de hulp die zij er willen geven  
 financiele hulp  
 een advieserende factor te zijn voor dhr. Orock   

 
De Mogelijkheden voor jou 
Er is een hoop te doen in Kameroen. Ten eerste zal iedere vrijwilliger er 
ontvangen worden alsof het deel uitmaakt van het gezin. Dhr. Orock doet 
er alles aan iedere vrijwilliger zo gastvrij mogelijk te ontvagen. Ook zal hij 
altijd tijd vrij maken je te vragen hoe jij vindt dat zijn organisatie loopt en 
wat er verbeterd kan worden. Zoals al eerder geschreven bestaat de 
organisatie uit verschillende onderdelen.  
De school: 

• Cursussen waarin de leraressen leren over ons onderwijs  
• het overnemen van lessen  
• het persoonlijk begeleiden van kinderen met een achterstand 

(remedial reading) 
Star Project: 
“Star Project” is de naam voor het project van de bouw van een 
nieuwe school 

• Voorbereiden en uitwerken van plannen bouw nieuwe school 
• Meehelpen aan bouw eerste twee lokalen 

De Woodworkshop: 
• het maken van een curriculum 
• lesgeven in houtbewerken of andere gerelateerde vakken 
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Computerroom: 

• het verbeteren van de huidige cursussen 
• onderhouden computers 
• opzetten meer cursussen in de Computererroom 

AIDS/HIV voorlichting: 
• oppakken voorlichtingsprogramma 

Financieel: 
• helpen en begeleiden bij de 

boekhouding van de 
organisatie 

 
Je zult je dus niet hoeven vervelen! 
Naast deze concrete voorbeelden is 
het ook van belang dat ouders meer 
betrokken worden bij het onderwijs 
van hun kinderen. Alle andere 
inwoners van Buea mogen van de 
organisatie weten. Wanneer 
iedereen het idee achter United 
Action for Children steunt, kunnen 
we misschien ook steun van hen 
verwachten, bijvoorbeeld met het helpen bouwen van de nieuwe school. 
 
Meer info 
Ben je enthousiast geworden? Kijk dan eens op www.uacnederland.nl of 
stuur een mailtje met vragen naar uacnederland@hotmail.com voor meer 
informatie. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

~www.uacnederland.nl~ 
 

 
 
 
 


