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Reisebrev frå Kamerun
Elisabeth Kallevik Nesheim  

og Johannes Nedrelid

Såg gode resultat av hjelpeprosjekt

I tillegg fekk vi hjelp frå andre som kom same 
vegen, så vi kom oss fram, 
men det tok litt tid. Det var 
strevsamt der og då, men i 
etterkant ei artig oppleving. 

Dagen etter fekk vi problem 
med bilen, så vi måtte sende 
ein på motorsykkel av garde til 
næraste større by for å kjøpe olje 
til servoen. Då var det berre å 
vente til han kom tilbake. Det 
tok eit par timar. Vêret var 
fint, men sola steikte. Vi kom 
oss vidare derifrå òg. Vi fekk i 
tillegg oppleve elendige vegar 
når vi skulle til Gadjiwan, men 
vi kom oss greitt fram. Vi kom 
berre fleire timar seinare enn planlagt. Slik er 
det til tider å reise i Kamerun.

Festreise
Det var fint å ha den gode kontakten med sty-
resmaktene og vi vart inviterte til måltid saman 
med dei i fleire av byane og der ein også veksla 

gåver. Her fall oppgåva ofte på Elisabeth som lei-
ar i Utviklingsutvalet.

Vi hadde ein fantastisk 
tur der vi hadde eit 
flott fellesskap og godt 
humør. Det var fint å 
møte kamerunesarane 
der dei budde, dele 
deira kår, ete den 
måten dei åt, smake 
dei herlege fruktene og 
møte alle dei venlege 
menneska. Det var stort 
å sjå den utviklinga 
som har skjedd. Betre 
levestandard og meir 
initiativ til å gjere ting 

sjølve for å betre eiga situasjon. Det lovar godt.
Imponerande var det også å oppleve 

dei nye og f ine togvognene på jernbanen 
mel lom hovudstaden og Ngaoundere, 
provinshovudstaden der prosjektet ligg. 

Vi hadde ein flott tur, og Johannes brukte ordet 
festreise frå begynnelse til slutt.

 flott å høyre vitne-
måla frå leiarane i 
landsbyane

Johannes Nedrelid ønska seg pengegåve då han blei 60 
år, og av midlane blei det brønn til ein landsby.
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Uframkomelege vegar hindrar utvikling. I 
regntida går vatnet over elvebreidda.

Særleg kvinnene har tatt tak i eiga utvikling gjennom ulike sparegrupper, samt innkjøp av ei mølle 
som dei nå kan drifte sjølv.


