
 
 
Beste vrienden van De Stichting Wakka Foundation. Mm 

 
 

 
 
We kunnen niet zeggen, dat we een gemakkelijk 
jaar achter ons laten. 
De voortdurende aanvallen van de rebellen in de 
regio’s Noord West en Zuid West van Kameroen, 
de locdowns, het uitvallen van stroom en water 
en met nog steeds code zwart door corona. 
 
 
 

Een participatie project voor de gemeenschap op initiatief van en ondersteund door 
de Stichting Wakka Foundation tracht de levensomstandigheden van personen met 
een beperking te verbeteren door meer aandacht te vragen voor de noden en vooral 
rechten van deze groep door gebruik te maken van een speciaal hiervoor ontwikkeld 
onderzoeksmiddel. 
In 2019 is na een uitgebreide literatuurstudie en overleg met organisaties die voor 
gehandicapten werken en de betrokken overheidsdiensten een groot onderzoek 
gestart . 
 

   
 

  
 
De speciaal getrainde gezondheidswerkers gebruiken tijdens hun huisbezoek de 
familie gerichte benadering waarvoor ze getraind zijn. 



 

Inmiddels zijn er 360 huisbezoeken afgelegd en dat zullen er 480 worden in totaal. 
De projectstaf bestaat uit een projectmanager, 1 psychosociale verpleegkundige,  
4 gemeenschaps gezondheidswerkers en 1 landbouwkundig assistent, 
t.b.v. de uitvoering en begeleiding van de geld opleverende activiteiten. 
 

   
 
Voorbeelden hiervan zijn : het opfokken van kuikens, voor de slacht of de verkoop 
van eieren, het houden van enkele konijnen , het kweken van paddestoelen.30 
families maken hier reeds gebruik van. 
Aan 8 families kon een kookpot worden gegeven, deze werkt op zonne-energie en 
waarmee ook een mobieltje kan worden opgeladen. Andere families(25) kregen 
een solar-lamp (waarmee ook een mobieltje kan worden opgeladen) om in de 
avonduren schoolwerk te kunnen doen of waarmee een verkoopstalletje kan worden 
verlicht. 

 
 

Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn, zullen we u daarover berichten. 
met vriendelijke groet, 
 
secretaris:  Gerdy Weustink-Mathu 
 
penningmeester: Gonnie Walrecht, 0648927016, IBAN  NL04 RABO 0321 370 295 

Voor deze werkers hebben we 2 motorfietsen gefinancierd , die noodzakelijk zijn om 
de afgelegen gezinnen te bezoeken.Uiteraard als het veilig is en met toestemming 
van de autoriteiten.  
Het project zou aanvankelijk 18 maanden in beslag nemen, maar het 
onderzoeksdeel dat voor de interventie nodig was duurde langer , dus wordt het 24 
maanden. 


