
PROJECT  WAKKA: 
In het dialect van de bevolking van en rondom 
Bamenda betekent WAKKA:  vooruit lopen of 
bewegen en ook wel ‘goede toekomst!’ en dat is 
een mooie naam voor datgene wat het project 
WAKKA beoogt voor kinderen met een mentale 
en/of een lichamelijke beperking. Het project 
houdt zich hier vanaf 2001 mee bezig en dat heeft 
al veel mooie resultaten opgeleverd. Met name de 
kinderen die alleen een lichamelijke beperking 

hebben , X- en O-benen, klompvoeten e.a. motorische  moeilijkheden, kunnen 
tegenwoordig rekenen op een vroege signalering en een hulpprogramma aldaar.  
Bij kinderen met (ook) een mentale beperking ligt dat anders. In Kameroen is er 
onvoldoende zorg en acceptatie voor en van het mentaal beperkte kind. Velen 
zien dit als een straf van God en er rust nog steeds een groot taboe op. Hierdoor 
is er nog maar weinig inzicht en zijn er bijna geen mogelijkheden voor de 
begeleiding of ontwikkeling van deze kinderen en jongeren. Hele gezinnen raken 
geïsoleerd door schaamte en onbegrip. In veel gevallen zijn de moeders (of 
oma’s) daardoor aan huis gebonden en kunnen niet bijdragen aan het 
gezinsinkomen. Sommige moeders laten daardoor hun kind noodgedwongen 
alleen thuis achter. Armoede speelt in deze gezinnen een grote rol. Hoewel er 
inmiddels al heel wat is verbeterd en er resultaten zijn geboekt, is er nog heel 
wat te doen t.a.v. voorlichting, goede opvang en goede voorzieningen.  
Een  vijfentwintigtal moeders heeft zich verenigd in MOGGA (Mothers of God's 
Grace Association). Het is een zelfhulpgroep van vrouwen die zich het lot 
aantrekken van hun kinderen met een (meervoudige) beperking. Onder  
voorzitterschap van Agnes Forkum komen ze maandelijks bij elkaar, bespreken 
hun problemen, nodigen deskundigen uit, en zoeken naar mogelijke oplossingen. 
 



 SPONSOR EEN KIND PERSOONLIJK  
Een kind persoonlijk steunen kan ook bij één van de kinderen van WAKKA. Voor 
veel van de ouders zijn de lasten te zwaar om te dragen, omdat deze veel hoger 
zijn dan voor een kind zonder een beperking. Bij ons in Nederland is dat allemaal 
vrij goed geregeld, maar in Kameroen liggen de zaken anders. Een kind dat u 
steunt heeft een naam en u krijgt dan ook geregeld te horen hoe het haar/hem 
vergaat in het leven. 
Bijdrage:  vanaf  €5,- per maand steunt u al een kind met reiskosten, therapieën 
of opvang! 

Steeds meer mensen dragen het milieu 
een warm hart toe en de mogelijkheden 
voor recycling groeien. Dat is mooi, maar 
hoe krijg je de juiste afval bij de fabriek 
die daar iets mee kan doen. Daar is een 
mooie en praktische formule voor 
bedacht. De fabriek die het afval gaat 
verwerken tot een product, moet betalen 
voor het ‘vervoer’ van de ‘goedkope’ 
grondstof. Wie het materiaal opspaart 
mag daarvoor een doel bedenken. 

  
CONTACT:  Gonnie Walrecht   * 0648 927 016 * 
                                                      * gonniewalrecht@gmail.com*  
Uw gift verandert levens! 
NL13 INGB OOO9 191991 Stichting Dordrecht – Bamenda o.v.v. WAKKA  
 
Voor acties en actueel nieuws kunt u ook de nieuwsbrieven, de plaatselijke 
kranten en onze facebookpagina in de gaten houden. 
https://www.facebook.com/www.stichtingdordrechtbamenda.nl?fref=ts 
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