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VAN DE REDACTIE  
 

Het zal u meteen zijn opgevallen: de nieuwe lay-out van de nieuwsbrief! 

We hopen van harte dat deze in de smaak zal vallen.  

Met twee vrouwen sterk hebben we aan deze nieuwsbrief gewerkt. Gonnie 

vindt het fijn om wat ‘schrijfsteun’ te krijgen voor een toch wel lastig 

karwei en Betty vindt het leuk om zich in te leven in het prachtige project 

WAKKA. Alles wordt weer met nieuwe ogen bekeken op deze manier, en 

we hebben er beiden veel plezier aan beleefd. 

Twee kunnen meer dan één. We zijn dan ook van plan om het aantal 

nieuwsbrieven per jaar uit te breiden. Was er voorheen alleen een 

nieuwsbrief na een bezoek aan Bamenda in Kameroen (2 x per jaar), ook in 

Dordrecht valt er in het kader van het project WAKKA heel wat te beleven, 

zodat we de nieuwsbrief voortaan 4 x per jaar willen laten verschijnen. 

Natuurlijk kunnen we dat niet allemaal met z’n tweeën voorelkaar boksen, 

dus uw ideeën en/of stukjes zijn zeer welkom. Veel leesplezier! 

Gonnie Walrecht en Betty Smit 
 

PS: Deze nieuwsbrief kunt u ook digitaal ontvangen. Geeft u hiervoor  

       uw e-mail adres op; het bespaart ons geld en tijd.  

 

VORDERINGEN 

 

Al enige tijd krijgt het Wakka Centrum steun van de heer Appollinaire 

Etono Ngah, consultent van Cordaid. Hij traint het team van het centrum in 

een bewustere vorm van exploitatie. Denk daarbij aan de 

salarisadministratie en onderhoud van het gebouw. Alle betrokkenen zijn 

erg blij met deze praktische ondersteuning en dit is daarom ook zeker het 

vermelden in deze nieuwsbrief waard. 

 

OP DE WENSENLIJST 

 

Op dit moment zijn we druk bezig met het ontwikkelen van fysiotherapie 

ter ondersteuning van de motoriek van de kinderen. We zijn daarom 

naarstig op zoek naar materialen die de fysiotherapeuten kunnen helpen bij 

hun werk. Alles is welkom; van fysioballen en gewichten, tot een zenuw-

spierstimulator, een tractiemachine, infraroodlamp of behandeltafel.    
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UITGELICHT 

 

Bezoek van zijne majesteit dr. Doh Ganyonga 111, Fon (koning) van 

Bali Nyonga. 

Naast de verdeling in provincies vanuit de regering kent Kameroen ook nog 

steeds de traditionele verdeling in fondoms (koninkrijken). Het fondom 

Bali Nyonga ligt 20 km ten zuidoosten van Bamenda, onze zusterstad, en 

telt 85.000 inwoners. De fondom kent een diepe verbondenheid met zijn 

inwoners en heeft al veel vooruitgang aldaar bevorderd in infrastructuur, 

onderwijs (universiteit) en gezondheid (het Wakka Centrum). 

Bij zijn bezoek aan Nederland vroeg de Fon vanuit dit kader aan 

burgemeester Brok een visie ten behoeve van verbetering van de 

secondaire wegen van en naar Bamenda, alsook voor de verbetering van de 

watervoorziening (gezien vanuit de ligging van het Wakka Centrum). Ook 

onze manier van afvalverwerking had zijn oprechte belangstelling. Het 

bezoek, met o.a. een rondrit door de binnenstad, langs de haven, en een 

bezoek aan het afvalstation, was een succes. Er was ook veel belangstelling 

van de (plaatselijke) pers. 

Gonnie Walrecht  
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Hoog bezoek bij de hulpboeren van Zorgboerderij de Veldlinden. 

Het Wakka centrum in Bamenda is gebouwd voor mentaal beperkte 

kinderen. Om zinvolle bezigheden te kunnen bieden, om het centrum 

zelfvoorzienend te laten zijn, en om te kijken wat deze kinderen hieraan 

zelf kunnen bijdragen, willen de Fon (koning) en zijn vrouw bij hun bezoek 

aan ons horen en zien wat ‘hulpboeren’ op zorgboerderij De Veldlinden 

voor activiteiten hebben en hoe één en ander georganiseerd is.  

We lopen eerst langs het kippenhok. Het binnenhok is op cement gebouwd 

om ongedierte buiten te houden. In het buitenhok kunnen de kippen lekker 

in de grond wroeten. De zorgboeren voeren dagelijks en mesten meerdere 

malen per week het hok uit. We kijken bij enkele geiten en een kalf in de 

wei. Het kalf is onthoornd (Hoe moeten ze dat in Bamenda fiksen? Alle 

koeien in Kameroen hebben grote hoorns!). Dagelijks lopen de hulpboeren 

een rondje met de paarden. Er is jammer genoeg nog geen begeleiding om 

hen op de paarden te laten rijden. 

Dan ontmoeten we de hulpboeren zelf! Ze zijn super enthousiast; een 

koning komt op bezoek op hun werk! De kleding van de Fon en zijn vrouw 

worden bewonderd. We maken meteen een groepsfoto voor de nieuwe 

website van de Veldlinden. In een schuur lopen kleine, gezellige varkens in 

't stro en zijn er hokken met cavia's en konijnen. Eén van de hulpboeren is 

oud brood aan het klein snijden voor de dieren. Verderop in de schuur zien 

we waar de opslag is voor de aardappelen en de uien. Veel wordt met de 

hand gedaan. Ook het rooien van de aardappelen, nadat de boerin met de 

tractor de aardappelen los gehaald heeft uit de grond. Ook het 

schoonmaken van de uien is handwerk. 

Er is pas een mooi nieuw knutsellokaal gebouwd. Van gebruikt hout 

worden vogelkastjes en sierkisten gemaakt. Op 29 oktober is er een open 

dag! Dan kunnen er spullen gekocht worden. Buiten zien we het veld waar 

de aardappelen nog in de grond zitten; de maïs en de voederbiet groeit al 

aardig, en de bolchrysanten staan in de knop. Er is een nieuwe strook met 

wilgen. Volgend jaar kunnen de twijgen geknipt worden, om er 

bijvoorbeeld manden mee te vlechten. Een nieuwe activiteit! De 

voederbieten worden gegeten in de winter. De hulpboeren moeten in die 

tijd de bieten in stukjes snijden; varkens, koeien, bijna alle dieren kunnen 

hier van eten.  
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Met veel interesse hebben de Fon en zijn aanhang alles aangehoord.  We 

drinken met z'n allen wat en wisselen verdere ideeën uit. Tot slot nog een 

kijkje in de houtbewerking schuur; hier worden van o.a. steigerhout, mooie 

meubels in elkaar gezet. Dan nemen we afscheid. Ook voor de hulpboeren 

zit de werkweek er weer op. Er rijden taxibusjes het erf op om de 

hulpboeren naar huis te brengen. Het zal nog wel even duren voor de 

Kameroense overheid zo'n service zal opzetten voor gehandicapte mensen 

in Kameroen. In het Wakka Centrum gaan ze er nu al mee aan de slag. 

Henrieke Schimmel 

 

 
Bekijk de website: www.zorgboerderijdeveldlinden.nl  

 

COLUMN: EEN DUBBEL NAT PAK! 

Een presentatie houden over Bamenda voor kinderen is dubbel leuk. Waar 

volwassenen vooral zijn geïnteresseerd in waar en hoe het geld wordt 

besteed (niet onbelangrijk natuurlijk), zijn kinderen vooral nieuwsgierig 

naar het leven van de kinderen in onze zusterstad. Dat was bij mijn bezoek 

aan buitenschoolse opvang ‘De Bengels’ niet anders. 

Mijn Kameroense kleding viel als eerste al helemaal in de smaak. Ik laat 

me van alle kanten bekijken en de kinderen rusten niet eerder dan dat er 

een foto van gemaakt wordt. Het liefst zouden ze de inhoud van mijn tassen 

nu ook maar meteen willen gaan bekijken, maar dat laat ik nog even een 
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verrassing zijn. De dia’s vallen gelukkig ook in de smaak. Een vinger van 

een klein meisje gaat omhoog: “Waarom zijn die mensen daar allemaal 

zwart?” Tja, zo’n vraag krijg je niet bij de plattelandsvrouwen. Er is 

verwondering bij een foto van een jongetje met een navelbreuk en pure 

verbazing bij het feit dat daar niet overal een kraan in huis is. Ik leg het ze 

allemaal uit, maar echt begrip komt er pas wanneer we naar buiten gaan om 

eens te proberen hoe het is om met een emmer vol water op je hoofd te 

lopen. Het regent buiten, maar dat zal het in Bamenda ook wel eens doen. 

Oeps, dat is zwaar! Dan maar water eruit. “Mag ik hem ook gewoon 

dragen? Hij blijft niet op mijn hoofd staan!” Een opgerolde theedoek biedt 

uitkomst. “Shit man, je gooit me kleddernat!” “Maakt dat nou uit, je was 

toch al nat van de regen”. Na een kwartier intensief ‘sparen’ is er nog maar 

een schamel beetje water verzameld. Een wat oudere jongen staat er naar te 

kijken, krabt eens op zijn hoofd, en zegt: “Dat wordt zuinig aan doen 

vandaag!”  

We gaan weer naar binnen; er zijn er heel wat bij met een dubbel nat pak. 

Ik heb daar al op gerekend en de kinderen mogen zich verkleden in de 

Kameroense kleding die ik bij me heb. Nog wat Kameroense 

muziekinstrumenten en de klanken van Shakira’s nummer ‘Waka Waka’, 

en het feest is compleet. Aan het eind van de middag is mijn doel bereikt, 

en is er bij de kinderen beslist heel wat begrip gegroeid, misschien wel 

meer dan in een zaal vol volwassenen. 

Gonnie 
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AANDACHT VAN EN VOOR 
 

De wensenlijst voor het project WAKKA is nog lang. Samen zijn we sterk! 

Gelukkig staan we er niet alleen voor. Een woord van hulde en dank is op 

zijn plaats! 

 

    AAN ALLE VASTE EN INCIDENTELE DONATEURS    

 

 VERSCHILLENDE DIAKONIËN  SCHOLEN EN STICHTINGEN 

 

 
                                                                                              Gemeente Dordrecht 

 

 

 

 


