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WAKKA 
***  

project voor advies en training van mentaal en/of fysiek beperkte 

KINDEREN 
in Bamenda en Bali Njonga, Kameroen 

 
 

 
Contact: Gonnie Walrecht   * 0648 927 016 * 
                                                   * gonniewalrecht@gmail.com*  

Uw gift verandert levens! 
NL13 INGB OOO9 191991 Stichting Dordrecht – Bamenda o.v.v. WAKKA  
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VAN DE REDACTIE:                                      
In deze nieuwsbrief kunt u het verslag lezen van het laatste bezoek van Gonnie 
aan Kameroen. Zij was daar niet alleen en had voor het project WAKKA vooral 
ook hulp van: 
Diny Wolbrink 
Gonnie en Diny kennen elkaar al jaren en werkten in het verleden al veel samen. 
Inmiddels is het project van Diny zelf afgesloten en overgedragen aan de 
bevolking aldaar. Belangstelling voor Wakka alsook voor de mensen die zij daar 
kent deed haar met plezier de reis nog weer een keer maken. 
Cindy Vos 
Cindy is voor de eerste keer meegegaan met Gonnie en haar kennis van kinderen 
met een beperking en haar werk bij WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning), alsook van de cultuur en de taal (haar man komt uit Douala, 
Kameroen) waren een geweldige steun, vooral bij de vele intakegesprekken. 
Diny, Cindy en Gonnie doen verslag in de rubriek uitgelicht vanaf bladzijde 4. 
Gonnie Walrecht en Betty Smit 
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VORDERINGEN: 
  
*  Gonnie en de dames van MOGGA kregen tijdens het 
bezoek aan Bamenda ook de nodige aandacht van de 
media uit de regio. Zo zijn er interviews gehouden die 
meerdere malen zijn uitgezonden op de radio. Hierdoor 
zijn er weer zestien nieuwe kinderen aangemeld die 
wellicht in aanmerking komen voor de dagopvang. 
 
*  Ook alle kinderen die alleen een fysieke beperking hebben (voornamelijk aan 
de benen) hebben een bezoek gehad. Voor vier kinderen is er een consult 
geregeld in het revalidatiecentrum om te laten bekijken welke behandeling er 
nog mogelijk/noodzakelijk is en één jongen die vier jaar geleden geopereerd is 
moet nu nieuw schoeisel worden aangemeten, waarvoor inmiddels een sponsor 
is gevonden, zodat zijn revalidatie afgerond kan worden. 
 
OP DE WENSENLIJST: 
 
* AFRIPADS: 

In Nederland is het inmiddels de 
normaalste zaak dat er papieren 
maandverband, tampons, 
inlegkruisjes en 
incontinentiemateriaal 
verkrijgbaar is. In Kameroen is 
dat veelal nog niet zo en is men 
afhankelijk van uitwasbaar 

materiaal. Misschien heeft iemand nog van dit materiaal achter in een kast of op 
de zolder liggen; wij houden ons aanbevoelen! In Kameroen is dit uitwasbare 
materiaal wel te koop, maar de nood is hoger dan dat daar geld voor is, dus 
zoeken wij hiervoor ook sponsors! Uw bijdrage hiervoor kunt u storten onder 
vermelding van: WAKKA AFRIPADS! 
 
* FACEBOOK: 
Op onze facebookpagina kunt u terecht voor actuele zaken en leuke weetjes, 
waaronder ook acute oproepen voor de rubriek ‘OP DE WENSENLIJST’. 
https://www.facebook.com/www.stichtingdordrechtbamenda.nl 

https://www.facebook.com/www.stichtingdordrechtbamenda.nl
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UITGELICHT:  over het bezoek aan Bamenda en Bali Njonga 
 
HET VERHAAL VAN ÉÉN VAN DE WAKKA-KINDEREN:  YAYAMAH 
Yayamah is geboren in december 1995 en woont in Mbengwi bij haar moeder 
Perpetua, een zus en twee nichtjes. Michael Kwati, een goede kennis van mij, 
bracht me met haar in contact. Haar vader is in 2004 overleden. Moeder staat er 
alleen voor, heeft weinig inkomen en kan in verband met de handicap van 
Yayamah moeilijk van huis. Ze heeft een landje om te bewerken en de producten 
leveren iets op. Verder, voor zover mij bekend, geen werk. Onlangs is Yayamah's 
oudere zus, die ook voor haar zorgde, overleden. Yayamah maakt door haar 
fysieke handicaps een zeer langzame ontwikkeling door. De vraag is in hoeverre 
ze mentaal beperkt is. 
In november 2004 ontmoette ik Yayamah voor het eerst. Ze zat thuis bij haar 
moeder op de vloer in een hoek van de woonkamer. Ze was verlegen, sprak niet 
en kwam mentaal beperkt op me over. Ze was spastisch en kreupel. Voor de foto 
werd ze door haar moeder naar het midden van de kamer getild. Zelf kon ze 
nauwelijks bewegen. Alleen schuifelen op knieën en één hand bleek mogelijk. 
Als ze naar buiten wilde werd ze door haar moeder of zus op de rug gedragen. 
Naar school ging ze niet. Ze kwam weinig met anderen in contact. 
Na een gesprek met haar moeder heeft Gonnie ervoor gezorgd dat Yayamah in 
Sajocah Bafut, na een diagnose, geopereerd werd aan haar benen. Ze kreeg 
beugels en krukken; ze zou leren lopen! Dit bleek wel zeer moeilijk voor haar te 
zijn, daar ze ook spastisch is. Het advies was dat ze voor langere tijd in het 
revalidatiecentrum in Sajocah zou blijven voor intensieve therapie. Er zou dan 
wel een zus als extra verzorgster bij haar moeten zijn. Daar was echter geen 
mogelijkheid voor. Een kwestie van gebrek aan financiële middelen, temeer 
omdat na ons bezoek de moeder ’s nachts is overvallen en beroofd, waarna haar 
verwondingen in het ziekenhuis moesten worden behandeld.  
Yayamah probeerde met enige hulp van haar zus en haar moeder te leren lopen. 
Dat ging moeilijk. De omgeving bij het huisje is al niet vlak en in een tuin vol 
greppels is het moeilijk om te oefenen met de krukken. Bij onze jaarlijkse 
bezoeken, het waren momentopnamen, zagen we weinig vooruitgang. Yayamah 
sprak niet en moeder deed het woord. Er was ook behoefte aan een rolstoel. 
Gonnie zorgde dat ze er eentje kreeg. Of Yayama er goed mee overweg kan is 
een vraag. Volgens moeder gebruikt ze hem wel.  
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Twee weken was zij in het WAKKA centrum. Het was in de startfase. De school 
functioneerde nog niet. Yayamah had er weinig te doen en kreeg heimwee. Ze 
kwam weer thuis zonder verdere behandeling, maar wel met liefdevolle zorg en 
hulp van haar moeder. In de jaren dat ik Yayamah ontmoette trof ik steeds een 
stil meisje aan; een enkele keer was ze blij. Ik heb haar nooit zien lopen en praten 
deed ze niet. Op vragen kon ze met moeite ja of nee antwoorden. Haar moeder 
gaf aan dat ze wel weer naar het WAKKA centrum wilde als ze er ook naar school 
zou kunnen gaan. 
Pas vorig jaar was het Yayamah zelf die enkele zinnen sprak. Eerst vroeg ze: “How 
is your home?” Vervolgens: “I want WAKKA” en “I wash clothes”. Ze had een hele 
sprong voorwaarts gemaakt. 
Afgelopen maart kwam ze kruipend op me af; uitbundig lachend. We belandden, 
elkaar omhelzend, op de bank en ik constateerde dat er een jonge vrouw naast 
me zat, die wat te vertellen had! Ze wilde naar school, naar fysiotherapie. Ze had 
dringend behoefte aan afripads  en natuurlijk aan een mobieltje. Geweldig, zoals 
deze jonge vrouw zich inmiddels heeft ontwikkeld. Ze wil erbij horen! 
Afgesproken is dat er een fysiotherapeut aan huis komt en dat Yayamah samen 
met haar nichtje naar de basisschool gaat; het nichtje duwt de rolstoel en met 
haar twintig jaar kan Yayamah het jonge meisje onderweg begeleiden.  
Wat zal het fijn zijn als ook Yayamah in de toekomst als een blijde jonge dame 
naar buiten kan treden en dat ze, ondanks haar beperkingen (met enige hulp), 
voor zichzelf kan gaan zorgen.  
Diny Wolbrink  
 

 
 
<- 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
      2015 -> 
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INTAKEGESPREKKEN EN ANDERE HUISBEZOEKEN  
Vanuit mijn vele ervaring met intakegesprekken heb ik een vragenlijst opgesteld 
waarmee we zowel een goed beeld van de (on)mogelijkheden van het kind 
konden krijgen als van het ‘systeem’ en de thuissituatie. Hierin heb ik ook vragen 
verwerkt vanuit de ‘veiligheidschecklist’ die in Nederland wordt gehanteerd. We 
hebben in Bamenda en in aangrenzende dorpen 26 huisbezoeken afgelegd in 8 
dagen tijd. Agnes, de coördinatrice van MOGGA, heeft de bezoeken ingepland en 
er was steeds een taxi die ons naar de verschillende adressen toe reed. We 
kwamen in zeer verschillende situaties terecht, maar meestal bij arme of zeer 
arme mensen. Een kind met een beperking is nog lang geen geaccepteerd 
fenomeen en mannen zowel als andere familie hebben de moeder (of oma) 
nogal eens verlaten, waardoor een brede mantelzorg ontbreekt en de moeder 
moet schipperen tussen de zorg en het arbeidsproces. Alle gegevens en alle 
uiteindelijke adviezen zijn na onze bezoeken gearchiveerd, zodat we bij een 
volgend bezoek de vorderingen kunnen bespreken. 
Cindy Vos  
(op de foto van links naar rechts: Cindy Vos, Ngam dochter van Agnes Forkum, Gonnie Walrecht, Agnes Forkum) 

DE MOEDERS VAN MOGGA 
Het is een bijzondere middag!  
Voor ons team, maar vooral voor de 
Mothers Of God Grace Association.  Er 
heerst een feestelijke stemming en er is 
voor hen een hapje, een drankje en een 
presentje. Agnes Forkum, de coördinator 
van MOGGA , begint het feestje met een 
prachtige speech, waarin ze terugkomt op 
het ontstaan van deze groep na het 
wegvallen van het Wakka Centrum.  

Na veel en hard (samen)werken is er inmiddels een nieuwe organisatie 
ontstaan. Aan alle benodigdheden zoals de invulling van de functies en ook de 
omschreven doelstelling is nu voldaan, waardoor de officiële status kan 
worden aangevraagd. Wij hopen dat in oktober, wanneer wij weer in Bamenda 
zijn, die officiële status een feit is. 
Gonnie Walrecht  
 
 
MOEDERS VAN MOGGA: 
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COLUMN:  NAAR SCHOOL  
We gaan op bezoek bij Branton en zijn moeder. Ze wonen erg 
achteraf in een klein boeren huisje waar de moeder met haar vijf 
kinderen onderdak heeft gevonden bij haar ouders. Het vijfde 
kind was niet van haar overleden man en zijn familie heeft haar 
daarom de deur gewezen. Een taxi brengt ons naar het huis en 
het is goed dat mijn vriend Basil, die regelmatig hand en 

spandiensten voor WAKKA verricht, erbij is om de weg te wijzen, want 
straatnamen en huisnummers zijn er niet in dat gebied. Branton is een jongen 
van tien jaar met downsyndroom. Hij gaat naar school en daar zijn moeder en 
zoon beiden erg blij mee. Elke dag mag hij kiezen in welke klas hij de dag vandaag 
gaat doorbrengen en het is dus de vraag in hoeverre er een structureel didactisch 
en methodisch plan voor hem beschikbaar is, maar hij doet op deze manier wel 
mee in de samenleving en steekt er al met al toch heel wat van op. 
Na een hartelijk welkom en wat heen en weer gepraat komt het hoge woord 
eruit: Branton heeft het niet meer zo naar zijn zin op school en komt bijna 
dagelijks huilend thuis. Welke klas hij ook kiest, elke dag opnieuw mag hij niet 
mee doen met gymnastiek, sport en spel, een onderdeel waar hij bij uitstek goed 
in kan functioneren; hij heeft geen sportkleren! Ik haal opgelucht adem, want dat 
probleem is snel op te lossen en ik stel voor dat iemand met de jongen naar de 
markt in Bamenda stad gaat om de kleding te kopen. Basil ziet dat wel zitten, 
want hij moet toch ook nog even op de markt zijn en wij hebben voor vandaag 
nog een heel programma voor ons liggen. Branton jubelt het uit! Hij heeft nog 
nooit in een taxi gezeten en is ook nog nooit in de stad of op de markt geweest; 
zijn enige leefwereld is zijn thuis, de school en de weg die daar tussenin ligt. Dit is 
nou wat je noemt het nuttige met het aangename verenigen en vrolijk gaan de 
twee mannen samen op pad. 
’s Avonds, wanneer wij in ons logement de ervaringen van die dag nog even 
bespreken, vertelt Basil honderduit over de belevenissen met Branton. Het 
begon al in de taxi. Basil en Branton zaten voorin en de jongen wilde van elk 
knopje weten waarvoor het was en keek zijn ogen uit tijdens de rit. Op de markt 
was het allemaal al helemaal een feest en had de jongen gelukkig niet door hoe 
Basil verschillende keren werd aangesproken op het feit dat je met zo’n mongool 
toch niet over de markt kon. Het was op deze manier een geweldige les 
wereldoriëntatie voor de jongen en een lesje respect en acceptatie voor de 
volwassenen; en dat allemaal dankzij de school! 
Gonnie 
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AANDACHT VAN EN VOOR 
 

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 
 

OP DE AGENDA: 
 

Oude schrijfwaren leveren geld op voor het project Wakka   
het mes snijdt aan twee kanten, want het materiaal wordt 
gerecycled en dat is ook prima voor het milieu !  
!!! SPAART U MEE !!!     

 
JUMBO IN WINKELCENTRUM STERRENBURG 
geeft Wakka 0,5 % van de waarde van de gespaarde 
kassabonnen !!! dat tikt lekker aan !!! 

 
Ook dit jaar gaat hotel De Waterjuffer weer haar uiterste best doen om 
een fancyfair te organiseren. Voor de datum zie kranten en facebook! 

 
Half oktober reist Gonnie weer met Diny Wolbrink en Cindy Vos af 
naar Bamenda om daar de vorderingen in kaart te kunnen brengen! 

 
Logo’s van bedrijven en instellingen die WAKKA steunen: 
  

 
 
 

  


