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VAN DE REDACTIE:                                       
Pech in allerlei vormen heeft ervoor gezorgd dat deze nieuwbrief veel later 
verschijnt dan dat de bedoeling is geweest. De brief verhaalt over het laatste 
bezoek van Gonnie en haar team aan Bamenda. Er zijn weer mooie stappen 
gemaakt voor, door en met de kinderen. We zijn dan ook heel dankbaar en blij 
met de behaalde resultaten voor de WAKKA KINDEREN in 2015.  

WIJ WENSEN DE WAKKA KINDEREN 
EN IEDEREEN DIE ZICH VOOR HEN INZET OP WELKE MANIER DAN OOK 

EEN GELUKKIG EN POSITIEF 2016  
   Gonnie Walrecht en Betty Smit 
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VORDERINGEN: 

  
 
Er is veel gebeurd in de (ruim) twee weken dat we in Bamenda waren, maar er 
waren ook onvoorziene problemen, die veel tijd hebben gekost. Zo hadden we 
veel regen, waardoor enkele gezinnen niet bereikbaar waren. 
Wat wel heel fijn was, is dat we (gratis) een rolstoel en een rollator mee konden 
nemen in het vliegtuig en we hebben ook nog drie rolstoelen van een tehuis in  
Bamenda gekregen.  
Deze keer hebben de vrouwen van MOGGA een maaltijd bereid voor ons 
samenzijn. Dit was erg lekker en zo’n bijeenkomst is erg zinvol voor alle partijen.  
Inmiddels hebben zich nu drieënveertig moeders aangesloten. Een saillant detail 
is dat één van de moeders zich heeft afgemeld, omdat haar man geen 
goedkeuring gaf aan haar lidmaatschap. Aan één kant is de grote groep 
aangesloten moeders een succes, maar er zit ook een andere kant aan. Het is 
treurig dat er in zo’n klein gebied nog zoveel gebrek aan medische zorg is, 
waardoor het vooral bij bevallingen mis kan gaan, met alle gevolgen van dien. 
Vrouwen komen te laat aan in het ziekenhuis en er zijn ook te weinig opgeleide 
vroedvrouwen.  
Ook gebeurt het nog regelmatig dat vrouwen onbedoeld zwanger raken. Tijdens 
de laatste ‘Internationale Vrouwendag’ is er een landelijke campagne ‘Family 
Planning’ van start gegaan. De uitvoerende organisatie van deze campagne 
(Profarm) geeft voorlichting over de mogelijkheden die er zijn voor vrouwen voor 
anticonceptie en bescherming tegen soa en steunt ook in praktische zin. Deze 
organisatie heeft ook ons al kunnen ondersteunen voor drie van onze pupillen. 
Eén van hen is een meisje van vijftien jaar met een baby en zij heeft ook een soa 
opgelopen. Er is nog genoeg werk aan de winkel, maar er wordt hard aan 
gewerkt van alle kanten! 
Gonnie Walrecht  
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OP DE WENSENLIJST: 
Rolstoelen: 
Er is nog een groot gebrek aan rolstoelen! 
In het vliegtuig mogen twee rolstoelen gratis mee reizen 
wanneer er een bezoek aan Bamenda wordt gebracht.  
De volgende reis zal in het voorjaar worden gepland.  
 
Oude schrijfwaren:  
Een oude balpen, vulpen, stift of tekstmarker, verdwijnt 
meestal in de vuilnisbak. Dat is jammer, want als wij ze 
inleveren bij het recyclebedrijf, leveren ze geld op voor de 
WAKKA KINDEREN, dus we zijn blij als u ze bij ons inlevert !!! 

 
JUMBO IN WINKELCENTRUM STERRENBURG 
geeft WAKKA trouw 0,5 % van de waarde van de gespaarde 
kassabonnen.  <><><><><><><><><> !!! dat tikt lekker aan !!!  

 
Op onze facebookpagina kunt u terecht voor actuele 
zaken, oproepen en leuke weetjes.  
Wilt u ons helpen met een like voor de pagina !!! 

 
UITGELICHT: over taxi’s in Kameroen 
Als we Kameroen bezoeken is er altijd één item waar we veel gebruik van maken 
en dat zijn taxi’s. Om veilig van A naar B te gaan is dat de meest gebruikelijke 
manier, zeker voor buitenlanders. De meeste taxi’s in Kameroen zijn geel 
gespoten Toyota Corolla’s. Ook zijn ze altijd opgeleukt met vele verschillende 
spreuken. Aangezien Kameroeners meestal behoorlijk gelovig zijn, zal het geen 
verbazing wekken dat het allemaal godsdienstige kreten zijn. Wat te denken van: 

‘The Lord is my Leader’  
 ‘With the Lord you go faster’ 
’Jesus will take you anywhere’ 

‘The only way is HIS way’ 
 
 

< 0 > 
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Samen met de vele deuken, rammelende deuren en gebarsten ruiten zijn het 
gewoon bezienswaardigheden en ze zijn typerend voor het straatbeeld. De 
chauffeurs zien hun taxi als hun thuis, dus aan de binnenkant zijn de auto’s ook 
versierd met plastic bloemen, kruisbeelden en verdere verrassingen. Het kan zijn 
dat ze rammelen, schudden en geen vering hebben, maar rijden zullen ze!!! 
Ook heb je nooit teveel bagage of boodschappen bij je. Er is altijd overal plaats 
voor, desnoods op het dak; alles gaat mee! Uiteindelijk wordt het allemaal 
vastgezet met banden in en op de auto. 
Als je een taxi nodig hebt, kun gewoon ergens langs de weg gaan staan en je hand 

opsteken, de chauffeur bepaalt of je er nog bij kan, en een taxi wordt op deze 

manier gebruikt als een flexibele kleine bus. Officieel kunnen er vier passagiers 

mee, maar met wat passen, meten en een kussen op de handrem kunnen er wel 

vijf, of soms zelfs zes in.  

Een ritje met een taxi die je aanhoudt kost je gemiddeld € 0,32, maar je kunt ook 

een taxi bestellen, waar je dan een uurloon (ongeveer € 3,80) of dagloon 

(ongeveer € 30,-) mee afspreekt. Deze taxi is dan gedurende die tijd privé en 

reageert niet op mensen die hem aanhouden. Dat scheelt heel veel tijd, maar 

medepassagiers zijn daarvoor niet het enige bepalende, de slechte toestand van de 

wegen (vaak niet of gedeeltelijk verhard) en het weer spelen daarin ook een rol. 

De chauffeurs (altijd een man) zijn meestal niet voor een kleintje vervaard. 
Tijdens en na de regentijd zijn de wegen heel slecht, de plassen groot en de 
‘potholes’ diep. Hier wordt virtuoos om en doorheen gereden. Het water spat 
soms door ramen en deuren naar binnen. Ook voor een helling meer of minder 
zijn ze niet bang. Lukt het niet om in een keer naar boven te komen, dan laten ze 
zich terugzakken en proberen het nog een aantal keren. Kortom, een ritje met de 
taxi is dikwijls een heel avontuur  
Joke de Bloeme   
 

     
 

Maar er zijn natuurlijk meer (creatieve) vervoermiddelen dan alleen taxi’s in 

het straatbeeld van  Bamenda… 
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COLUMN:  VERLOREN DAG 

Vandaag gaan we een bezoek brengen aan het 

revalidatiecentrum Sajocah in Mambu-Bafut. Het 

ligt zo’n 20 km van Bamenda en dat is ongeveer 

een uur rijden met de taxi. Het werd al in 1961 door 

franciscaner zusters gestart. In dit 

revalidatiecentrum worden kinderen met een 

lichamelijke en/of geestelijke beperking behandeld 

door orthopedisch instrumentmakers en fysiotherapeuten. Voor enkele van onze 

pupillen wil ik met de directrice, zuster Celestine, de mogelijkheid van een 

gespreide betaling bespreken. Best belangrijk dus! 

Vanaf het revalidatiecentrum is het nog maar ongeveer 

een half uur rijden naar de afgelegen woning van 

Branton en zijn familie. Branton heeft het syndroom van 

down en wij helpen de familie al een tijdje met zijn weg 

naar zelfredzaamheid. Bij ons vorige bezoek was al 

opgevallen dat het dak van de woning lekte en dat daar 

nodig iets aan gedaan moest worden, want de lemen 

muren zijn niet bestand tegen veel regen, en het huisje 

dreigde in te storten. Het noodlot wil dat de drie 

aanwezige volwassen mannen in korte tijd na ons laatste 

bezoek zijn overleden, zodat de vrouwen er nu alleen voor staan. Ik weet al een 

poosje van deze rampspoed en heb gelukkig een extra sponsor voor hen kunnen 

vinden. Basil, onze handyman in Bamenda, wil vandaag de situatie gaan bekijken 

om een offerte te kunnen maken, waarna hij de renovatie ook gaat regelen voor de 

vrouwen. Ondertussen kunnen Cindy en ik wellicht een hart onder de riem steken. 

Tot in de puntjes voorbereid wachten wij op de taxi. Wanneer die uiteindelijk 

precies op tijd verschijnt, is er ook iets anders verschenen; regen! En niet zo’n 

beetje ook. Met bakken tegelijk komt het uit de hemel vallen. We nemen maar een 

kop koffie, want met zulk weer gaan rijden buiten de stad, waar de wegen vaak 

erg slecht en onverhard zijn, heeft geen enkele zin. We zitten er gelaten bij. Af en 

toe staat de chauffeur (Amos) op en drentelt naar de deur om te kijken of het al 

wat minder wordt. Nee dus…, nog maar een kop koffie…, maar dan lijkt het toch 

wat minder hard te gaan…, en wordt het ook wat lichter…, en na een derde kop 

koffie kunnen we uiteindelijk toch vertrekken. Het is inmiddels 13.00 geworden 

en alles moet nu wel voorspoedig gaan willen we het programma nog voor het 

donker wordt afwerken. Amos zet er vol goede moed de sokken in en loodst zijn 

auto vaardig de stad uit. Eenmaal buiten de stad moet hij al snel wat gas terug 

nemen. De wegen staan nu vol met plassen en de auto vervolgt al slippend door 
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kuilen en om obstakels heen zijn weg. Een motor passeert ons en het modderige 

water uit zijn kielzog gutst naar binnen door de openstaande ramen; de ramen aan 

de linkerzijde van de auto gaan nu maar beter dicht. Dan moeten we een helling 

nemen en vlak voor het einde slaat de motor af en glijden we weer naar beneden. 

Amos probeert de motor weer te starten en na enkele pogingen begint die weer te 

brommen en rijden we opnieuw de helling op. Pff…, deze keer redden we het! 

Boven aan de helling is een andere taxi volledig vastgelopen en zijn de mensen 

uitgestapt om te voet verder te gaan. Voort gaat het weer, maar een eindje 

verderop is er opnieuw een helling en glijden we opnieuw naar beneden, omdat de 

motor het niet meer trekt halverwege. Amos krijgt nu de motor niet aan de praat 

en stapt uit om onder de motorkap te kijken. Tot overmaat van ramp begint het 

ook nog opnieuw te regenen en de ramen aan de rechterkant van de auto gaan nu 

ook dicht. Wanneer uiteindelijk de motor weer aan de praat gekregen is, besluiten 

we om de strijd te staken en keren terug naar af; een verloren dag! 

 

 
 

Een paar dagen later doen we een nieuwe poging en verloopt de reis gelukkig 

voorspoedig en bereiken we ook nog eens mooie resultaten. Met een zucht zak ik 

’s avonds neer in een luie stoel. In Kameroen ziet het leven er nu eenmaal anders 

uit dan in West-Europa. Bij ons moet alles snel, volgens plan en gladjes verlopen. 

Een uur vertraging, het is meteen een ramp.  

Het sleutelwoord is acceptatie; hoezo verloren dag… 

Gonnie   
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AANDACHT VAN EN VOOR 
 

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 
 

 
 

 
Logo’s van bedrijven en instellingen die WAKKA steunen: 
  

 
 
 

  


