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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  



2 
 

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2016             
                    
INHOUD: 
 
1   VAN DE REDACTIE                                                                    blz. 2  
     
2   VORDERINGEN                                                                          blz. 3 
      
3   OP DE WENSENLIJST                                                                blz. 3 
      
4   UITGELICHT 
     cultuurverschillen                                                                     blz. 4                                                     
                                                                                                       
5   COLUMN: belevenis van Gonnie Walrecht opgetekend door Betty Smit      blz. 6  
       
6   AANDACHT VAN EN VOOR                                                      blz. 8 

VAN DE REDACTIE:   
Door de stedenband Dordrecht - Bamenda zijn er verschillende projecten gestart 
door Dordtenaren in Bamenda. Eén van die projecten is het project WAKKA voor 
kinderen met een mentale en/of een fysieke beperking. Om een project 
succesvol te kunnen laten zijn is het belangrijk om erachter te komen hoe het 
leven aldaar in elkaar zit; hoe de mensen er leven en hoe de dingen er geregeld 
kunnen worden. In de rubriek uitgelicht wordt hierover geschreven en ook in de 
column worden voorbeelden aangehaald van de cultuurverschillen waarmee 
mensen, zowel Nederlanders als Kameroeners, te maken krijgen wanneer ze 
elkaars landen bezoeken. Door erover te vertellen hopen wij begrip en daardoor 
uw ondersteuning te krijgen voor het project. 
Gonnie Walrecht en Betty Smit  
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VORDERINGEN: 
* Nu ‘MOGGA’ een officiële status heeft, is de 
tijd aangebroken om de organisatie van het 
project ‘WAKKA’ langzaam over te gaan 
dragen aan deze vrouwen. Ook vanuit 
Nederland wordt hier onder leiding van 
Gonnie hard aan gewerkt. De contacten 
moeten meer en meer via ‘MOGGA’ gaan 
lopen. De beslissingen moeten in een overleg 
door het bestuur van ‘MOGGA’ genomen gaan 
worden en samenwerkingsverbanden moeten 
niet meer met personen, maar met de 
organisatie aangegaan worden. Op deze 
manier kan ‘MOGGA’ op den duur zelfstandig 
opereren, met af en toe een verzoek om 
sponsoring of expertise aan de stichting. 
 
* Zo hebben de dames het op zich genomen om tijdens de lange schoolvakantie 
(twee maanden in Kameroen) een dagje uit voor moeders en kinderen te 
organiseren. Dit zal plaatsvinden medio september na de regenperiode. Een 
mooi initiatief wat verbinding en verstrooiing zal brengen. We gaan er verslag 
van doen (in ieder geval) op facebook. 
 
* Er komt een (door)start voor een kleine kippenfarm  Gonnie vertelt erover in 
een artikel onder het kopje ‘uitgelicht’! 
 
OP DE WENSENLIJST: 

 
Op onze oproep in de vorige nieuwsbrief voor sponsering van 
jadelle-implantaten (voorbehoedsmiddel) zijn enkele reacties 
binnen gekomen, maar we zoeken nog SPONSOREN!     
 

                                          WE SPAREN NOG STEEDS: 
 

OUDE SCHRIJFWAREN 
EN 

KASSABONNEN VAN JUMBO 
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UITGELICHT: CULTUURVERSCHILLEN 
 
(DOOR)START KIPPENFARM 
Nu de officiële status van MOGGA een feit is kunnen de vrouwen daadwerkelijk 
aan de slag gaan.  Een start wordt gemaakt met het werken met een 
microkrediet. Het is de bedoeling dat hiermee een (door)start wordt gemaakt 
van een (kleine) kippenfarm met honderdvijftig kuikens, beheerd door de 
kinderen onder leiding van een aantal moeders.  
Het laten opgroeien van eendagskuikens gaat in Kameroen wel wat anders dan in 
Nederland. Een bescheiden ruimte met een vuurpot, voor de verwarming tijdens 
de eerste periode, zijn de middelen waarmee ter plaatse gewerkt wordt. Dit 
heeft wel risico’s (brand- en verstikkingsgevaar door de rookontwikkeling), maar 
warmtelampen (elektriciteit) zijn daar veel te duur. Ook moet er iets verzonnen 
worden op het verzamelen van de mest, want die kun je in Kameroen aan de 
‘vrouw’ brengen, wat weer geld oplevert. Natuurlijk moeten de dieren ook eten 
en drinken en het is fijn dat de dames met het uitkienen van het juiste voer al de 
nodige ervaring hebben.  
Het eerste bedrijfsplan is nu klaar en na wat schaven en bijstellen om het geheel 
productief genoeg te maken kan er van start worden gegaan. Het is de bedoeling 
dat de opbrengsten (kippen en mest) ook wat winst gaan geven, zodat de 
organisatie  een eigen budget gaat creëren, waardoor zij ook zelf bij een 
hulpvraag kunnen gaan handelen. Alles bij elkaar is het een mooie ontwikkeling. 
Moeders succes!  
Gonnie Walrecht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

biogas oa met kippenmest                                                             vuurpotverwarming  
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ROEIEN MET DE RIEMEN DIE ER ZIJN 
In de Bamenda Times van juli 2016 staat in het interview met Frans Bleijerveld 
(bestuurslid bij de stichting Dordrecht-Bamenda) in antwoord op de vraag hoe hij 
de toekomst ziet (o.a.):  
Ook culturele verschillen spelen een grote rol bij een succesvolle samenwerking. 
“Het beeld om aan de toekomst te denken, ontbreekt vaak,” vindt Bleijerveld. 
“Hier in Nederland zijn wij al helemaal geschoold in het managen, het vooruit 
denken. In Afrika is morgen een andere dag. Als je vandaag eten hebt en je hebt 
nog wat geld over, dan hoef je morgen niet te werken. Even overdreven gezegd 
dan.”    
 

   
De meeste mensen zijn eigen baas en scharrelen hun kostje bij elkaar op 

kleedjes, op de markt, of gewoon aan huis. Van links naar rechts: een kapper, 
een ‘telefooncel’ met gebruik van mobiel of laadpunt, een naaister. 

 
Met deze woorden maakt Bleijerveld in één keer duidelijk waarom een 
stedenband belangrijk kan zijn en waarom de verbeteringen in Kameroen vaak 
moeizaam tot stand komen. Men moet roeien met de riemen die er zijn en ik kijk 
met trots naar de vorderingen die het project WAKKA heeft gemaakt. Met de 
organisatie van MOGGA hebben de ‘moeders’ van de kinderen met een 
beperking zich de kennis en de mogelijkheden eigen gemaakt om beter voor 
zichzelf en de kinderen te kunnen zorgen dan dat dit voorheen het geval was. Zij 
zijn ook zeker nog niet uitgeleerd en knokken met en voor elkaar voor betere 
omstandigheden voor vrouwen en kinderen in het algemeen en vooral voor 
diegenen onder hen met een (mentale) beperking. Juist door kennis te nemen 
van elkaars leef- en denkwijzen kunnen zowel Nederlanders als Kameroeners de 
gedachten die zij hebben over het leven veranderen. Dat schept ruimte en 
vertrouwen om te kunnen groeien. Werkelijke groei verdwijnt niet wanneer de 
geldkraan dicht gaat; eenmaal de weg gevonden naar kennis vergaren, zal het 
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vergroten van die kennis steeds gemakkelijker maken. Zo hebben de dames van 
MOGGA al heel wat ervaringen opgedaan en zijn zij steeds meer in staat zelf te 
organiseren wat nodig is (zie vorderingen). Geweldig voor de Kameroeners zult u 
denken, punt! Maar laten wij vooral niet vergeten dat wij ook zelf wijzer 
geworden zijn. Niet alles is maakbaar en al helemaal niet op de manier zoals wij 
dat allemaal wel denken te kunnen regelen. We zouden het in deze tijd, waarin 
alles om geld lijkt te draaien, bijna vergeten, maar er zijn echt nog wel wat 
andere belangrijke waarden in het leven. Voor een goede samenwerking met 
perspectief voor de toekomst zijn respect, inlevingsvermogen, geduld, 
creativiteit en een positieve mindset onmisbaar. Zo’n stedenband is zo’n gek idee 
nog niet en voor alle partijen de moeite waard! 
Betty Smit  
   

 
   
COLUMN: ANDERS  
In het restaurant bij de watertoren wordt er 
vaak gesproken over de stedenband en alle 
projecten die er zijn. Dat komt omdat de 
eigenaren, Joke en Jaap, zelf een project 
hebben lopen in Kameroen en zij stellen 
zich ook heel betrokken op ten opzichte van 
andere projecten. Vaak zijn onze ervaringen 
in Bamenda onderwerp van gesprek, maar 
laatst werden er juist anekdotes en ervaringen van Kameroeners in Nederland 
aangehaald. Joke vertelde hoe zij met enkele mannen de watertoren 
opgeklommen is, waarna dezen zich vergaapten aan het vlakke verre uitzicht met 
zóveel water. Maar ook in de stad zien zij hier een andere wereld. Alles is van 
steen, asfalt en beton, waardoor het mogelijk is om het verkeer te leiden via 
belijning, stoepen, verkeerslichten en verkeersborden. Een huis waarop een 
jaartal staat vermeld, verraadt de leeftijd van het gebouw en staat daar kennelijk 
al langer dan een eeuw! En dan àl die winkels, mega scholen, enorme fabrieken 
en bergen, bergen gesorteerde afval.  
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En is het dan allemaal beter bij ons? Wel, daar kijkt de Kameroener toch nog wel 
eens met andere ogen naar. Het lopen op al dat steen en asfalt bezorgt hem zere 
voeten en we glimlachen begrijpend wanneer iemand ons herinnert aan de man 
die op de dijk opgelucht in het gras ging lopen. Praktisch is zo’n harde bodem ook 
niet altijd in hun ogen, want dan heb je ineens weer veel meer  straatvegers en 
zelfs poepstofzuigers nodig. Hoe wij met onze ouderen omgaan, vinden 
sommigen ook niet al te sjiek; we sluiten ze op in grote hoge gebouwen en laten 
de verzorging aan vreemden over. Ook verbazen zij zich over hoe wij alle afval 
die wij produceren centraal sorteren en verwerken. Waar schaarste heerst krijgt 
bijna alles een bestemming en wat er dan bij hun nog over blijft, daar gaat 
gewoon de fik in. De schaarste geldt zeer zeker ook voor voedsel, waardoor alles 
wat eetbaar is tot op de laatste kruimel wordt opgegeten. Wellicht is dat de 
reden waarom zij helemaal niets begrijpen van hoe wij omgaan met dieren. Een 
dier is bijna altijd eetbaar, daar komt bij hen geen dierenriem of kattenbak bij 
aan te pas, en al helemaal geen dierenambulance!  
Er komen nu allemaal leuke voorbeelden voorbij. En daar waar Nederlanders 
soms wat zijn doorgeslagen, wordt het door Kameroeners zo nu en dan wat al te 
gemakkelijk afgedaan. In Bamenda is er vaak een slechte hygiëne en er geldt daar 
het recht van de sterksten. In Nederland is er een brei aan regels en heel wat 
verkwisting op allerlei gebied. Wat (de) waarheid is, is voor mij daarin niet het 
belangrijkste, maar door te kijken door de ogen van de mensen in onze 
zusterstad, zien ònze ogen de zaken ook weer eens van een andere kant.  
Gonnie   
 

                
gevilde vleermuis                                                             op pad met een slachtvarken 
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AANDACHT VAN EN VOOR 
 

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 
  
 

OP DE AGENDA: 
 
   ZATERDAG 1 OKTOBER IN RESTAURANT DE WATERJUFFER 
                                   12.00 – 16.00 
 STEUN DE KINDEREN VAN DE PROJECTEN GOFUA EN WAKKA 
 

    29 OKTOBER GAAN ER WEER 9 PERSONEN VOOR 14 DAGEN 
                      NAAR BAMENDA IN KAMEROEN          
           DE VOORBEREIDINGEN ZIJN AL IN VOLLE GANG 
  
 Voor actuele acties en data kunt u ook altijd terecht op onze: 
                                FACEBOOK PAGINA  
            Vergeet dan niet om de pagina te liken !!! 
 

 
 
Logo’s van bedrijven en instellingen die WAKKA steunen: 
  

 
 
  

  


