
1 
 

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:              
Een tocht naar Bamenda in Kameroen voorafgegaan door het overlijden van 
Mies van der Kaag, de partner van Gonnie Walrecht, waardoor zij zelf niet mee 
kon deze keer. Anderen hebben aldaar in nauwe samenwerking met haar de 
taken waargenomen. De reis eindigde met een nieuw drama toen Peter van 
Leerdam op de terugweg plotseling overleed. In plaats van de column deze keer 
een in memoriam van deze personen, die veel voor WAKKA hebben betekend. 
Al tijdens het bezoek van onze groep kondigde de regering af dat zij in hun 
wijsheid hadden besloten dat het Engels talig gedeelte van Kameroen, 
waaronder Bamenda, moet overschakelen naar de Franse taal. Het is 
verkiezingstijd in Kameroen en dan worden er wel vaker lastige en 
onbegrijpelijke veranderingen aangekondigd, maar deze keer is het wel heel 
heftig; mission impossible! U leest erover in de rubriek ‘uitgelicht’. 
Gonnie Walrecht en Betty Smit  
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VORDERINGEN:  
Heel belangrijk tijdens ons bezoek aan Bamenda is de 
start van het werken met een microkrediet door 
MOGGA. We blijven voorlopig nog wel een financiële 
bijdrage leveren voor bijvoorbeeld medische zorg, 
maar het is de bedoeling dat zij ook eigen middelen 
gaan genereren. Het microkrediet is hier bij uitstek 
voor geschikt. De leden van MOGGA zijn hier 
enthousiast mee aan de gang gegaan. Tijdens het 
vorige bezoek aan Bamenda is de procedure van het 
plan in gang gezet; nu kan er ook gestart worden! 
Jammer genoeg was ik zelf niet instaat om naar 
Bamenda te gaan. Heel fijn dus dat Cindy deze taak over wilde nemen, vooral ook 
omdat zij er de vorige reis ook bij was. Er zijn nu 150 mestkuikens gekocht. Na 
verkoop van de kuikens blijft er een stukje winst over dat in eerste instantie 
gebruikt gaat worden voor het vergroten van het aantal kuikens tot het 
streefgetal van 300. Daarna is de aflos van het krediet aan de beurt, wat er op 
neerkomt dat het bedrag in 2018 terug betaald zal kunnen zijn.  
Gonnie Walrecht   
 
OP DE WENSENLIJST: 

Het microkrediet is tot stand kunnen komen door sponsoring van een 
verzekeringsmaatschappij. Omdat het werken met een microkrediet mooie 

kansen creëert en een goed perspectief biedt voor de toekomst, willen wij graag 
een tweede krediet starten. We denken daarbij aan geiten en/of cane-rats,  

omdat deze aan huis kunnen worden gehouden. 
Daarvoor zoeken we SPONSOREN en uw donatie is zeer welkom op: 

NL13 INGB OOO9 191991 Stichting Dordrecht – Bamenda 
onder vermelding van WAKKA - MICROKREDIET 
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UITGELICHT: EEN WERELD VAN VERSCHIL 
Onder deze titel is in het blad RADAR van de WMO 
Rotterdam een interview verschenen met Cindy Vos over 
het werk dat zij doet in Kameroen. Dit geeft een goed beeld 
van de mogelijkheden die er zijn in dit land. 

Afgelopen zomer organiseerde Cindy Vos in Atrium een interactieve workshop 
over het leven in West Afrika. Het was een geslaagde middag met verkoop van 
o.a. sieraden, tassen, hoofdtooien en Afrikaanse instrumenten. 
Cindy werkt bij Radar WMO als krachtcoach en is enorm betrokken bij West 
Afrika, met name Kameroen, omdat haar man uit dat land afkomstig is. Zij richtte 
de stichting Mboa Su op, dat betekent ‘Bij Ons Thuis’, die zich inzet voor schoon 
drinkwater. Avontuurlijk als zij is, reisde zij verschillende keren door Kameroen, 
eind oktober gaat zij er weer heen met een groep. Voor een westerling die 
gewend is aan de goede gezondheidszorg in Nederland is dat nog geen 
kleinigheid. Allereerst moet zij allerlei injecties halen, malariapillen meenemen 
en uiterst zorgvuldig omgaan met aangeboden etenswaren en drinken. Zij heeft 
al eens een tropische infectie opgelopen die gelukkig in het Havenziekenhuis 
adequaat werd behandeld. En verder is het er zo heet, dat je als Nederlander 
moet acclimatiseren en je tempo tot de helft terugbrengen. De veiligheid is ook 
niet wat wij gewend zijn. Er geldt een negatief reisadvies voor het noorden i.v.m. 
terrorisme en westerlingen wordt aangeraden niet alleen te reizen.  
De stichting Mboa Su beijvert zich voor het slaan van putten voor schoon 
drinkwater, waar mensen van heinde en ver naar toe komen. Voor veel meisjes 
ligt hier een taak , ze dragen volle jerrycans met schoon water op hun hoofd en 
moeten hier vaak uren mee lopen. De gezondheid in het algemeen verbetert 
door schoon drinkwater, de kindersterfte daalt en het schone water draagt bij 
aan een hogere levensstandaard in Kameroen.  
Kameroen is een arm land in West Afrika waar de natuur prachtig is en het land 
heel vruchtbaar. Oppervlaktewater is er voldoende, veelal geen sprake van 
droogte, maar schoon drinkwater blijft een probleem, Door het ontbreken van 
riolering wordt een rivier overal voor gebruikt. Mensen wassen zichzelf en hun 
kleding, ze drinken eruit en afvalstoffen van allerlei soort worden erin geloosd. 
De stichting Mboa Su beijvert zich voor het slaan van putten voor schoon 
drinkwater, waar mensen van heinde en ver naar toe komen. Voor veel meisjes 
ligt hier een taak , ze dragen volle jerrycans met schoon water op hun hoofd en 
moeten hier vaak uren mee lopen. De gezondheid in het algemeen verbetert  



5 
 

door schoon drinkwater, de kindersterfte daalt en het schone water draagt bij 
aan een hogere levensstandaard in Kameroen. 
Cindy was ook jarenlang lid van het bestuur van de stichting ‘Vrienden van 
Kameroen’. Zij gaf daardoor mede culturele invulling aan congressen, vaak in 
samenwerking met de ambassade. Zij organiseert workshops, activiteiten, 
lezingen, optredens, catering en evenementen, nu onder de vlag van haar eigen 
stichting. 
 

 
Cindy met de Mothers Of God Grace Association 

 

Families hebben vaak geen geld voor onderwijs en er leeft nog veel bijgeloof, dat  
invloed heeft op de manier van leven. Cindy is betrokken bij de ‘Mothers Of God 
Grace Association’. Deze stichting ondersteunt moeders van een (meervoudig) 
gehandicapt kind in een stad in Noord West Kameroen en in enkele erom heen 
liggende dorpen. Deze moeders hebben niet alleen de zorg voor dit kind, maar 
lijden ook onder het bijgeloof dat de handicap een straf is van de goden. In bijna 
alle gevallen trekt de vader zich terug, dus moet ze ook de kost verdienen, want 
een sociaal vangnet is er niet. Voor zulke moeders probeert Cindy een beetje 
verschil te maken door bemoediging en waar mogelijk financiële of materiële 
steun. En dat beetje steun maakt dan een wereld van verschil.  
Winnie Lassooij 
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PANIEK IN HET ENGELSTALIG GEDEELTE VAN KAMEROEN 
Kameroen bestaat uit tien semiautonome regio’s, 
waarvan er acht hoofdzakelijk Frans zijn en de 
overige twee Engels. Ook het rechtsstelsel verschilt 
tussen het Franse en het Engelse gedeelte van het 
land dat is ontstaan na samensmelting van Britse en 

Franse kolonies. Bamenda is de hoofdstad van één van de Engelstalige regio’s.  
De Engelstalige minderheid voelt zich al langere tijd gediscrimineerd, maar nu de 
regering van Kameroen ook nog het Frans wil invoeren als officiële voertaal in de 
Engelstalige regio’s, is de maat helemaal vol. Betogers zijn de barricades 
opgegaan om te protesteren tegen het gebruik van het Frans op scholen en in de 
rechtbanken. Er heerst grote onrust en er zijn rellen in Bamenda. Honderden 
arrestaties, veel gewonden, maar ook doden, omdat de politie keihard toeslaat.  
De gevolgen hiervan zijn verstrekkend. De scholen zijn al vanaf november 
gesloten. Officiële zaken die vaak via de rechtbank geregeld moeten worden 
liggen stil. Ook de communicatie met Bamenda verloopt nu erg moeizaam; gaat 
vaak met horten en stoten. Er volgt een scala aan praktische moeilijkheden en er 
is stagnatie in de voortgang van de projecten die Dordrecht in haar zusterstad 
heeft lopen. Het is allemaal onvoorzien en onverwacht, maar we zullen er mee 
moeten dealen. We wensen alle direct betrokkenen en in ons geval speciaal de 
MOGGA veel wijsheid, moed en kracht toe!  
Betty Smit 
 

PENNENACTIE VOOR WAKKA STOPT NA VIER JAAR 
Bijna 4 jaar geleden, begin 2013, zijn we vanuit de Ontmoetingskerk gestart met  
een pennen-inleveractie voor  het project Wakka in Bamenda.  Veel mensen  
hebben intussen meegedaan:  in kerken, in scholen en bedrijven,  organisaties en 
particulieren. Er zijn in totaal een 50.000 (500 kilo!) pennen uit de 
verbrandingsoven gered en daarmee is  1000 euro voor Wakka opgehaald.  
Met dat geld hebben de moeders van mentaal gehandicapte kinderen in 
Bamenda een deel van hun werk kunnen bekostigen.  
Wij stoppen er nu mee, omdat de Terracycle, de organisatie die de actie steunt, 
de bijdrage voor de ingeleverde pennen heeft gehalveerd. De inspanning die we 
met z’n allen moeten doen  wordt zo te groot in verhouding tot de opbrengst. 
Dat is jammer, maar we zien om in dankbaarheid aan iedereen die heeft 
meegedaan en heeft bijgedragen aan dit resultaat. 
Gerrit Jan van der Kolm en Gonnie Walrecht  
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IN MEMORIAM:                                             
Eén ster 
maakt de lucht minder dreigend 
Eén kaars 
maakt de nacht minder zwart 
Eén hand 
maakt de weg minder eenzaam 
Eén stem  
maakt de dag minder stil 
Eén vonk 
kan het begin van nieuw vuur zijn 
Eén noot  
het begin van een lied 
Eén kind 
het begin van een toekomst 
Jacqueline Roelofs – van der Linden  

MET DEZE WOORDEN GEDENKEN WIJ 

 
Mies van der Kaag 

Steun en toeverlaat van Gonnie Walrecht. 
 

 
Peter van Leerdam 

Altijd bereid tot deskundige hulp; hij was een bijzondere en aimabele man! 
 

WIJ WENSEN FAMILIE EN VRIENDEN HEEL VEEL STERKTE TOE  
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AANDACHT VAN EN VOOR 
 

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 
  

OP DE AGENDA: 
 

2016 was een heel bewogen jaar; vooral de laatste twee 
maanden. Maar er waren ook zeker hoogtepunten! Met 

name de koninklijke onderscheiding die Gonnie Walrecht 
mocht ontvangen tijdens het twintigjarig jubileum van de 

stichting voor al haar prachtige werk.  
HEEL ERG VERDIEND GONNIE, PROFICIAT !!!  

 
 
 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: 
  
 

 
  
  


