
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:                            
Wat hadden we graag weer een mooie nieuwsbrief gemaakt die bol staat van 
goede berichten uit Bamenda. Dit is jammer genoeg (nog) niet mogelijk, want de 
problemen in het Engelstalig gedeelte, waaronder Bamenda, zijn nog lang niet 
voorbij. Omdat er plotseling moest worden overgeschakeld naar de Franse taal 
staat het hele leven er op zijn kop. De gevolgen hiervan zijn verstrekkend. De 
scholen zijn nog steeds gesloten en de kinderen moeten thuis worden 
opgevangen. Officiële zaken die vaak via de rechtbank geregeld moeten worden 
liggen nog steeds zo’n beetje stil. Communicatie is er bijna niet geweest en 
verloopt met horten en stoten. Zo kwam er twee weken geleden een brief van de 
dames van MOGGA die persoonlijk aan Gonnie is overhandigd, want internet, 
telefoon en posterijen functioneren niet of nauwelijks. Maar die ene brief maakt 
het toch weer mogelijk dat wij weer een beetje op de hoogte zijn van de stand 
van zaken en u daarover kunnen berichten. We mogen ons gelukkig prijzen met 
het bestaan en functioneren van deze organisatie, want ook in deze moeilijke 
tijden, blijken zij in staat om vervolg te geven aan de strijd voor een bestaan van 
de kinderen van WAKKA en hun gezinnen. Dankbaarheid is op zijn plaats voor het 
feit dat, waar de hele economie ontregelt is, zij het voor elkaar krijgen om de 
opgezette zaken, in aangepaste vorm, door te kunnen laten lopen. 
Gonnie Walrecht en Betty Smit.   
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VORDERINGEN:  
In de genoemde brief is verslag gedaan van het verloop met de kuikens die 
gekocht zijn van het microkrediet dat in november verstrekt is. Het kon niet 
uitblijven dat ook daar moeilijkheden ondervonden werden in de huidige 
situatie. Het eerste probleem dat zich voordeed was dat de vergaderingen die  
over het project gepland waren door MOGGA geen doorgang konden vinden. 
Deze zouden gehouden worden in een schoolgebouw en die zijn immers dicht. 
Eerst hoopten ze nog op een korte periode voor deze stagnatie, maar dat was 
ijdele hoop en er is besloten om dan maar bijeen te komen bij iemand thuis. Ook 
is er een ziekte uitgebroken onder de kuikens, waardoor er een aantal verloren 
zijn gegaan. Verder bleek op het moment van verkoop dat de kippen uiteindelijk 
veel minder opbrachten door de in elkaar gezakte economie. Daardoor is de 
verkoop uitgesteld, maar ja, dan moet je de kippen ook langer voeren…  
Dan was er ook stagnatie in het openen van een bankrekening. De persoon die 
hun zaak behandelde bij de bank is overgeplaatst en de vervanger kon de 
stukken niet meer vinden. Er is toen gekozen voor een andere bank, waar deze 
problemen niet speelden, zodat er nu direct  geld overgemaakt kan worden. 
Uiteindelijk is er aan de eind van de rit toch nog een kleine winst gemaakt en zijn 
er tweehonderd nieuwe eendagskuikens besteld. Het project kan dus tot nu toe 
geslaagd worden genoemd en daarop zijn zij en wij zo trots als een pauw! 
 

                                                      
 
OP DE WENSENLIJST: 
Een microkrediet is de ultieme manier om mensen een kans te bieden op een 
beter en zelfstandig bestaan. We willen daarom doorgaan met het opzetten van 
kleine bedrijfjes aan huis die we gaan ondersteunen met een microkrediet. 
Een kant en klaar plan voor een cane-rat-fokkerij:    
Er worden cursussen gegeven in het verzorgen van deze dieren; kennis die kan 
worden doorgegeven aan anderen. Verder hebben de dieren een cementen 
onderkomen nodig. We denken daar nu ongeveer €350,- voor nodig te hebben. 
Een dergelijk plan willen wij ook gaan opzetten voor het houden van geiten! 
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AANDACHT VAN EN VOOR 
 

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 
  

OP DE AGENDA:  
 

KOM 
EN 

BELEEF 
DIT 

GEWELDIGE 
FESTIVAL 

 
!!! 

 
 
 

   Kijk voor actuele zaken op onze 
FACEBOOK PAGINA 

Vergeet dan niet om de pagina te liken !!! 
  

Logo’s van bedrijven en instellingen die WAKKA steunen: 
  

 
 
  

  


