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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! 
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2 
 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017             
                    
INHOUD: 
 
1   VAN DE REDACTIE                                                                    blz. 2  
     
2   VORDERINGEN                                                                          blz. 3 
      
3   OP DE WENSENLIJST                                                                blz. 3 
      
4   UITGELICHT                                                                                blz. 4 
     nieuws                                                                                                                                              
                                                                                                       
5   OP DE URGENTIELIJST                                                                blz. 7 
       
6   AANDACHT VAN EN VOOR                                                      blz. 8 
 

VAN DE REDACTIE:           
Het is nog steeds onrustig in Bamenda en Bali Njonga, Kameroen! De problemen 
zijn nog niet opgelost en de situatie is onbetrouwbaar; van tijd tot tijd is het er 
zelfs ronduit gevaarlijk. Onder die omstandigheden is het (nog) onverantwoord 
voor Gonnie om samen met anderen een bezoek te brengen aan het gebied. Het 
is afwachten wanneer en op welke manier er kansen komen om op in te 
springen. In deze nieuwsbrief de stand van zaken op een rijtje. In de rubrieken 
‘vorderingen’ en ‘op de wensenlijst’ kunt u lezen over de mogelijkheden die wij 
op dit moment hebben om in contact te treden met de dames van MOGGA en bij 
‘uitgelicht’ krijgt u een overzicht van het nieuws dat ons afgelopen tijd heeft 
bereikt. We geven de moed nog lang niet op! 
Gonnie Walrecht en Betty Smit 
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VORDERINGEN:  
Op zaterdag 7 oktober is Cindy Vos wel naar 
Kameroen gereisd, maar dan met als 
verblijfsplaats Douala in het Franstalige 
gedeelte. Cindy heeft een Kameroense 
echtgenoot en kent de omgeving goed. Zij 
heeft ook regelmatig met Gonnie en de 
dames van MOGGA samengewerkt. Zij wil 
proberen om vanuit Douala contact te 
maken en ter plaatse bekijken wat er 
mogelijk is; geweldig! Deze kans grijpen we 
met beide handen aan natuurlijk  en we 
zijn zeer benieuwd naar berichten van haar! 

 
VOOR DE LAATSTE BERICHTEN 
HET NIEUWSTE NIEUWS 
VOLGT U ONS OP FACEBOOK 
https://www.facebook.com/www.stichtingdordrechtbamenda.nl  

 
OP DE WENSENLIJST: 
Aan alles komt een eind, dus ook aan de nare situatie in Engelstalig Kameroen. 
Wilt u ons daarom alstublieft financieel blijven steunen! Met name financieel, 
want omdat er op dit moment geen delegatie naar Bamenda gaat, gaan er ook 
geen koffers met goederen mee daarnaartoe en raken de opslagplaatsen 
overvol. Laatst heeft Gonnie nog een koffer met dertig kilo medicijnen en 
verbandmiddelen aan St. Maarten geschonken en gelukkig is dat ook een goed 
doel. Op dit moment hebben we vooral geld nodig voor medische consulten,  
therapieën, hulpmiddelen (krukken, rolstoelen) en chirurgische ingrepen! 

    
 
 

https://www.facebook.com/www.stichtingdordrechtbamenda.nl
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UITGELICHT: NIEUWS 
door Gonnie Walrecht en Betty Smit 
 
STUDIE AFGEROND EN WERK GEVONDEN; 
MISSIE VOLTOOID!  
Gonnie heeft Sylvie leren kennen in het 
revalidatiecentrum Sajocah in Kameroen. Z ij 
kwam daar zorgen voor haar (tweeling) 
halfzusjes. In Bamenda is het heel gewoon dat 
familie de verzorging op zich neemt voor de 
mensen die opgenomen zijn en Sylvie, die op 
dat moment bij haar oma woonde, was 
daarvoor de aangewezen persoon. Nadat de 
tweelingzusjes weer naar huis mochten kon 
Sylvie vanaf dat moment gaan werken als 
schoonmaakster in het centrum. Maar zij wilde 
nog niet gaan werken, zij wilde studeren! Dit 
was het moment (2004) waarop Gonnie haar 
onder de hoede heeft genomen. Eerst volgde 

zij de middelbare school in Bamenda, daarna was zij student in Yaounde en tot 
slot heeft zij nog twee jaar in Charkov (Oekraïne) gestudeerd. Na sollicitaties 
heeft zij werk gevonden als ICT-stagiaire bij IBM in Wroclaw (Polen). Tijdens de 
sollicitatieprocedure viel ze vooral op omdat ze kritisch is en verder op wil 
komen. Deze eigenschappen hebben haar al jaren ver gebracht en zullen haar in 
de toekomst nog heel ver gaan brengen. Het is een kanjer om trots op te zijn! 
Een jonge zelfstandige vrouw, die het leven met open vizier tegemoet treedt. 
Met zelf verdiend spaargeld wilde ze graag eerst een reis maken naar Gonnie en 
dat is natuurlijk ook een kroon op al háár inspanningen in de loop der jaren!  

MISSIE VOLTOOID !!! 
 
 
 
 
 
 

< * > < * > < * * > < * > < * >    
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NU IN BAMENDA EN BALI NJONGA:  
Communicatie is bij een project als WAKKA  heel 
belangrijk en dat is nou net hetgeen wat in het 
afgelopen jaar zeer moeilijk verliep. Zelfs van Cindy 
komen de berichten maar druppelsgewijs binnen, 
omdat bijvoorbeeld de internetverbinding uitvalt. 
Toch biedt haar aanwezigheid ter plaatse veel meer 
mogelijkheden en lijken de lijntjes korter door haar 
kennis van beide culturen, betere apparatuur en haar 
basisverblijf in het Franstalige gebied. In en rondom 
Bamenda is de situatie erg wisselvallig; wat vandaag 
even goed lijkt te lopen, is morgen misschien weer 
weg. De mensen knokken voor hun bestaan, maar zijn 
naast boos ook bang en willen graag steun uit de rest 
van de wereld. Een meisje wilde graag door Cindy 
worden gefotografeerd en we denken dat de 
boodschap wel duidelijk is.  
Kinderen gaan geleidelijk aan weer naar school, maar niet iedereen durft 
zijn/haar kind nog naar school te sturen. De kinderen die naar school gaan doen 
dat zonder uniform(!) om eventuele problemen te vermijden. De scholen dichtbij 
een politiebureau vinden de mensen het veiligst. 
Op maandag zijn de winkeltjes, bars, restaurants en markten dicht. Ze noemen 
dit ‘ghost town’, of, dat klinkt wat vriendelijker, ‘country Sunday’. Er worden dan 
alleen buiten groenten en fruit verkocht. Dat ligt dan op een kleed op de grond 
en sommigen hebben een kraampje langs de weg en verkopen daar limonade en 
kleine dingetjes. De wandelende straatverkopers kom je er ook wel tegen.  
De dames van MOGGA 
roeien met de riemen die 
zij hebben, houden 
bijeenkomsten en zoeken 
oplossingen voor de 
problemen. Gelukkig 
hebben zij nu uiteindelijk 
een werkende 
bankrekening en zo   
zijn er steeds vaker 
kleine veroveringen!  
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MICROKREDIET  
In de vorige nieuwsbrief schreven we al over de problemen die 
er waren met de mestkuikens en dat er nadat er toch nog een 
kleine winst gemaakt is nieuwe kuikens zouden worden besteld. 
Na rijp beraad zijn het deze keer geen mestkuikens geworden, 

maar legkippen, omdat de markt voor eieren veel gunstiger ligt. Ze zijn besteld in 
Douala en worden in november geleverd.  
Wij schreven ook al eerder over een microkrediet voor 
het fokken van ‘canerats’ (rietratten). Het plan zou 
zijn om te starten met een cursus, waarna de verdere 
benodigdheden zouden kunnen worden aangeschaft. 
Omdat de politieke situatie voor de vrouwen in eerste 
instantie te zwaar was stelden we dat even uit. De 
handel voor hen stond haast stil. Vaak twee dagen per 
week geen markt en ook nog de avondklok. Maar 
zoals gezegd zijn er kleine veroveringen en voor 
rietratten lijkt er op dit moment wel een markt te zijn, 
dus zijn we naarstig opzoek naar sponsors! 
Rietratten zijn grote zwaar gebouwde knaagdieren. Ze kunnen wel een halve 
meter lang worden, wegen dan ongeveer zeven kilo en worden ongeveer vier 
jaar oud. Twee keer per jaar is er een worp van minimaal drie jongen. Het fokken 
van deze dieren vereist een oersterke betonnen kooi (knaagdier), waar het 
mannetje en het vrouwtje van elkaar gescheiden kunnen worden om het fokken 
onder controle te kunnen houden. Na één jaar zijn ze geslachtsrijp en kunnen de 
dieren voor fokkerij verkocht worden. Geslacht leveren ze een gewaardeerd stuk 
vlees op. We hebben hiervoor €350,- nodig! 
Het plan om te gaan onderzoeken wat de mogelijkheden voor het houden van 
geiten zijn zal moeten wachten tot Gonnie weer zelf naar het gebied kan. Zij zal 
dan ook eens kijken hoe dat zit met bijen, nu zij zelf gediplomeerd imker is.  
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OP DE URGENTIELIJST 
Maar hoe graag we ook een sponsor vinden voor een microkrediet, de prioriteit 
ligt altijd in eerste instantie bij de kinderen zelf. Daarom ook vindt u in ‘op de 
wensenlijst’ geformuleerd dat wij geld nodig hebben voor medische consulten, 
therapieën, hulpmiddelen en chirurgische ingrepen! Via Cindy hebben wij vijf 
foto’s van kinderen gekregen die dringend medische hulp nodig hebben en een 
beroep gedaan hebben op de dames van MOGGA. Hoewel we niet graag nare 
beelden aan u tonen, maken deze in één oogopslag duidelijk waarom dit 
prioriteit verdient, en waarom wij deze dringende oproep doen. 
 

Dit meisje is nieuw aangemeld bij MOGGA. Op het eerste 
gezicht is er niet veel mis met haar, maar ze loopt erg mank. 
Wat er precies aan de hand is weten we pas wanneer er, na 
onderzoek, een diagnose is gesteld. We zien ook dat zij nog 
best wel jong is en hoe langer we wachten hoe erger de 
vergroeiingen worden; hoe slechter herstel te verkrijgen is 
en hoe duurder de behandelingen zullen worden. 
 
 
Dit meisje en deze jongen zijn beiden al 
eerder geopereerd aan de benen.  
Bij het meisje wordt het de hoogste tijd 
dat de vervolgbehandeling aan haar 
voet wordt gedaan. Bij de jongen is nu 
opeens een bult op de bovenarm 
verschenen, die snel zal moeten 
worden behandeld. 
 
 
 
 
 
 
Ook deze twee jongens zijn nieuw 
aangemeld en we denken niet dat het 
nodig is om dit verder van commentaar 
te voorzien. 
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AANDACHT VAN EN VOOR 
 

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 
  

OP DE AGENDA: 

MEDISCHE BEHANDELINGEN !!! 
 

STARTEN MET HET MICROKREDIET RIETRATTEN !!! 

 

GONNIE ZO SNEL MOGELIJK NAAR KAMEROEN !!! 
 
 

 
LOGO’S VAN BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN DIE WAKKA STEUNEN: 

  
 

 
  
  
  
 


