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STICHTING 

DORDRECHT-BAMENDA 

 

***  

 

PROJECT WAKKA 
centrum voor advies en training van  mentaal en fysiek beperkte  

kinderen 

 
           

                      

 

Contact: Gonnie Walrecht * 0648 927 016 * 

                                              * gonniewalrecht@gmail.com*  

Uw gift verandert levens! 

ING: 9191991 *Stichting Dordrecht – Bamenda o.v.v. WAKKA* 



2 

 

NIEUWSBRIEF APRIL 2013             
                    

INHOUD: 

 

1   VAN DE REDACTIE                                                          blz. 2  

     

2   VORDERINGEN                                                                 blz. 3 

 

3   OP DE WENSENLIJST                                                      blz. 3 

 

4   UITGELICHT                                                                      blz. 4  

     Vrouwen en het WAKKA centrum  

 

5   COLUMN: belevenissen van Gonnie                                    blz. 6  

       

6   AANDACHT VAN EN VOOR                                            blz. 8 

VAN DE REDACTIE                                                                                                  
Op 8 maart was het wereldwijd ‘vrouwendag’. In Bamenda zijn er zelfs 

drie vrouwendagen gehouden met 8 maart als slotdag. De vrouwengroep 

Ntankah Women organiseerde discussies, over bijvoorbeeld huiselijk 

geweld, alsook optochten en feesten. Vrouwen spelen een heel belangrijke 

rol bij het project WAKKA. Zo kent het centrum zijn eigen Wakka Women 

Union. Een groep zeer gedreven vrouwen (moeders van de pupillen) die 

veel werk verzetten. Ook de microkredieten worden veelal juist aan 

vrouwen uitgedeeld, omdat zij vaak, meer nog dan mannen, in staat zijn de 

toegestoken handen die zij van ons krijgen in daden om te zetten. Redenen 

genoeg om deze nieuwsbrief speciaal te wijden aan vrouwen. 

Gonnie Walrecht en Betty Smit   
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VORDERINGEN                                                           

          
OP DE WENSENLIJST 

De werkgroep ‘Sterrenburg Duurzaam’ en het project ‘WAKKA’ van de 

Stichting Dordrecht-Bamenda hebben de handen ineen geslagen voor een 

bijzondere actie. Afgedankte schrijfwaren kunnen namelijk zowel goed 

worden gerecycled als geld opleveren voor een goed doel. Wij zijn daarom 

al driftig aan het inzamelen voor de verdere bouw van het centrum voor 

advies en training van mentaal beperkte kinderen in onze zusterstad 

Bamenda.  

Schrijfwaren zijn een van de meest alledaagse voorwerpen die men meestal 

gewoon weggooit. Zo komen deze op vuilstortplaatsen en in 

verbrandingsovens terecht. Niet alleen is dit schadelijk voor het milieu, 

maar ook volstrekt onnodig. Schrijfwaren kunnen namelijk eenvoudig 

worden gerecycled.  

Elke balpen, vulpen, kleurstift, drukpotlood, markeerstift, permanent- en 

tekstmarker, en zelfs correctieproducten (vloeistof of tape) kunnen worden 

ingeleverd, ongeacht het merk of materiaal. Per pen levert dit 2 cent op. Per 

doos van 5 kilo schrijfwaren is dat al 100 euro. Het geld dat hiermee wordt 

opgehaald, wordt geheel besteed aan het Wakka-Project in Bamenda. 

 
SPAAR MET ONS MEE EN BERICHT GONNIE OF BETTY EVEN 

WAKKA heeft nu ook een eigen pagina op 

facebook, gewoon onder de naam 

WAKKAstichtingdordrechtbamenda!   

Like de pagina voor meer bekendheid van 

het project.   
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UITGELICHT 

 

VROUWEN VOOR VROUWEN 

Soroptimist International is een wereldwijde service- en 

belangenorganisatie van en voor vrouwen. Er zijn wereldwijd 90.000 

Soroptimisten, verdeeld over ruim 3000 clubs in 125 landen. Daarmee is 

Soroptimist International de grootste serviceorganisatie voor vrouwen ter 

wereld. Zij heeft als niet-gouvernementele organisatie (NGO) een stem in 

diverse organen van de Verenigde Naties en in de Raad van Europa. 

 
Soroptimist International Club Dordrecht 

 

Ntankah Village Woman’s Common Initiative Group (NVWCIG), 

kortweg Ntankah Women, is een vrouwengroep in Bamenda die zich inzet 

voor (alleenstaande) vrouwen, met name de hiv/aids besmette vrouwen.  

                   
Ntankah Women Bamenda                                                  Agnes de voorzitter van de Wakka Women Union 

 

Wakka Women Union (WWU) is een groep vrouwen die zich bezig 

houdt met en voor het Wakka-Centrum. Dit  zijn moeders van de kinderen 

in/bij het Wakka-Centrum. 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=457493830988710&set=a.367433619994732.84710.362437670494327&type=1&ref=nf
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Benefietconcert en High Tea  
Op 10 maart 2013 organiseerde Soroptimist International Club Dordrecht 

een benefiet concert voor de Ntankah Women in Bamenda, de zusterstad 

van Dordrecht in Kameroen. 

De Soroptimisten hebben als algemeen doel het bevorderen van de 

mogelijkheden van vrouwen en kinderen. Met de opbrengst van vandaag 

willen zij graag de Ntanga Women steunen. Die geven cursussen aan jonge 

alleenstaande vrouwen en alleenstaande moeders. Voor deze groep 

vrouwen is er weinig kans op een baan. De cursus houdt in dat zij leren hoe 

ze kippen, marmotten of varkens moeten verzorgen, en hoe ze de mest van 

die dieren weer kunnen gebruiken voor de akkers. Door dit kleinvee te gaan 

verzorgen rondom hun huis kunnen ze een klein inkomen verwerven. Het 

doel van de Soroptimisten vanmiddag is om aan dertig vrouwen de kans te 

geven om zo’n cursus te gaan volgen. 

Het concert wordt door ruim 130 mensen bijgewoond. Er is een pianist, een 

fluitensemble, een zangeres en er wordt gemusiceerd op cello begeleid door 

een piano. De artiesten prijzen de akoestiek van de Trinitatis Kapel. In de 

pauze is er een High Tea. De leden van de Soroptimistclub hebben zelf 

heerlijke hapjes gemaakt. De hele middag is er een goede sfeer van 

gezelligheid en mooie muziek. 

En dan is het doel bereikt. Ruim €1800,- is er die middag opgehaald! Begin 

mei zal de cheque overhandigd worden aan Veronica Kini, voorzitter van 

de Ntankah Women in Bamenda. In juli kunnen dan dertig vrouwen de 

opleiding starten.  

Truus Treep 

   
Werk aan de winkel bij Wakka 

Wanneer Gonnie vertelt over Wakka komt het gesprek al snel op de Wakka 

Women Union. Dit is een actieve en enthousiaste groep vrouwen met een 

niet aflatende drang om alles te doen wat binnen hun vermogen ligt om de 

opvang en ontwikkeling van de kinderen te waarborgen en te verbeteren.  
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Een kind hebben met een handicap is sowieso een moeilijke taak, maar in 

Kameroen heerst ook nog eens schaamte, ontkenning en een gebrek aan  

voorzieningen. De komst van het Wakkacentrum is dan ook een zegen 

geweest voor ouders en andere familieleden. Met het centrum is er scholing 

en opvang gekomen. Het is dus ook niet zo vreemd dat deze mensen, die nu 

gesteund worden in hun taak om de kinderen op te voeden, de handen met 

plezier uit de mouwen steken. Alle workshops worden altijd gretig gevolgd 

en de dames dragen hun verworven kennis weer uit aan anderen, zelfs op 

de Kameroense radio! Zij hopen dat op deze manier meer begrip en 

acceptatie zullen ontstaan. Door ook activiteiten te ontwikkelen van 

praktische aard komt er door hen ook geld in het laatje en wordt er alvast 

een werkkring gecreëerd voor de kinderen wanneer zij straks volwassen 

zijn. Op dit moment zijn er de volgende activiteiten: 

 
Kippenfarm: waar 2 x 200 kippen rond scharrelen. 

Borduurgroep: die prachtige traditionele gewaden borduurt en verkoopt. 

Varkensstal: er is vertraging door de varkenspest, maar eind dit jaar… 

Groentetuin: met o.a. jamma jamma. 

Koffieplantage: de plantjes staan nu in de grond, over twee jaar plukken! 

Gonnie vertelt er vol vuur over en is dik tevreden met het resultaat. 

Dus vrouwen, volhouden! 

Betty Smit 

 

COLUMN: KRONING 

Het is vandaag een bijzondere dag: Wereld Vrouwendag! En ik ben ook 

nog eens gevraagd voor een bijzondere taak. Dit jaar wordt er een 

stadswandeling georganiseerd die langs plaatsen van bijzondere vrouwen in 

Dordrecht gaat. De wandeling wordt in groepen gelopen en elke groep 

heeft een begeleider bij zich. Naast die begeleider heeft elke wandelaar een 

boekje waarin alle bijzondere plaatsen staan beschreven, en op sommige 

van die plaatsen is er ook nog iemand aanwezig die nog wat extra 

informatie kan verstrekken, of iets kan laten zien. Voor mij hebben de 
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organisatoren zo’n plek in gedachte. Een hele eer, en ook de plek zelf is mij 

op het lijf geschreven. Het is op de hoek Voorstraat/Steegoversloot. Hier  

huist de Dordtse Wereldwinkel. Ik heb daar zelf twintig jaar gewerkt 

voordat ik me helemaal ging wijden aan het project WAKKA van de 

Stichting Dordrecht-Bamenda. Een kolfje naar mijn hand!  

Ik sta nadenkend voor mijn kledingkast, op snor naar passende kledij voor 

het evenement. Het ene is te deftig en het andere weer te sportief. Dan zie 

ik uiterst links, onder plastic, het prachtige Kameroense gewaad dat ik 

kreeg bij mijn kroning door de Fon (koning) van Bali-Nyonga in Bamenda. 

Ik weet meteen dat dit het beste is dat ik aan kan trekken.  

In het boekje staat vermeld dat het pand in 1980, tijdens de kroning van 

koningin Beatrix, nog een kraakpand was. Dat had er vast niet ingestaan als 

ons in april niet een nieuwe kroning wacht, want die kroning zit de mensen 

nu natuurlijk toch in het hoofd. Mijn kroningsgewaad is zowel een 

verbinding met de informatie in het boekje, alsook een verbinding tussen 

mijn oude en mijn nieuwe vrijwilligerswerk. Na nog een laatste blik in de 

spiegel geworpen te hebben ga ik op stap. 

                        
Voor en in de winkel is het één groot feest; oude bekenden en nieuwe 

gezichten. We praten over de kroning, vrijwilligerswerk en natuurlijk over 

vrouwen. “He Gonnie, kan jij je nog herinneren hoe toenmalig 

burgemeester Bandell jou de Johan de Wittspeld persoonlijk kwam 

opspelden?” En of ik dat nog weet! Met zo’n speld word je immers tot 

eren-vrijwilliger van Dordrecht ‘gekroond’. Tegenwoordig heeft de 

burgemeester daar allemaal geen tijd meer voor en gebeurt dat ergens in 

een zaaltje door een wethouder. Ook nog mooi natuurlijk, maar dat kleine, 

dat persoonlijke, dat had toch iets! 

Voor ik het weet is de laatste wandelaar de straat al weer uit. Het is nu stil 

in de winkel. Na alle verhalen die vandaag de revue gepasseerd zijn, 

bedenk ik me dat er eigenlijk veel meer vrouwen zijn die een kroontje 

verdienen, al is het maar op een speld! 

Gonnie 
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AANDACHT VAN EN VOOR 

   

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 

De Kameroense ambassadeur in Nederland is mevrouw Odette Mdono.  

Zij hield, als genodigde op een bijeenkomst van de Wereld Vrouwendag, 

een pleidooi voor de vele vrouwenhanden die keihard werken voor de 

opbouw van Kameroen. Zij riep de vrouwen o.a. op om kinderen vooral te 

laten studeren en een diploma te laten halen, omdat dit een opmaat is naar 

werk. Een gejuich klonk op!   

 

 DANK VOOR ELKE HAND DIE U, VROUWEN, MANNEN, 

BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN, UITSTAK VOOR WAKKA!!! 

 

Logo’s van bedrijven en instellingen die WAKKA steunden: 

    
 

    
 

Ook een logo plaatsen op deze pagina, dat kan… 


