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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* 
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VAN DE REDACTIE:                   

Op 27 april is er weer een groep vanuit Nederland voor 14 dagen naar 

Bamenda in Kameroen vertrokken. Natuurlijk was Gonnie één van de leden 

van deze groep, die totaal uit tien mensen bestond. Er is weer veel werk 

verricht en veel in gang gezet; deze nieuwsbrief verhaalt hierover. De 

moestuin, de koffieplantage en de kippenfarm van het Wakka Centrum 

kregen de nodige aandacht. Veel energie is er ook weer gestoken in het op 

orde krijgen van de waterhuishouding, omvangrijk werk dat nog niet af is. 

En dan is er ook nog de nieuwe aanbouw, de tweede fase van het totale 

gebouw, dat er voor moet zorgen dat er straks veertig kinderen opgevangen 

kunnen worden. Het is de bedoeling dat deze klus nog dit jaar geklaard 

wordt!    

Gonnie Walrecht en Betty Smit 
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VORDERINGEN  

 

     
 

                            
  

OP DE WENSENLIJST 

De actie met de oude schrijfwaren loopt goed en ook 

voorlopig nog even door. Spaart u nog steeds met ons 

mee? Daar zijn we blij mee! 

 

 Het zou fijn zijn wanneer er mensen, bedrijven of instellingen zijn, 

die een kind persoonlijk willen steunen. U kunt dan uw pupil ook 

persoonlijk volgen. Neem hiervoor even contact op met Gonnie. 

 Op de laatste bladzijde staat er dit keer een agenda met daarop een 

aantal activiteiten waarvoor u wellicht belangstelling heeft.  

  

Op FACEBOOK kunt u ons steunen door op de button 

  ‘VIND IK LEUK’  te klikken bovenaan de pagina!!! 

Bekendheid in de sociale media doet het project veel goeds. 
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UITGELICHT 

 

Bezoek aan de moestuin van het Wakka Centrum  

Bij aankomst worden we hartelijk begroet door de kinderen, die ons 

inmiddels al een beetje beginnen te herkennen. We krijgen een Hi-five, een 

stevige handdruk en een brede glimlach. Ze vinden het fijn ons weer te 

zien. Daarna gaan we, samen met de begeleiding en de kinderen die kunnen 

lopen, op weg naar de tuin. Deze ziet er geweldig uit. Er is al veel gezaaid 

en gepoot. Met de regen die nu dagelijks valt komt dat goed op. Er staan 

onder meer bedden met verschillende soorten bonen, mais, okra en yam-

planten. Het is de bedoeling dat we vandaag met de kinderen, als eerste, bij 

de yam-planten aan de slag gaan.   

Een yam is een eetbare, voedzame 

wortelknol en in Afrika een belangrijk 

basisvoedsel. De naam is afkomstig uit de 

Afrikaanse taal; ‘yam-yam’ betekent eten. 

Er zijn verschillende soorten, zoals witte-, 

gele- en coco yam-planten. Afhankelijk 

van de soort kan het gewicht variëren van 1 

tot wel 50 kilo en kan de vorm rond, 

langwerpig of vertakt zijn. De schil is 

donkerbruin tot lichtroze, ruw en hard, 

maar wordt bij verhitting zacht. De 

binnenkant kan bij volgroeide yammen wit, 

geel, paars of roze zijn. Een yam wordt niet 

rauw gegeten. Ze wordt gekookt, gebakken 

of in dunne plakken gefrituurd. Ze smaakt 

een beetje naar aardappel. Vaak wordt er meel van gemaakt. Met wat water 

verwerkt tot een dikke pasta wordt het dan ‘fufu’ genoemd. Dit wordt vaak 

opgediend met palmolie, ‘palmnutsoep’, of een saus (bijvoorbeeld 

pepersaus). 

In de tuin van het Wakka-Centrum zijn voornamelijk witte yammen 

gepoot. Deze soort kan wat langer bewaard worden dan de gele yammen 

(tot 6 maanden). Hier en daar staat ook een coco yam-plant. We krijgen 

stokken aangeboden en al snel blijkt waarvoor die dienen. De witte yam is, 

in tegenstelling tot de coco yam, een klimplant die om een stok omhoog 
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dient te groeien. Vastmaken is niet nodig, want de lange ranken hebben 

stekels en houden zichzelf vast. De kinderen vinden het prachtig en helpen 

enthousiast mee. Af en toe is een plant zo vergroeid met andere planten dat 

het enige moeite kost om deze los te maken en om de stok te winden. Met 

vereende krachten lukt het om alle yammen netjes langs stokken te 

geleiden. Nu kunnen, de inmiddels vier maanden oude planten, verder 

groeien tot de oogst die in augustus zal zijn. Het is geen eenvoudig gewas 

om te telen. Yammen nemen veel ruimte in beslag. Ook het oogsten is nog 

een intensief karwei. Met de hand en/of met behulp van een houten spade 

moet voorkomen worden dat de wortels beschadigen. Een beschadigde 

wortel maakt de plant verder onbruikbaar. 

Als alle planten mooi rechtop staan, volgt een volgende klus; het 

verplanten van jonge peperplantjes, zodat deze alle ruimte krijgen om 

stevige planten te worden. Opgetogen lopen de kinderen met ons mee naar 

een andere hoek van de tuin. 

Gerdie Weustink 

 

Kippenfarm in het Wakka Centrum! 

In de nieuwsbrief van januari hebben wij 

u geïnformeerd over ondermeer het grote 

kippenproject van de Wakka Woman 

Union (WWU). Heel blij zijn wij u nu te 

kunnen vertellen dat in het Wakka 

Centrum een mini-kippenproject van start 

is gegaan. Dertig hennetjes van 1 dag oud 

en voor 1 euro per stuk gekocht. De 

kippen kunnen buiten heerlijk scharrelen 

in een grasveldje dat alleen betreden mag worden door de leiding en de 

kinderen van het Wakka Centrum. Aan de rand van het kippendomein 

hebben de kinderen plantjes gepoot voor onder andere de productie van 

yam-planten, een populaire groente van de Kameroense gemeenschap. De 

jonge hennen worden de eerste dagen warm gehouden door het verbranden 

van kooltjes en hout. Verder worden zij onder professionele en uiteraard 

Kameroense begeleiding, liefdevol verzorgd door kinderen uit het 

opvangcentrum die hiertoe toe in staat zijn. Zij geven de dieren drie maal 

per dag water en houden de ruimte schoon door kippendrolletjes te 



6 

 

verzamelen. Een training die hun later 

goed van pas kan komen. Als de kuikens 

tot volwassen hennen zijn uitgegroeid, 

dan worden ze verkocht op de markt voor 

de slacht. Deze verkoop genereert 

inkomsten voor de aankoop van 

levensmiddelen voor de kinderen, voer 

voor de dieren, en voor de aankoop van 

nieuwe kuikens. 

Ellen Reijngoud  
 
COLUMN: WATERWERK 
Het is voor ons zo gewoon om even de kraan open te draaien om een glas 

water te drinken, je handen te wassen of een douche te nemen, het toilet 

door te trekken, een gieter te vullen of een emmer sop te maken. Toch is 

dat niet altijd en overal zo. Wanneer je gaat kamperen of, in het buitenland, 

het drinkwater moet kopen in de winkel, dan merk je al een beetje hoe wij 

in Nederland verwend zijn op dit vlak. Bij het Wakka Centrum is het al 

helemaal moeilijk om aan water te komen. Hier kunnen we niet even 

aansluiten op een waterleiding, maar moeten we installaties verzinnen om 

het hemelwater op te vangen en boren naar het grondwater. Aan alle twee 

wordt gewerkt. Tot die tijd moet al het water worden gehaald bij het 

tappunt een eind verderop. Dat punt ligt ook nog eens een keer een stuk 

lager dan het Wakka Centrum, dus dat is zeulen tegen de berg op. 

Alsof de duvel er mee speelt, zit 

het juist met de 

watervoorziening telkens weer 

tegen. Vorig jaar nog mislukte 

de eerste boring naar drinkwater, 

omdat de basaltlaag niet om door 

te komen was. Weg geld en toch 

geen water. Goede raad is duur 

op zo’n moment. De oplossing 

hebben ze gevonden in een wichelroedeloper. Best spannend hoor. De 

nieuwe plek van boren is nu in de buurt van de grote mangoboom in de 

moestuin. Klinkt niet onlogisch! Natuurlijk ben ik razend nieuwsgierig en 
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ik probeer op alle mogelijke manieren informatie uit Wilson te krijgen over 

de vorderingen. Maar mails blijven onbeantwoord en telefonisch lukken de 

contacten ook al niet al te best. Ik word er helemaal kriegel van. Het is zo 

belangrijk dat het centrum stromend water krijgt. Slapelozen nachten! 

Wanneer ik eind april weer zelf bij het centrum aan kom, ontglipt Wilson 

me voor de zoveelste keer, wanneer hij een meegekomen nieuweling eerst 

een rondleiding gaat geven. Dat wacht ik niet af en begin zelf naarstig de 

dingen af te checken die ik op mijn lijstje heb staan. Ik zie niets dat op een 

waterput lijkt. 

We ontmoeten elkaar weer in de groentetuin. De vrouw die wordt 

rondgeleid is laaiend enthousiast, over het Wakka Centrum en vooral 

over... de waterput! “Welke waterput?” vraag ik ontgoocheld. Dan neemt 

Wilson ook mij mee richting de mangoboom, schuift ergens tussen het 

groen een paar planken opzij, en daar ligt hij dan, een waterput van zeker al 

20 meter diep, waaruit zelfs al een deel van het basalt is uitgehakt. Ze 

waren maar vast met de hand aan het graven geweest en zodoende is nu de 

klus al half geklaard. Wat ben ik opgelucht en blij, ik kan wel jubelen! 

Wellicht heeft Wilson me willen verrassen, maar ik geef hem toch ook een 

flinke uitbrander, omdat hij me zo in ongerustheid heeft laten zitten. 

Gonnie 
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AANDACHT VAN EN VOOR 

                                                                                    

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 

 

OP DE AGENDA: 

 

        FANCYFAIR  

   HOTEL DE WATERTOREN 

   café / restaurant De Waterjuffer 

   Afrikaanse kunst en sierraden 

 zondag 11 augustus 13.00 – 17.00  

 

WEEK 43 EN 44: Eerstvolgende bezoek aan Bamenda! 

 

  Logo’s van bedrijven en instellingen die WAKKA steunen: 

       
   HOTEL DE WATERTOREN 

             
Café / Restaurant De Waterjuffer     

           

    
 

Ook een logo plaatsen op deze pagina, dat kan… 


