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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* 
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NIEUWSBRIEF MEI 2014             
                    
INHOUD: 
 
1   VAN DE REDACTIE                                                                    blz. 2  
     
2   VORDERINGEN                                                                          blz. 3 
 
3   OP DE WENSENLIJST                                                                blz. 3 
 
4   UITGELICHT                                                                                blz. 4  
     Doorlopende steun voor de kinderen! 
 
5   COLUMN: belevenissen van Gonnie                                      blz. 6  
       
6   AANDACHT VAN EN VOOR                                                     blz. 8 

VAN DE REDACTIE:                                                               
Draaien de ambtelijke molens in Nederland al traag, het is nog niets vergeleken 
bij die in Kameroen  er is nog steeds geen juridische duidelijkheid over de 
eigendomsrechten van de grond waarop het wakkagebouw staat.  Het bestuur 
houdt zich hier volop mee bezig, terwijl anderen onder leiding van Gonnie 
Walrecht met man en macht werken om de kinderen die tot nu toe onder de 
hoede van WAKKA staan te blijven ondersteunen. Zo heeft zich in Bamenda een 
nieuwe groep vrouwen (moeders) gevormd die zich bezig houdt met de 
praktische kanten. Zij zoeken naar opvang voor de kinderen en naar 
mogelijkheden om activiteiten die daar al georganiseerd zijn waar mogelijk voort 
te zetten (zie: vorderingen). Jan Tito, fotograaf, die een reportage van de 
kinderen aldaar maakte, deelde tijdens zijn werk vierentwintig persoonlijk 
gebonden budgets uit, zodat de tijdelijke opvang van de kinderen betaald kan 
worden (zie: uitgelicht). Natuurlijk moet er ook nog steeds geld in het laadje  
komen en daarom draait ook de sponsoring in Nederland gewoon door (zie: op 
de wensenlijst, uitgelicht en op de agenda). 
Gonnie Walrecht en Betty Smit 
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VORDERINGEN 
Uit de brief van Agnes aan Gonnie over de nieuwe groep 
vrouwen en de pgb’s: 
Dear Mama Gonnie, 
Greetings from all the mothers who received a token from you 
on behalf of their children. We are immensely grateful and 

thankful for the support of the money you sent to support each of our children. 
We heartily appreciate you for your love and care for our children. 
Ma, as I told you about the mothers forming a group, we have already formed 
the group and the name is MOGGA (Mothers Of God's Grace Association). 
Mister Jan Tito is a very nice and patient man. He went round the houses and 
snapped the children and their parents as you will see in the pictures. We also 
thank him immensely for his love and sense of humour shown to the children 
and their family members. 
Thanks, Your faithfully AGNES 

 
OP DE WENSENLIJST      
DE LOPENDE ACTIES BLIJVEN DOOR GAAN EN DE EENMALIGE INITIATIEVEN 
VINDT U BIJ: OP DE AGENDA 
 

We sparen nog steeds oude schrijfwaren !!!  
Het mes snijdt aan twee kanten, want de schrijfwaren worden 
gerecycled en het levert geld op voor het Wakka Centrum.  

 
OM VOORAL DE KINDEREN TE STEUNEN KUNT U ER OOK (JUIST) NU 

VOOR KIEZEN OM EEN KIND PERSOONLIJK TE SPONSOREN !!! 
 

JUMBO IN WINKELCENTRUM STERRENBURG 
geeft het Wakka-project 0,5 % van de waarde van de gespaarde 
kassabonnen:   SPAART  U MEE ??? 
 
Er is een eigen pagina van het project WAKKA op facebook. Met 
uw like blijft u op de hoogte van actuele en leuke informatie en 
u steunt het Wakka Centrum!! 

 
www.facebook.com/www.stichtingdordrechtbamenda.nl 
(dit kopiëren en plakken op internet en u komt direct op de pagina van wakka terecht)  
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UITGELICHT  
 
Bezoek aan de kinderen van het Wakka Centrum:  

Ik ben in Bamenda om een fotoreportage te maken over de 
gezinssituaties in Bamenda  in opdracht van de Stichting 
Dordrecht – Bamenda. 
Naast het relatief moderne commerciële centrum bestaat 
Bamenda uit een aantal stadsdelen, eigenlijk dorpen, die naar 
elkaar toe groeien en verbonden zijn met slecht onderhouden 

asfaltwegen, vol diepe gaten en kuilen. In die gebieden is weinig geplaveid. 
Bovendien is het er heuvelachtig. Auto's rijden over smalle, hobbelige paden, 
waar je elkaar niet of nauwelijks kan passeren. Over dat soort weggetjes heb 
ik twee dagen rondgereden in een aftandse taxi vanwege mijn bezoek aan 
gezinnen met verstandelijk gehandicapte kinderen. Een aantal bleek ook 
fysieke problemen te hebben. Zij konden niet lopen, kropen, of moesten 
gedragen worden en ook praten ging vaak moeizaam, of niet.  
Nu het Wakka Centrum op dit moment niet functioneert, 
gaan veel van de kinderen naar de dagopvang van het 
‘Treasure Centre For Mentally Retarded Children’, maar 
verder moeten de ouders alles zelf regelen. Bijna altijd 
doen de moeders dat en dit zijn vaak ook nog eens 
weduwen. Het valt ze niet gemakkelijk. Kinderen worden 
daar beschouwd als een geschenk van God, maar waarom dan een kind met 
een handicap? “Wat hebben we verkeerd gedaan in het leven?”, is een veel 
voorkomende reactie. Men schaamt zich er voor tegenover de familie en de 
omgeving. Na een moeizame periode blijkt er toch acceptatie te zijn gaan 
groeien en vormen deze kinderen zelfs een onmisbare schakel in het gezin. 
Goede voorlichting over hoe de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd 
kan worden ontbreekt. De vrouwen die verbonden zijn aan het Wakka 

Centrum zijn zich daar terdege van bewust en dat is een 
belangrijke motivatie voor de vrouwen geweest om een 
gespreksgroep op te richten om kennis en ervaring uit te 
wisselen en om af en toe een deskundige uit te nodigen 
voor hulp bij de verzorging en de opvoeding. Het gebrek 
aan geld hiervoor en voor de verzorging zelf, blijft een 
probleem. Daarom heb ik vanuit Dordrecht, namens 
Gonnie Walrecht, aan elk gezin een envelop mogen 
overhandigen met een geldbedrag, waarvan de moeders 
nu zelf de nodige uitgaven voor hun kind kunnen betalen.  
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Dat ik bij deze gezinnen terecht kon voor mijn fotoproject was in belangrijke 
mate te danken aan de inzet van de zeer ondernemende moeder, Agnes 
Forkum. Zij leidde mij langs de gezinnen, introduceerde mij, en heeft mij veel 
informatie kunnen gegeven. Ik hoop dat de reportage straks een goed beeld 
daarvan zal geven.  
Jan Tito    
fotograaf 
 
Sponseren is echt héél leuk: 

Een wereldwinkel op een recreatieterrein; het is uniek in 
Nederland! Beiden gegrepen door dit mooie initiatief hebben 
Gonnie en ik elkaar jaren geleden leren kennen en beiden 
hebben wij ons de nodige jaren ingezet voor de stichting 
wereldwinkel Het Grote Bos. Gesponsord door de recreatie 
diensten van (meerdere) campings van RCN en door de 

opbrengsten van de Projectenwinkel Wereldwijd op Het Grote Bos, heeft deze 
stichting al ruim veertig jaar kleinschalige projecten wereldwijd gesteund, en 
op deze manier ben ik ook in contact gekomen met de stichting Dordrecht – 
Bamenda en het project WAKKA.  
Op een stralende dag in de zomer van 2012 liepen Gonnie en ik elkaar tegen 
het lijf op het plein van Het Grote Bos. Natuurlijk zijn we toen even op het 
terras gaan ‘bij kletsen’; natuurlijk ging dat veel over WAKKA en ook haast 
natuurlijk ben ik Gonnie vanaf dat moment gaan helpen met het schrijfwerk 
voor het project. Zodoende verscheen in oktober 2012 de eerste nieuwsbrief 
in een nieuw jasje. Het project is door de tijd meer en meer gaan leven voor 
me en het heeft mijn hart gestolen. Omdat het over kinderen gaat, over 
kinderen met een handicap, over ouders die knokken voor die kinderen, over 
begrip en inzicht in een land waar dit nog veel te wensen over laat. Over door, 
voor en met de kinderen en hun omgeving, over een integer project, waar 
geen dubbeltje aan de strijkstok blijft hangen. 
Het idee om ook één van de kinderen persoonlijk te kunnen gaan sponsoren 

was er eentje met een gouden 
randje en dat wilde ik daarom 
óók wel. Gonnie, die alle 
kinderen die onder de hoede 
van het Wakka Centrum staan 
persoonlijk kent, stuurt mij 
een foto en een naam. En 
dan…, dan gebeurt er een 
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klein wondertje! Ineens is alles nu concreet, krijgt het een gezicht, mag ik 
meekijken door de ogen van een jongen van dertien jaar oud, en ik word er zo 
blij van  Brandon is spastisch aan handen en voeten en toen hij bij het 
Wakka Centrum kwam zat hij in een rolstoel. Door fysiotherapie en sport is 
hij inmiddels in staat om ook zichzelf te verplaatsen met behulp van een 
rollator en hij geniet ervan! Zijn ouders, Lucie en Etienne, hebben een zware 
taak in dit leven. Brandon heeft nog een tweelingbroer, Warret, en ook hij is 
spastisch. Ik wil weten waar Brandon nu is, nu de bouw van het centrum is 
gestagneerd, en Gonnie vertelt me dat beide jongens nu naar de dagopvang 
van het Treasure Centre gaan. Ik wil eigenlijk nog veel meer weten over 
Brandon, heb er een nieuwe nieuwsgierigheid bij gekregen. Ik ben blij om te 
horen dat ook Lucie en Etienne een bezoekje van Jan Tito hebben gekregen. 
Bij het bedrag dat Jan hen gaf zat vast wat van mijn sponsorgeld en het is 
wonderlijk om te ervaren hoe een (kleine) gift een mens zoveel rijker kan 
maken. 
Betty Smit 
 
COLUMN: FOTO’S 
Een foto zegt vaak meer dan honderd woorden en ik heb ze daarom ook 
regelmatig nodig. Nu heb ik foto’s bij bosjes natuurlijk, maar om eerlijk te zijn 
ben ik een tikje chaotisch met dit soort dingen en gun mij de tijd niet om ze eens 
netjes in mapjes op te bergen. Wanneer ik voor de nieuwe nieuwsbrief weer de 
nodige foto’s moet verzamelen, zoek ik me dan ook weer eens een ongeluk. 
Geërgerd besluit ik er nu meteen een begin mee te maken en start stoer met bij 
‘mijn afbeeldingen’ een nieuwe map te maken: WAKKA! Vandaag heb ik foto’s 

van de kinderen nodig. Ik maak alvast een 
deelmapje ‘kinderen’ en ga daarna 
snuffelen tussen de bestanden. Die 
dingen staan ook werkelijk overal en 
nergens…  
Er zijn foto’s bij die weg kunnen, maar 
ook foto’s die ik perse wil behouden, en 
er zijn er waar ik over twijfel, want 
eenmaal weg is weg. Na een poosje heb 
ik er al aardig wat verplaatst naar het 
mapje, hetzij naar de prullenbak, en klik ik 
weer een nieuw bestand met foto’s aan. 
Nee maar, dat is leuk! Op het plaatje 



7 
 

staat een groepje kinderen in schooluniform; knal oranje! Ik weet nog hoe ik het 
niet kon laten om de kinderen te fotograferen en het ziet er nog steeds erg 
schattig uit. Omdat het geen kinderen van het Wakka Centrum zijn, kan ik ze niet 
in het mapje ‘kinderen’ zetten, en omdat het mij direct al aan het Oranje-elftal 
doet denken besluit ik om een nieuw deelmapje ‘voetbal’ te maken.  
U moet weten dat voetbal erg belangrijk is in Kameroen en als je daar alleen al 
het woord voetbal laat vallen, dan is er geen twijfel over mogelijk of je hebt 
direct een aantal mensen om je heen, die je het hemd van het lijf vragen over 
‘Kroif’ en van Basten. Voetbal is daarom een onderwerp waardoor en waarover 
makkelijk contact te maken is. Op honderd meter afstand van het Wakka 
Centrum is het opleidingscentrum van FC Bamenda gebouwd. De jongens 
worden daar keihard getraind, maar het gaat er wel even anders aan toe dan in 
Nederland. De boys moeten alles zelf betalen en zelf verzorgen. Af en toe komt 
er iemand langs met een trainingsschema, kijkt naar de resultaten en verder 
zoeken ze zelf uit wat ze moeten doen. Als ik er een keer binnen mag komen 
weet ik niet wat ik zie. Een open ruimte met plassen water op de grond en her en 
der kookspullen, eetgerei en lege plastic flessen. In een andere ruimte zie ik 
stukken schuimplastic op een hoop liggen en wat kussens en lappen die op 
dekens lijken. Dat is dan de toekomstige tegenpartij van de jongens van Oranje… 

 
In het mapje ‘voetbal’ komt ook nog een foto van het opleidingscentrum en van 
een voetbal met de vlag van Kameroen erop, en dan zit het er vandaag voor mij 
weer op. Ik heb de foto’s die ik zocht gevonden en ondertussen een begin 
gemaakt met het ordenen van alle foto’s; er zullen nog wel wat mapjes bij 
moeten komen, maar een goed begin is het halve werk!  
Gonnie 
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AANDACHT VAN EN VOOR 

                                                                                    
VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 

OP DE AGENDA:    
 

kijk voor alle actualiteiten op onze 
FACEBOOK PAGINA 

 
    

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
Logo’s van bedrijven en instellingen die WAKKA steunen: 

  
   

Ook een logo 
plaatsen op deze 
pagina, dat kan…  

 


