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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! 
NL13 INGB OOO9 191991 Stichting Dordrecht – Bamenda o.v.v. WAKKA  
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VAN DE REDACTIE:                              
U heeft een poosje moeten wachten op deze nieuwsbrief. Niet omdat er niet 
hard gewerkt is in de tussentijd, maar omdat sommige besluiten en plannen de 
nodige tijd vragen om weloverwogen tot een eindconclusie te komen. Nu een en 
ander dan zo ver is kunnen we in het nieuwe jaar met goede moed verder gaan 
met het ondersteunen van de kinderen die onze hulp zo hard nodig hebben. 
Misschien is u al een kleine verandering opgevallen aan de voorpagina en aan de 
foto bij dit stukje van de redactie. Op de facebookpagina van WAKKA kunt u deze 
foto, en die van de voorpagina, nu ook vinden, de één als profielfoto en de ander 
als omslagfoto. Het gebouw is nog steeds een onzekere zaak, maar de kinderen 
van WAKKA blijven we onverminderd steunen! 

wij wensen alle kinderen, vrijwilligers, sponsoren  
en alle andere belangstellenden van het project WAKKA  

een heel goed 2015 toe !!! 
Gonnie Walrecht en Betty Smit 
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VORDERINGEN:  
Kort gezegd komt het erop neer dat de stichting Dordrecht – Bamenda officieel 
gestopt is met de bemoeienissen rondom het gebouw van het Wakka Centrum. 
Na alle pogingen op dit gebied is men tot de conclusie moeten komen dat dit 
vanuit Nederland voor hen een schier onmogelijke missie is. Het is de bedoeling 
dat mensen in Bamenda zelf verder hiervoor zorg dragen. Deze mensen houden 
daarover dan contact met Gonnie Walrecht; zij heeft immers veel meer 
contacten aldaar, waar ze goed mee kan overleggen en samenwerken. Om 
dezelfde reden zal ook het zoeken naar een nieuwe organisatie om mee samen 
te werken in Bamenda verder door Gonnie zelf georganiseerd worden. Op dit 
moment wordt er samengewerkt met de groep MOGGA (Mothers Of God's 
Grace Association). Deze groep is samengesteld door en met moeders van 

kinderen van het Wakka Centrum, die eerder al veel werk 
verrichtte voor het centrum zelf en staat onder leiding van 
Agnes. De samenwerking met deze groep verloopt goed en 
doeltreffend en het is door deze samenwerking mogelijk 
geworden om bijna alle kinderen weer op te sporen en van 
enige ondersteuning en training te voorzien. 

 
OP DE WENSENLIJST: 
De droom blijft: een opvang creëren waar kinderen ook intern kunnen verblijven. 
We zullen hiervoor respect en geduld moeten hebben en ons aanpassen aan de 
cultuur in Bamenda. Ook zullen we de initiatieven die daar genomen worden 
moeten blijven steunen en aanmoedigen. Daar kunnen de meeste vrijwilligers en 
sponsoren weinig aan doen. U kunt wel het project WAKKA blijven steunen via 
donaties en mee doen aan de evenementen en acties die ten bate van het 
project WAKKA worden ondernomen:  

 Sponsor een kind persoonlijk voor vervoer en/of training. U doet dit al 
voor €5,- of €10,- per maand !!! U kunt hiervoor contact opnemen met 
Gonnie Walrecht:   gonniewalrecht@gmail.com !!! 

 Voor acties kunt u de agenda van deze nieuwsbrief, de plaatselijke 
kranten en onze facebookpagina in de gaten houden. 
https://www.facebook.com/www.stichtingdordrechtbamenda.nl?fref=ts  

                                          
Veelal lukt het ook door WAKKA in de zoekbalk te 
toetsen. U steunt ons door de pagina te liken:  
Help ons aan de 100 likes !!!  

https://www.facebook.com/www.stichtingdordrechtbamenda.nl?fref=ts
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UITGELICHT: over langdurige samenwerking!  
 
Toen wij Gonnie leerden kennen, hadden we al 
zijdelings gehoord over de stedenband met 
Bamenda en de daar lopende projecten. Het 
project Wakka intrigeert ons omdat het 
kinderen betreft die in de meeste gevallen 
letterlijk een ondergeschoven kind zijn. Door 
gesprekken met Gonnie over het project 
merken we hoe betrokken ze is bij ‘haar 
kinderen’. In gloedvolle woorden beschrijft ze 
de omstandigheden waarin de kinderen 
moeten leven. Daar staat je verstand af en toe 
bij stil. In 2011 zijn we zelf voor het eerst naar 
Kameroen en Bamenda gegaan. Daar hebben we met eigen ogen gezien hoe 
moeilijk het is om de situatie van een mentaal gehandicapte te veranderen. 
Tenslotte wordt een gehandicapt kind meestal gezien als een straf van God en 
probeer die zienswijze maar eens te veranderen. Gonnie heeft in Kameroen een 
unieke plek gecreëerd waar deze kinderen eindelijk de therapie kunnen krijgen 
die ze zo hard nodig hebben. Het is ook een plaats waar ze gehoord en gezien 
mogen worden. Dit ondanks alle obstakels en tegenwerking van diverse kanten. 
Wij hopen dan ook van harte dat het project wordt voltooid en dat de kinderen 
er een veilig onderkomen kunnen vinden. Wij doen daarom ook van onze kant 
zoveel mogelijk onze best om haar te ondersteunen. Zo hebben wij ook dit jaar, 
voor derde keer alweer, de jaarlijkse fancy fair bij de watertoren van Dubbeldam 
gehouden ten gunsten van het project WAKKA en nog een ander project in 
Kameroen. Op de dag zelf is het prachtig weer en daarom is alles buiten op het 
grasveldje gepland. Voor het opbouwen eerst met z’n allen aan de koffie met een 
brownie en daarna aan de slag. Er is in de lokale kranten behoorlijk aandacht aan 
gegeven. De opkomst van kooplustigen valt dan ook zeker niet tegen. Er wordt 
flink gesnuffeld bij de tweedehands boeken en andere spulletjes. Ook het hout- 
en koperwerk uit Kameroen is erg in trek. Poldercafé de Waterjuffer heeft voor 
deze dag speciale broodjes en brownies gemaakt. Vanwege het mooie weer zit 
ook het terras lekker vol en is er een leuk heen en weer geloop naar de fancy fair. 
Kortom, het is een gezellige dag met, niet onbelangrijk, een flinke opbrengst. 
Met dank aan alle vrijwilligers! 
Jaap en Joke de Bloeme 
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Het Liliane Fonds 
Het Liliane Fonds is een Nederlandse stichting die in 1980 is ontstaan als speciaal 
fonds voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Het 
fonds draagt in samenwerking met lokale contactpersonen (mediators) en hun 
organisaties bij aan de revalidatie van kinderen en jongeren tot en met 25 jaar. 
Het doel van de hulp is de levenskwaliteit van kinderen en jongeren met een 
handicap te verbeteren, de wereld te openen voor hen, zodat ze kunnen 
meedoen en meetellen in hun gemeenschap. 
Samen met de lokale contactpersonen zorgen ze voor directe, persoonsgerichte 
en kleinschalige hulp op maat. Met (para)medische en sociale revalidatie 
stimuleren ze de groei van het kind. Tegelijkertijd proberen ze de omgeving te 
ontsluiten en de toekomstkansen van het kind te verbeteren door onderwijs, 
werk en inkomen.  
Het Liliane Fonds is ook werkzaam in Bamenda en via verschillende instituten 
aldaar zijn al heel wat kinderen van WAKKA geholpen. Zo is daar Sajocah , het 
revalidatiecentrum in Bafut, voor onder andere kinderen met loopproblemen en 
dat zijn er nogal wat! Denk daarbij bijvoorbeeld aan x en o benen, vergroeide 
heupen en klompvoeten. Voor de medische en/of chirurgische ingrepen kan 
Sajocah financiële steun vragen aan het Lilianafonds.  Wakka vergoedt het 
consult en de reiskosten hiervoor. Fysiotherapie en trainingen worden zo 
mogelijk in Sajocah zelf gegeven. Voor de reiskosten van de kinderen uit de regio 
helpt Wakka indien nodig. Het Treasure Centre, het dagverblijf waar momenteel 
veel kinderen van WAKKA worden opgevangen, kan ook een beroep doen op 
steun van het Liliane Fonds. Om een idee te geven hoe het Lilianefonds te werk 
gaat mogen wij een artikel plaatsen uit hun nieuwsbrief dat zich afspeelt in 
Bamenda. 
 

       



6 
 

Nieuwsbrief 131 Liliane Fonds:  
 
LINDA LEEFT ACHTER KIPPENGAAS 
Linda legt geen eieren. Veren heeft ze niet. Toch woont ze in een kippenhok in 
Bamenda, Kameroen. Achter gaas. Omdat ze een verstandelijke beperking 
heeft. 

 
 

Ze is waarschijnlijk zestien jaar. Niemand die het exact weet. Bij toeval is ze 
ontdekt. Enkele vrouwen bezochten Linda’s vader om een lapje grond van hem 
te kopen. Ze zagen een meisje in het kippenhok. Daar slaapt ze. Het is ook haar 
toilet. In de hoek staat een vies pannetje. Met eten. Sorry kippen, het is niet voor 
jullie. Het is voor Linda. 
De moeder van Linda? Die is vertrokken, nadat de relatie met haar man op de 
klippen was gelopen. Hij heeft nu een nieuwe vrouw. Maar die moet bitter 
weinig van zijn verstandelijk beperkte dochter hebben. Na hun ontdekking 
besloten de vrouwen om een onderwijzer in hun dorp te waarschuwen. Hij werkt 
op het Treasure Centre. Het Liliane Fonds steunt deze dagopvang voor kinderen 
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met een beperking. De leraar ging op inspectie. Pas na enkele bezoeken wist hij 
de vader ervan te overtuigen dat Linda hulp nodig heeft. 
Voortaan mag ze naar het Treasure Centre in Bamenda. De schoolbus haalt Linda 
op. Bij de dagopvang krijgt ze zeep en toiletpapier. Plus een ontbijt, want ze 
vertrekt vaak met een lege maag van huis. In het begin was contact met Linda 
uitgesloten. Ze sloeg haar ogen neer. Dat is langzaam aan het veranderen. Als 
Linda je nu enigszins kent, kijkt ze je aan. 
Eind goed al goed? Nee. Bij thuiskomst verdwijnt Linda nog steeds in het hok. Als 
het schemert moet ze met de kippen op stok. Maar de leraar van het Treasure 
Centre verliest de moed niet. Hij blijft de vader opzoeken, in de hoop dat hij zijn 
dochter volledig gaat accepteren. De aanhouder wint, is het gezegde. Ook in 
Kameroen. 
Omwille van haar bescherming is de naam van Linda verzonnen.  
Al het andere is waar. Wij hadden het liever omgekeerd gezien.   
 
BRIEF VAN AGNES 

Om een idee te geven van de 
samenwerking tussen Agnes (MOGGA) en 
Gonnie, hieronder één van de brieven die 
zij aan Gonnie schrijft via de mail: 
 
Dear Mama Gonnie, 
 
On behalf of the mothers of God's Grace 
Association (MOGGA), I greet you and 
thank you immensely for the support you 
gave the children via Mr. Fon.  

I acknowledge the receipt of an envelope with a donation  for each child and the 
photos from Jan Tito. The mothers are very gratefull and thankful for your kind 
gesture and wish you, the donors and the foundation Gods richest blessing. 
I delayed up to now to send you the report because I had to see Ma Felicia so we 
could meet the parents of the children you asked of in Bali and Bamenda. We 
were able to meet them except Joseph, that we are still trying to trace where his 
family is. His own donation is still with me. The mothers and children are 
anxiously excepting to  see and meet you. We will discuss more when we meet. 
 
Thanks very much, with love from Agnes 
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AANDACHT VAN EN VOOR 

                                                                                    
VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK 

 
OP DE AGENDA:  
 

Wilt u oude schrijfwaren,  ongeacht het merk of materiaal,  
voor wakka sparen? Het mes snijdt aan twee kanten, want 
de schrijfwaren worden gerecycled en het levert geld op !!!  
 
JUMBO IN WINKELCENTRUM STERRENBURG 
geeft Wakka 0,5 % van de waarde van de gespaarde 
kassabonnen !!! dat tikt lekker aan !!! 

 
Margriet v.d. Vosse, altijd bezig 
over en voor Kameroen, 
heeft een nieuw logo! 
 

 
Logo’s van bedrijven en instellingen die WAKKA steunen: 


