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STICHTING WAKKA FOUNDATION 
 

 
project voor advies en training van mentaal en/of fysiek beperkte kinderen in 

   Bamenda en Bali Nyonga Kameroen  
 

  
 

 
 

UW GIFT VERANDERT LEVENS 
 

BEZOEK ONZE WEBSITE EN ONZE FACEBOOKPAGINA 
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NIEUWSFLITS 
 

ONRUST IN BAMENDA EN OMGEVING 
 

Het meisje op de voorpagina is beschoten en geraakt in haar buik en 
been. Zodoende is zij in het ziekenhuis beland, waar ze geopereerd is en 

de kogels verwijderd zijn. Een trieste aanblik als je haar zo in bed ziet 
liggen. Gelukkig bezoekt haar tante haar, die voor haar zorgt. Agnes van 

de MOGGA moeders was ook op bezoek en heeft de foto gemaakt. 
 

Rondom de verkiezingen  was het erg onrustig. Dus veel in huis 
verblijven. Gelukkig trekken de legkippen zich niets aan van wat er om 

hen heen gebeurt. Het leggen van de eieren gaat gewoon door. De 
opbrengst valt wat lager uit, dat is dan wel weer jammer voor de 

moeders. 
 

De verkoop van de solarlampen gaat nog steeds goed. Al meer dan 40 
vrouwen kunnen we nu al van licht voorzien, met daaraan tevens een 

aansluiting om de telefoon op te laden. In de toch al ‘duistere’ dagen is 
dat in dubbel opzicht een lichtpuntje en voor de kinderen gelegenheid 

om na 18.00 uur wat  voor school te doen, en… langer op te blijven. 
 
Wat de solarcookers betreft gaat het ook goed. We hebben er nu al weer 

acht bij elkaar gespaard. Een fantastisch resultaat!!!            
 

Het zit er denken we niet in om dit jaar nog naar Bamenda te reizen. 
Mochten de vooruitzichten gunstig worden, dan hoort u van ons. 

 
DANK VOOR UW SUPPORT EN BIJDRAGE! 
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