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NIEUWSFLITS 
Stagnatie door de onrust in Bamenda! 

 
In 2018 hadden we eindelijk weer de eigendomsrechten van het Wakka-Centre 
terug en zou er   gestart worden met de renovatie ervan voor jongeren die een 
zekere zelfredzaamheid kunnen ontwikkelen en eventueel voor (een gedeelte) 

een  betaald beroep aan kunnen. We hadden daar een mooie nieuwsbrief voor u 
van willen maken, maar tot op heden is de renovatie nog niet van start kunnen 

gaan gezien de onrust in het gebied waar het Wakka-Centre is gelegen. We gaan 
daarom nu ambulante zorg starten. En ook een dagopvang voor kinderen met 

een ernstige beperking realiseren in de stad. Daar is grote behoefte aan! 
 

We hebben daarover een uitgebreid gesprek gehad met de District Medical 
Officer, waaronder ook Bali valt, toen deze veertien dagen op bezoek was in 

Nederland. Hij heeft voorgesteld om eerst een evaluatie te maken van de 
beperkingen van de kinderen volgens internationale standaarden. Dan is het 

eenvoudiger om een indeling van de noden te maken en dat komt de 
samenwerking met overheden zoals de city council, de delegate of social affairs 

en de delegate of public health, ten goede. 
 

Er zullen huisbezoeken worden afgelegd door vier community-health-workers, 
twee mannen en twee vrouwen, die daarvoor speciaal getraind worden. 

Ook de familie van de kinderen zal een training ondergaan om te leren hoe het 
beste met het beperkte kind kan worden omgegaan. Er zal vooral ook aandacht 

zijn voor de acceptatie van de beperkte persoon in het gezin en in de 
gemeenschap. De gezinnen zullen eerst een paar maanden wekelijks worden 

bezocht. Daarna wordt de huisbezoekfrequentie langzaam afgebouwd. 
Aangezien Bamenda een grote stad is met verspreid liggende wijken zal voor het 

transport een bromfiets noodzakelijk zijn. 
 

In het nieuwe ABII ziekenhuis in het centrum van Bamenda wordt een ruimte 
geschikt gemaakt voor dagopvang. De moeders kunnen dan bijvoorbeeld naar de 

markt of naar de farm. Er wordt gestart met vijf kinderen en drie stafleden. 
 

Inmiddels zijn 23 kinderen geselecteerd afkomstig van 16 gezinnen! 
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