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NIEUWSFLITS 
Toch weer positief nieuws uit Bamenda! 

 
Hoewel het er voorlopig niet naar uitziet dat de situatie in Bamenda veel zal 

verbeteren doet het deugd om te merken dat er inmiddels genoeg is opgebouwd 
waarmee men ook zonder onze lijfelijke aanwezigheid kan werken aan de opvang 
van de kinderen met een beperking. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een paar foto’s die, 

hoewel vaak slecht van kwaliteit, hiervan getuigen. Op het voorblad ziet u een 
voorbeeld van hoe goed de solarlampen worden gebruikt. Een fantastische 

oplossing wanneer je in het donker als motortaxi één of meerdere passagiers 
thuis moet brengen; hartverwarmend! 

  
Ook kregen we een verslag van de opgeleide studenten die de gezinnen nu thuis 
bezoeken en waarover we u berichtten in de nieuwsflits van april. Deze zijn nu 
een half jaar werkzaam en de bezoeken worden regelmatig geëvalueerd. Het is 

de bedoeling, dat wij per half jaar hierover een rapport ontvangen. 
 

  
 

Op de plattegrond wordt aangegeven waar de bezoeken plaatsvinden, of het een 
meisje of een jongen betreft en hoe vaak ze oefeningen krijgen. Afhankelijk van 
de ernst van de beperking wordt het  kind (of soms meerdere kinderen) en het 

gezin bezocht om de vaardigheden en de mogelijkheden te leren kennen en 
betrokken te blijven bij de maatschappij. Op de foto met de cirkel ziet u de 

uitslag van de enquête die gehouden is met de vraag aan het gezin hoe vaak zij 
het nodig achten om hulp te krijgen. Bij de hulp zelf kunt u denken aan allerlei 

spelletjes en bezoekjes gericht op zoveel mogelijk zelfredzaamheid en het 
trainen van fysieke en mentale vaardigheden. Het aanbod dat nu geleverd wordt 

voldoet nog lang niet aan de vraag. Het begin is er, maar er is nog heel wat... 
 

WERK  AAN  DE  WINKEL  


