
 

 

 

STICHTING WAKKA FOUNDATION 

 

 
Project voor advies aan en training van mentaal en/of fysiek 

beperkte kinderen in Bamenda en Bali Nyonga, Kameroen. 

 
 

Kwetsbare jongeren in Kameroen. 
Je bent jong en hebt een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. In 
Kameroen betekent dat vaak: rechteloos zijn, leven met een stigma, groot 
risico lopen om misbruikt te worden en weinig of geen kans te hebben op 
scholing en werk. 
 
Stichting Wakka Foundation zet zich in voor deze kwetsbare groep in en 
rondom Bamenda en Bali Nyonga. 
 
Dagcentrum en ambulante zorg. 
In het nieuwe ziekenhuis ABII Medical Specialist Foundation is een 
dagcentrum ingericht waar kinderen en jongeren met een beperking 
terecht kunnen voor verzorging, behandeling en begeleiding. 
Contactpersoon is Dr.Patrick Okwen. Hij is tevens districtsarts. Onder zijn 
leiding wordt er een onderzoek uitgevoerd door studenten. Zij 
onderzoeken o.a. de familiegeschiedenis, de geestelijke gezondheid en de 
voorkomende handicaps. Een kind met een beperking loopt meer risico 
verwaarloosd te worden. Hij of zij heeft meer goede en gerichte steun 
nodig van de ouders. Er doen nu dertig families mee aan dit project. Door 
de coronacrises is het dagcentrum tijdelijk gesloten en wordt de 
behandeling ambulant uitgevoerd.  
 
Medewerkers van het dagcentrum betrekken de ouders zoveel mogelijk 
bij de behandeling. Zij geven advies betreffende de handicaps en hoe 
daarmee om te gaan. Veel ouders geven nu aan zich meer betrokken te 
voelen bij hun kind. De aanpak wordt positief gewaardeerd. 
 



 
 
 
 
Om mee te kunnen doen aan de maatschappij is het van groot belang dat 
jongeren met een beperking meer rechten krijgen zoals het verkrijgen van 
een werkvergunning, het kunnen afsluiten van een bankrekening en een 
ziektekostenverzekering. Maar ook de aanvraag voor een’ 
gehandicaptenkaart’ die recht geeft om zelfstandig op de markt te mogen 
staan. Om dit te realiseren verlenen de medewerkers hulp.  

 
Ook wordt advies gegeven bij het ontwikkelen van een inkomen o.a. over 
het houden van kippen en konijnen of over de teelt van paddenstoelen.  
 
Stichting Wakka Foundation geeft zo nodig advies en biedt financiële 
steun. Er zijn o.a. 2 bromfietsen betaald zodat de veldwerkers makkelijk 
op afgelegen plaatsen kunnen komen.  Vanwege de politieke crisis in dit 
gebied is het bezoeken van de families niet zonder risico. Voor het vervoer 
van de jongeren is er een aanvraag gedaan voor een personenbusje. Prijs: 
€ 10.000,--  De Stichting vindt dit noodzakelijk en overweegt op dit 
verzoek in te gaan. 
 
 
 



 
 
 
Het raakt de Stichting dat er kinderen en jongeren zijn die uitgesloten 
worden. En dit vanwege hun beperking. Iets waar ze geen invloed op 
hebben.  
 
Raakt het u ook?  Er wordt op aangestuurd dat het dagcentrum op eigen 
benen gaat staan middels subsidies, ouderbijdrage ed. Maar op dit 
moment is het nog niet zo ver en is een gift zeer welkom.  Het bedrag 
wordt voor 100%  besteed aan deze kwetsbare doelgroep! 
Wilt U meer informatie? 

Raadpleeg de website:  stichting-wakka-foundation.nl  
 

 
STICHTING WAKKA FOUNDATION 

 

IBAN     NL04 RABO 0321 370 295 

Contact:    Gonnie Walrecht +31 6 48 927 016 

Email:     info@stichting-wakka-foundation.nl 
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