STICHTING WAKKA FOUNDATION
Project voor advies aan en training van mentaal en/of fysiek
beperkte kinderen in Bamenda en Bali Nyonga, Kameroen.

Uw gift verandert levens!

Wij zijn heel blij u te kunnen meedelen dat ondanks deze moeilijke tijden, de crisis in de Noordwest Regio
en de Corona uitbraak, ons tweejarige project voor families met kinderen met een beperking rondom
Bamenda en Bali Nyonga nog steeds goed verloopt.
Hieronder volgt een kort verslag.
Huisbezoeken:
De 4 gezondheidswerkers van de gemeenschap, die voor dit project speciaal getraind zijn, bezoeken nog
tot eind september de 30 deelnemende families. Tot nu toe hebben zij 360 huisbezoeken afgelegd.
• Met behulp van een vragenlijst wordt geprobeerd te achterhalen welke noden er zijn en wordt
advies gegeven hoe de families het beste met hun gehandicapte dochter of zoon kunnen omgaan.
• Ze maken dankbaar gebruik van de twee bromfietsen, die we ter beschikking hebben gesteld.
De crisis in Bamenda is nog steeds een dreiging voor de veiligheid van de staf als ze in het veld zijn. Dit
betekent dat extra voorzichtigheid is geboden als ze families bezoeken die in gevaarlijke gebieden wonen.
De plaatselijke overheid adviseert hen hierbij.
Soms werkt extra voorzichtig zijn niet en worden ze alsnog lastig gevallen in het veld.
Het blijkt dat de families zich veel meer bij hun kind met een beperking betrokken voelen dan voorheen.

STICHTING WAKKA FOUNDATION
Contact:
Email:

IBAN NL04 RABO 0321 370 295
Gonnie Walrecht +31 6 48 927 016
info@stichting-wakka-foundation.nl

Voor meer informatie ga naar onze WEBSITE.
We zijn ook te vinden en te volgen op FACEBOOK, like ons en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Inkomen:

Van de 30 deelnemende families hebben 17 adviezen en begeleiding ontvangen voor het verkrijgen van een
inkomen verschaffende activiteit. Gekozen kan worden uit drie mogelijkheden: het houden van kippen,
konijnen of de teelt van paddenstoelen. De families moeten daarvoor wel aan een aantal voorwaarden
voldoen. Ze worden getraind door een landbouwkundige assistent, die hen tevens begeleidt en helpt bij de
investeringsaanvraag.
Op dit moment zijn 6 families begonnen en 3 zijn bezig met de voorbereidingen.
Rechten:
Ook wordt aandacht besteed aan de rechten van een kind met een beperking.
Het heeft recht op een zogenaamde handicap-kaart. Als die niet aanwezig is, wordt die aangevraagd.
Andere aandachtspunten zijn het mogelijk maken dat een kind met een handicap een
ziektekostenverzekering kan krijgen, een bankrekening kan openen net als anderen en kan erven.
Ook wordt gedacht aan het verkrijgen van een alleenrecht tot verkoop op de markt.
Dagcentrum:

Officiële ingebruikname van het nieuwe ziekenhuis ABll Medical Specialist Foundation.
Het dagcentrum is ondergebracht in een deel van dit nieuwe ziekenhuis . Het is ingericht met hulpmiddelen
die destijds met de container zijn mee gestuurd.
De verwachting is dat de dagopvang zowel de psychisch als de mentale stress op de families zal verlichten,
en tevens meer tijd zal opleveren voor moeders om een inkomen te verwerven.
De Stichting Wakka Foundation zal o.a. de kosten betalen van de twee verpleegsters, die hun sporen op
het terrein van gehandicaptenzorg hebben verdiend. (2 jaar). Het is de bedoeling dat het dagcentrum,
straks op eigen benen gaat staan d.m.v. subsidies, ouderbijdrage en inkomen opleverende activiteiten van
de jongeren.
Momenteel wordt onderhandeld met de regering, Unicef en een organisatie voor gehandicapten.

Giften zijn altijd welkom.
Hartelijk dank.

Namens het bestuur van de Stichting Wakka Foundation,
Gerdy Weustink secretaris

