
Pelican Rouge steunt 
waterproject in regio Bamenda

Koffiebrander Pelican Rouge Coffee Roasters heeft 10.000 
euro gedoneerd aan een drinkwaterproject in de regio van 
Bamenda in samenwerking met JDE en Olam. Het project 
moet bijdragen aan het op peil brengen van de huidige 
watervoorzieningen in en rondom de koffieplantages van 
de dorpen Sanyar en Bassee. De meeste van de ongeveer 
3.000 bewoners zijn kleinschalige boeren die grotendeels 
afhankelijk zijn van de koffieteelt voor hun dagelijkse 
inkomen.

Begin 2016 stuurt het ROC Da Vinci College in Dordrecht 
opnieuw twee studenten voor stage naar Bamenda. Zij studeren 
verpleegkunde en voor onderwijsassistent. De eerste week 
begeleidt vrijwilligster Truus Treep de studenten en introduceert 
hen bij allerlei organisaties. Een interview met coördinator 
International Office André van Schoonhoven.

Waarom zijn stages in het buitenland belangrijk?
Om in de toekomst hun weg op de arbeidsmarkt te kunnen vinden, is het 
voor jongeren belangrijker om vaardigheden te leren zoals kennis van ICT 
en vreemde talen, ook wel de  ‘21st century skills’ genoemd, dan te leren 
voor een specifiek beroep. Beroepen verdwijnen en mensen wisselen 
continu van baan. In een internationale context leer je deze competenties 
het snelst. De stages in Afrika zijn hierbij pareltjes voor ons. 

Wat gaan de studenten in Bamenda doen?
Begin 2016 komen via stichting Hope een groep Nederlandse dokters een 
week lang kinderen met kromme beentjes opereren in een ziekenhuis 
vlakbij Bamenda. De student verpleegkunde kan dan mooi meelopen en 
de nazorg bestuderen. Vooral het bedenken van creatieve en leerzame 
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Sinds 1993 heeft de gemeente Dordrecht een bijzondere band met de  
stad Bamenda in het West-Afrikaanse Kameroen. Ons doel is om contact  
te stimuleren tussen mensen in Dordrecht en Bamenda. Hierbij staat het 
delen van kennis en cultuur centraal. Daarnaast steunen we Bamenda in  
de uitvoer van ontwikkelingsprojecten.  

De huidige schoon watervoorziening van beide 
dorpen stamt uit 1995 en moet worden uitgebreid 
en opgewaardeerd. Beide dorpsgemeenschappen 
zijn direct betrokken bij het project en hebben zich 
verenigd in een lokaal waterkantoor. Dit kantoor 
zal het watersysteem zelfstandig gaan beheren en 

wordt verantwoordelijk voor het innen van inkomsten van de lokale 
bevolking voor het dagelijkse onderhoud van het watersysteem. 
De bouw wordt uitgevoerd door lokale aannemers en het project 
zelf wordt begeleid door de stichting LiveBuild die zal toezien op de 
uitvoering. Het project moet in 2017 gereed zijn. 
Het uiteindelijke doel is om de gezondheid, het welzijn, de sociaal-
economische status en de kennis over hygiëne en sanitaire 
voorzieningen van de bewoners in de dorpen van Sanyar en Bassee 
langdurig te verbeteren. Daarnaast is schoon water voor de lokale 

activiteiten voor de kinderen die revalideren en zich vervelen, wordt 
een leuke uitdaging. Bij dit ziekenhuis is ook een klein weeshuis waar 
de kinderen alleen basiszorg krijgen. Voor deze organisatie kan de 
toekomstige onderwijsassistent activiteiten bedenken om de geestelijke 
ontwikkeling van de weeskinderen te stimuleren. Ook kan deze student 
helpen op de Mbingo-basisschool voor dove kinderen. In Nederland is 
lesmateriaal ontwikkelt en zij kan de docenten begeleiden bij het gebruik 
ervan. De precieze stageplekken zijn echter nog niet bekend.

Wat zal lastig zijn voor de studenten?
De vorige studenten vonden sommige verschillen met Nederland 
moeilijk. Het was voor hen lastig om op scholen overvolle klassen te 
zien met leraren die schreeuwen tegen de kinderen. Ook de situatie in 
ziekenhuizen was wennen. De zalen waren overvol, de patiënten kregen 
alleen basiszorg en het was onhygiënisch. De cultuurschok zal dus 
het lastigst zijn. Om te kunnen aarden, zullen ze uit hun ‘Nederlandse 
denkwereld’ moeten stappen. 

Lees het volledige artikel op www.dordrecht-bamenda.nl
Astrid Helder

Stage in Bamenda ter voorbereiding op de 21e eeuw

koffieboeren een belangrijke voorwaarde voor een goede productie en 
verwerking van hun koffie.
Onlangs verhuisde het hoofdkantoor van Pelican Rouge Group van 
London naar Dordrecht. De donaties werd gedaan ter gelegenheid 
van de nieuwe Pelican Rouge branding en de ingebruikname van de 
nieuwe ontvangstruimte welke in het teken stond van Oorsprong. 
Oorsprong verwijst naar de rijke geschiedenis van Pelican Rouge 
met ruim 150 jaar vakmanschap en passie voor koffie, als ook de 
Oorsprongslanden van koffie. In dit kader een mooie gelegenheid 
om stichting Dordrecht – Bamenda onder de aandacht te brengen 
en het drinkwaterproject in partnerstad Bamenda, Kameroen te 
ondersteunen. De koffie van het bedrijf wordt gebrand in de moderne 
koffiebranderij in Dordrecht. Pelican Rouge levert koffie aan meer dan 
60 landen over de werelden heeft 11 vestigingen in Europa.
Wendel van der Sluis



hele waslijst met wensen, van verschillende pagina’s lang. We 
kunnen daarvan niet alles, maar toch wel flink wat honoreren.”

De Commissie Buitenland van het ASz heeft in het verleden veelal 
hulp geboden aan ziekenhuizen dichter bij huis, tot voor kort 
bijvoorbeeld in Orastie, de partnerstad van Sliedrecht in Roemenië. 
Nobel: “Dat was qua logistiek makkelijker en ook zijn we diverse 
malen wederzijds bij elkaar over de vloer geweest. Met Bamenda ligt 
dat wat moeilijker. Wij hebben de Stichting Dordrecht-Bamenda echt 
nodig om de contacten te stroomlijnen en het vervoer van spullen te 
regelen. Het heeft even geduurd voor alle sleutelposities ingenomen 
waren. Nu zijn de vooruitzichten gunstig.” 

Het Regional Hospital is een algemeen ziekenhuis met veel 
specialismen en 400 bedden, dat verwezen patiënten uit een groot 
gebied rondom Bamenda opvangt. De samenwerking tussen de 
beide ziekenhuizen binnen onze stedenband is tot stand gekomen 
op initiatief van burgemeester Brok en de toenmalige ASz-
bestuurder Pier Eringa. 

Eerste container 
ziekenhuisgoederen op weg 

De samenwerking tussen het Albert Schweitzer ziekenhuis 
(ASz) en Bamenda Regional Hospital komt nu echt op 
gang. Nog dit jaar staat een forse eerste zending goederen 
op de boot. 

(Links op de foto: Burgemeester Brok op bezoek bij het Regional 
Hospital in februari 2015)

In november komt bij de locatie Amstelwijck een container te staan, 
die gedurende een week wordt volgeladen met spullen die in het 
ziekenhuis in Dordrecht overtollig zijn geworden. Vervolgens gaan de 
goederen per schip naar Afrika en reizen door naar het ziekenhuis in 
Bamenda, om daar rond of na de jaarwisseling aan te komen.

“Kinderbedden, medische apparatuur, OK-materialen, 
bloeddrukmeters, monitors, kleding en wegwerpartikelen zoals 
katheters en handschoenen, enzovoort”, somt Nathalie Nobel op. 
Zij is binnen de Commissie Buitenland van het ASz belast met het 
partnerschap in Kameroen. Nobel: “Er staat op dit moment erg veel 
materiaal in het depot op de locatie Amstelwijck. Er is de afgelopen 
tijd bij ons in het ziekenhuis relatief veel vervangen en diverse oude 
poliklinieken zijn gesloten en verhuisd. Daarbij komt altijd meubilair 
vrij en zaken zoals behandel- en onderzoekstafels of -lampen die 
niet meer kunnen meeverhuizen.” 

Het materiaal is naar Nederlandse begrippen sterk verouderd, of het 
kan niet meer worden ingezet voor zorg op basis van de nieuwste 
inzichten. “Wat dat betreft zijn we in Europa enigszins ‘verwend’, 
maar de materialen zijn zeker niet kapot of slecht”, zegt Nobel.  “Ze 
zijn nog jarenlang bruikbaar in een ziekenhuis waar onder basale 
omstandigheden moet worden gewerkt. Wij zorgen bij technische 
apparatuur altijd voor een laatste check-up en een Engelstalige 
handleiding, om veilig gebruik te garanderen.” 

Dat in Bamenda Regional Hospital de nood best hoog is, bleek uit 
de lijst die de lokale ziekenhuisdirectie naar Dordrecht stuurde in 
de verkennende fase van de samenwerking. Nobel: “Wij vragen aan 
onze buitenlandse partners altijd: Wat hebben jullie het hardste 
nodig? Daarmee willen we bereiken dat we planmatig te werk 
kunnen gaan en met snelle stappen de zorg naar een hoger niveau 
kunnen tillen in het partnerland. Vanuit Bamenda kregen we een 

Bezoek Bamenda door vrijwilligster Truus Treep
Begin oktober is vrijwilligster Truus Treep weer in Bamenda geweest om onder andere 
de school voor dove kinderen, Mbingo, te bezoeken. Hierbij overhandigde ze aan de 
schooldirecteur een memory-spel. Dit is gemaakt door studenten van het ROC DaVinci 
College in Dordrecht en het bestaat uit plaatjes met tegenstellingen en uit woordjes.

In januari was er een nieuw lokaal geopend bij Mbingo door burgemeester Brok en was er al een 
dak gebouwd boven een tussenruimte van twee lokalen. Begin november is dit klaar als  lokaal.

Tijdens het bezoek van de Dordtse delegatie aan Bamenda in februari 2015 
ondertekende de ziekenhuisdirectie daar het partnerschap met het ASz.



Kees Meinardi, zijn visie op  
ontwikkelingssamenwerking en 
de rol van de stedenband hierin

Ontwikkelingssamenwerking kent vele soorten en maten. 
Zo is Kees Meinardi als PUM’mer aan de slag gegaan in 
Afrika. Het PUM (Programma Uitzending Managers) zet 
senior experts tussen de 50 en 70 jaar oud, met diepgaande 
kennis uit het bedrijfsleven, op vrijwillige basis in bij 
diverse projecten over de hele wereld. Deze bijzondere 
manier van ontwikkelingssamenwerking heeft ervoor 
gezorgd dat Kees onder meer het wegenbouwbedrijf EDGE 
in Bamenda heeft geadviseerd bij hun bedrijfsvoering. 

Tijdens zijn werkzaamheden in Bamenda merkte Kees dat hij 
naast de opdracht van wegenbouwbedrijf EDGE ook geraakt wordt 
door andere verhalen in Bamenda. Zo raakt hij in gesprek met een 
jonge, ongehuwde moeder van twee kleine kinderen. Zij bleek 
een kappersopleiding te hebben gevolgd en had de ambitie om 
een eigen kapperszaakje te beginnen maar het ontbrak haar aan 
financiële middelen. Terug in Nederland besluit Kees te onderzoeken 
of er financiële ondersteuning voor haar plannen mogelijk zou zijn. 
Door het organiseren van een fundraising bij een businessclub, en 
het hebben van familie en vrienden die op zijn verjaardag en die van 
zijn vrouw royaal doneren, weet Kees het geld bij elkaar te krijgen. 

Maar met het bijeenkrijgen van de financiële middelen zijn de 
werkzaamheden nog niet afgerond: het is ook noodzakelijk een 
stichting te betrekken in het uitvoeren van de plannen. Kees geeft 
aan tijdens een lange zoektocht ‘door het oerwoud van allerlei 
stichtingen’ uiteindelijk bij de stedenband Dordrecht-Bamenda te 
zijn uitgekomen. Een samenwerking met de Stedenband Dordrecht 
Bamenda blijkt uitstekend bij de plannen van Kees te passen “niet 

alleen biedt de stedenband ondersteuning bij het zoeken naar 
contacten, ook geeft de relatie met de gemeente Dordrecht een goed 
gevoel bij het onder brengen van de financiële middelen”. 

Op het moment dat alles geregeld lijkt, blijkt de kapster in wording 
te gaan trouwen en in een andere stad te gaan wonen. Kees 
geeft aan dat de opgedane contacten bij de stedenband ervoor 
zorgen dat het geld alsnog een goede bestemming zal krijgen. Er 
is besloten binnen de Ntankah Village Women Common Initiative 
Group (NVWCIG) een paar kandidaten aan Kees en de stichting voor 
te dragen voor het verstrekken van een microkrediet. Op gebied 
van agricultuur zullen door het microkrediet van Kees nu meerdere 
vrouwen worden opgeleid om een zelfstandig bestaan op te bouwen. 

Kees geeft aan dat hij de positieve samenwerking met de 
stedenband verder hoopt uit te breiden. Hij stelt dat “wanneer je 
allemaal hetzelfde doel nastreeft om de mensen daar verder te 
helpen je samen heel sterk bent”. Zo heeft Kees kunnen bemiddelen 
bij het inzetten van een andere PUM’mer die ondersteuning heeft 
verleend bij de subsidieaanvraag voor het drinkwaterproject in 
Mankon. Tevens zijn er recentelijk contacten geweest met het PUM 
op het gebied van afvalscheiding in Bamenda. De mogelijkheden 
die stedenbanden in ontwikkelingslanden hebben, zouden volgens 
Kees dan ook verder kunnen worden uitgebreid. Dit kan volgens 
hem onder meer door de naamsbekendheid van de stedenband in 
Bamenda zelf te vergroten. Op deze manier kan een lokale partner 
bij problematiek, of opgedane contacten, direct aan de stedenband 
denken. 

Moniek Plukhooij

(Rechtsboven op de foto staat Meinardi terwijl hij overlegt met een werknemer 
van Edge over de bouw van het nieuwe kantoor)

Dankzij de inzet van Truus krijgen 6 wijken in het district Mankon in Bamenda schoon 
drinkwater. Dit is mede gefinancierd door Cordaid, Aqua4All en Wilde Ganzen. Op dit moment 
zijn er in 4 wijken al 11 water-tappunten voor schoon drinkwater. Daarnaast heeft de Baptist 
High School met een internaat, dat in 1 van de wijken staat, ook een aantal tappunten. Deze 
mogen gebruikt worden door de mensen uit de omgeving. De laatste 2 wijken krijgen de 
komende maanden ook schoon water.
Schoon drinkwater in het stadsdeel Mankon is dringend nodig. Door gebrek aan schoon 
drinkwater lijden de wijkbewoners aan allerlei ziekten zoals dysenterie en soms zelfs cholera. 
De wijkbewoners (lees: vrouwen en kinderen) moeten nu nog kilometers lopen voor schoon 
drinkwater. Aan het eind van dit jaar is dit niet meer nodig voor 6100 mensen in de zes wijken.

Een wagen van bedrijf Edge in Bamenda bezig met vernieuwing van 30 km 
weg.
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Mede mogelijk gemaakt door 
Morks drukkerij

Een donatie aan Stichting Dordrecht-
Bamenda is fiscaal 
voordelig. Wij staan 
namelijk geregistreerd als 
ANBI bij de belastingdienst.

MEE Drechtsteden
Maakt meedoen mogelijk

Stedenbandendiner voor 
ondernemers

Burgemeester Arno Brok is in het college van B&W 
verantwoordelijk voor de internationale contacten en 
daarmee heeft hij ook de stedenbanden onder zijn 
hoede. Daarom organiseert de gemeente eens per 
jaar een diner waarop de stichtingen oude en nieuwe 
samenwerkingsorganisaties kunnen uitnodigen, om onder 
het genot een hapje met elkaar te praten over nieuwe 
plannen en samenwerking. Burgemeester Brok treedt op 
als gastheer.

(Links op de foto: Burgemeester Brok en voorzitter Gerda Bosdriesz)

Het Stedenbanddiner 2015 werd gehouden op 14 september 
2015 in het Meetinghouse te Dordrecht, het kantoor van onze 
samenwerkingspartner Mainovation. Van onze stichting waren Peter 
van Mersbergen, Gonnie Walrecht, Astrid Helder en ik aanwezig. 
Aan onze tafel zaten vanuit Gorinchem waarnemend burgemeester 
Govert Veldhuijzen, wethouder Arjen Rijsdijk en medewerker Eline 
van de Wel, Mark  en Caroline Haarman (Mainnovation), Geert ter 
Steeg(de voorzitter van de Dordtse Binnenstadondernemers en 
directeur van The Movies), Rein Meester (Duurzaamheidsfabriek 
Dordrecht) en Jasmijn de Koning (reclamebureau De Buffel).

Met deze mensen hebben we aan tafel uitgebreid gesproken. Daaruit 
zijn de volgende ideeën om verder aan te werken voortgekomen: 
•  Volgend jaar op de Secretaressedag een uitwisseling organiseren, 

waarbij 40 Dordtse ondernemers of organisaties 40 secretaresses 
in Bamenda in het zonnetje zetten. 

•  Er zijn contacten gelegd met de Duurzaamheidsfabriek voor het 
biogas-project waar Peter mee bezig is.

•  Voor een Afrikadag in april 2016 kunnen we de 
Ondernemersvereniging Dordrecht Centrum betrekken.

•  We kunnen met Pictura praten over het exposeren van de 
schilderijen van de schilders uit Bamenda.

•  Peter gaat in Gorinchem op zoek naar een vrouwenorganisatie die 
partner kan worden met de Ntankah Village Women Group. 

•  En we kunnen in Gorinchem deelnemen aan een 
voorlichtingsbijeenkomst voor de leden van de Gemeenteraad om 
informatie te geven over Bamenda en over de activiteiten van de 
stichting.

Al met al een rijke oogst van de avond! Als stichting kunnen we met 
deze steun van de gemeente onze bestaande contacten waardering 
geven voor het werk dat ze doen in Bamenda. En voor nieuwe 
contacten geeft het inspiratie en inzichten in wat er gedaan kan 
worden. We gaan de komende tijd aan de slag met deze nieuwe 
afspraken.

Jasmijn de Koning, Geert ter Steege, Gerda Bosdriesz en Eline van Wel in 
gesprek tijdens het stedenbandendiner.


