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Bamenda ligt in het westen van Kameroen en 

heeft ongeveer 400.000 inwoners.
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BAMENDATIMES

De kracht van Bamenda door de camera van Jan Tito
“Boris is een vrolijk knaapje met een enorme lach waar ik lekker mee kon spelen. 
Maar zodra ik met mijn gezicht achter de camera verdween, verstijfde hij helemaal. 
Meer dan een vaag glimlachje heb ik dan ook niet op de foto gekregen.”
Lachend verhaalt Jan Tito over zijn ontmoeting met de 11-jarige Teke Boris Mebah, 
een Kameroense jongen met het syndroom van Down, die door de Dordtse fotograaf 
op de gevoelige plaat is vastgelegd. “Hij werd waarschijnlijk geïntimideerd door de 
camera.”

De foto van Boris maakte onderdeel uit van de 
succesvolle foto-expositie “Krachtig, jong in 
Bamenda”, die de afgelopen twee maanden te 
zien is geweest in de Grote Kerk in Dordrecht.  
Voor het thema ‘Relaties’ fotografeerde hij in 
Bamenda mentaal en lichamelijk gehandicap-
te kinderen met hun ouders. Twee dagen lang 
reisde hij langs meerdere gezinnen, die over 
heel de stad verspreid zaten.
“Ik werd met de taxi overal naar toe gereden. 
Je rijdt daar over een soort asfalt met kuilen 
erin en soms was er een touw over de weg  

kenheid uitstralen. Zonder betrokkenheid kun 
je simpelweg geen foto maken waar alle par-
tijen tevreden over zijn.”
In een land als Kameroen ontkom je niet aan 
het leed dat je om je heen ziet. Dus ook Jan 
niet. Maar dat wilde hij niet fotograferen. “Ge-
lukkig creëert de camera een afstand tussen 
jezelf en de situatie waarin je terecht komt, 
waardoor je gevoel geen grote rol speelt wan-
neer je fotografeert. Het houdt het leed op 
afstand. En dat was ook de bedoeling, want 
ik wil de kracht van deze mensen laten zien, 
zoals zij het meemaken in hun dagelijks leven. 
Ze moeten hard werken en zich voor alles zeer 
inspannen en dat doen ze toch maar!”

Wendel van der Sluis

gespannen. Dan moest je betalen om er langs 
te mogen, tenzij de chauffeur lid was van de 
juiste taxibond, dan mocht je er gewoon langs.”
“Eenmaal in de buurt aangekomen, verander-
de de weg in onverharde bestrating van oranje 
klei dat zeer modderig wordt als het heeft ge-
regend en zeer stoffig is als de zon schijnt. De 
huizen van de gezinnen waren soms moei-
lijk te vinden, want er zijn in Bamenda geen 
straatnamen en huisnummers. Soms werden 
we door iemand opgewacht, die dan voor de 
taxi uit liep en ons naar het juiste huis bracht.”
“Het was steeds weer een verrassing om te 
zien waar ik terecht kwam,”vertelt Jan ver-
der. Bij aankomst legde hij eerst uit wat hij 
kwam doen en speelde hij een tijdje met 
de kinderen. “En dan vroeg ik of ze voor de  
camera wilde gaan staan. ‘Niet poseren’, zei 
ik dan, ‘gewoon blijven doen’. Ik hou niet van 
statische foto’s, dus ik maak ook vaak onver-
wachts een foto.”
Jan Tito heeft zijn eigen idee over hoe je een 
goede een foto maakt. “Hiervoor moet je be-
langstelling tonen, contact leggen en betrok-

Boris en zijn moeder in Bamenda.

Drie generaties: oma, dochter en kleinkinderen

Moeder met kind in Bamenda



Vanuit Bamenda

Kennis delen en meebouwen in Bamenda

Lipsch: “De ambitie van Mainnovation is 
meer dan een cheque alleen. Ons goede 
doel moet waarde toevoegen. Wij willen na-
melijk onze onderhoudskennis overdragen 
(Brains), mee bouwen (Hands) en onze re-
laties enthousiasmeren deel te nemen aan 
ons liefdadigheidsproject (Friends). Wij von-
den ons project in de stad Bamenda. Tijdens 
ons bezoek aan Bamenda hebben we les ge-
geven (“brains”) aan de National Polytech-
nic of Bamenda (NPB). En naast het geven 
van les hebben we een eerste steen gelegd 
voor de bouw van een nieuw klaslokaal bij 
het doveninstituut in Mbingo (“hands”). 

Bij aankomst op zondagmiddag in Bamenda 
was er niet veel tijd om uit te rusten, want 
maandagochtend stond de eerste groep 
studenten al te wachten op ons gastcollege. 
Het thema van ons interactieve college was 
“RCA”, ofwel Root Cause Analyse. Dit is een 
methode die wij als onderhoudsspecialisten 
vaak gebruiken om de echte oorzaak achter 
een probleem te kunnen achterhalen. Hier-
voor hebben we ze met een echte case laten 
oefenen. Ook het feit dat er leuke prijzen te 
winnen waren voor de besten, maakte dat 

het erg interactief en leerzaam was voor 
ruim 100 derdejaars studenten, verdeeld 
over de maandag en dinsdag.

Op woensdag stond het “hands” thema op 
de agenda. We vertrokken samen met af-
gevaardigden van de stichting Dordrecht-
Bamenda naar het doveninstituut in Mbin-
go. De aankomst was hartverwarmend; de 
klaslokalen met kleine kinderen liepen uit 
en overspoelden ons letterlijk! Die dag kre-

gen we de mogelijkheid om een gastcollege 
te geven en ons thema was Vliegen. Eerst 
vertelden we (terwijl een leraar ons verhaal 
vertolkte in gebarentaal) dat om te kunnen 
vliegen je aandrijving nodig hebt. Daartoe 
spanden we touwtjes door het klaslokaal, 
bliezen we ballonnen op en bevestigden 
die met een rietje aan de touwtjes en na het 
loslaten van de ballonnen schoten die door 
het lokaal. De uitdrukking op de verbaasde 
gezichten van de kinderen zal ons altijd 
bijblijven. Na de lunch deelden we zweef-
vliegtuigjes uit die de kinderen zelf in elkaar 
moesten zetten. Voor we het wisten vlogen 
de vliegtuigjes ons om de oren. 
Het middagprogramma die dag bestond uit 
de feestelijke opening van een nieuw klaslo-
kaal. Daarna  hebben we namens Mainnova-
tion een eerste steen gelegd voor de bouw 
van een volgend nieuw klaslokaal. Dit is 
mede gefinancierd door alle Mainnovation 
collega’s. 

Het was een geweldige ervaring en we voel-
den ons bevoorrecht om onze bijdrage te 
hebben mogen leveren. We zijn onze zaken-
relatie Kepner Tregoe dankbaar voor hun 
bereidheid om hun methodes met ons te 
delen om zo kennis over te kunnen dragen 
aan de NPB- studenten. 

In Kameroen en in Bamenda in het bijzonder 
hebben we ervaren dat mensen open staan 
voor adviezen van buitenstaanders. Het bie-
den van hulp aan de kinderen en studenten 
die de toekomst van dit land vertegenwoor-
digen is van essentieel belang.”

Jasper Lipsch

Twee jaar geleden besloot Mainnovation hun succes te delen met de minder be-
deelden in de wereld. MAINNOVATION is een adviesbureau gespecialiseerd in 
de verbetering van onderhoud & asset management aan complexe industriële 
machines (fabrieken, schepen, voertuigen, vliegtuigen) en infrastructuur. Twee 
medewerkers, Deola Baauw en Jasper Lipsch zijn in maart van dit jaar een week 
naar Bamenda geweest als afgevaardigden van hun bureau. Een verslag.

Deola Baauw en 
Jasper Lipsch 
leggen een 
eerste steen 
voor een volgend 
nieuw klaslokaal.

Met zweefvliegtuigjes leren de scholieren over aandrijving en vliegen.



Vanuit Dordrecht

Het Dordtse ziekenhuis heeft een Commis-
sie Buitenland die afgeschreven goederen 
een tweede leven bezorgt in buitenlandse 
ziekenhuizen. "Vanzelfsprekend zijn dat 
spullen die nog goed te gebruiken zijn, 

maar die in ons land over hun technische 
of boekhoudkundige grenzen zijn", vertelt 
voorzitter Gert Jan van Heiningen. "Onze 
commissie werkt met ziekenhuizen in arme-
re landen, die deze goederen prima kunnen 
gebruiken, vaak nog jarenlang." Zo werd er 
de afgelopen jaren onder meer steun gege-
ven aan ziekenhuizen in Roemenië, Molda-
vië, Suriname en Birma. 
 
Orastie, de partnerstad van Sliedrecht, was 
tot voor kort de belangrijkste partner. Van 
Heiningen: "In ons reglement staat dat een 
samenwerking drie jaar mag duren. In die 
periode willen we concrete doelen berei-
ken om het buitenlandse ziekenhuis op een 
hoger plan te krijgen, maar er moet geen 
afhankelijkheid ontstaan." Eerder dit jaar 
vroeg burgemeester Brok aan ziekenhuisdi-

recteur Pier Eringa of die iets zag in samen-
werking met Bamenda. Omdat de samen-
werking met Orastie net ten einde liep, was 
er ruimte. Iedereen was enthousiast. 
 
Het Regional Hospital is een algemeen zie-
kenhuis met veel specialismen en 400 bed-
den, dat verwezen patiënten uit een groot 
gebied opvangt. Van Heiningen: "Het Ba-
menda Regional Hospital heeft veel nodig. 
Het varieert van behandelstoelen tot bloed-
drukmeters en van wiegjes tot oogmeetap-
paratuur." Het Albert Schweitzer ziekenhuis 
bekijkt momenteel welke van deze spullen 
al in depot beschikbaar zijn en welke op ter-
mijn vrijkomen. 

Uiteindelijk is een van de doelen van de 
commissie dat er, naast goederenhulp, een 
vriendschap ontstaat. Van Heiningen:  "De 
goederen gaan één kant op, maar van elkaar 
leren is een wederzijds proces. Wij kunnen 
erg veel opsteken van de manier waarop 
zorgverleners in zwaardere omstandighe-
den en met minder middelen toch hun pati-
enten zo goed mogelijk helpen."

Stedenband breidt zich uit naar ziekenhuizen 
Het Albert Schweitzer ziekenhuis en Bamenda Regional Hospital worden 
vrienden. De samenwerking zal minimaal drie jaar duren en gaat begin 2015 
effectief van start. In eerste instantie is het de bedoeling dat gebruikte medi-
sche apparatuur en ziekenhuismeubilair van Dordrecht naar Kameroen worden 
verscheept. Later komt daar mogelijk kennisuitwisseling bij, in de vorm van 
bijvoorbeeld stages over en weer. 

Bert Staat (CU/ SGP): “Onze fractie vindt het 
belangrijk dat we ervaringen uit Dordrecht 
kunnen delen met andere steden. Ik zie kan-
sen met de stad Bamenda op het terrein van 
duurzaamheid en het verbeteren van het af-
valmanagement. Maar ook op het gebied van 
onderwijs en scholing kunnen we Bamenda 
verder op weg helpen. CU/SGP zal zich inzet-
ten om de stedenband binnen de gemeente-

Geadopteerd door GroenLinks en CU/ SGP

raad onder de aandacht te houden, ook zul-
len we dat richting de achterban doen.”  

Kitty Kruger (GroenLinks):” Zeker nu de fi-
nanciële middelen minder zijn en er op alle 
fronten bezuinigd wordt, is het aan ons po-
litieke partijen de taak te laten zien dat onze 
steun nodig en zinnig is. Stedenbanden 
stellen in staat om elkaar te leren kennen 
wat wederzijds tot wetenschappelijke, eco-
nomische of maatschappelijke voordelen en 
inzichten leidt. De sociale component is ook 
belangrijk, het bekend raken met elkaars 
cultuur. Dit kan een interessante uitwisseling 
opleveren van kunstwerken tot en met begrip 
voor omgangsvormen.”     
Lees de volledige interviews op 
www.dordrecht-bamenda.nl

De Dordtse politieke partijen GroenLinks en CU/ SGP hebben de stedenband 
met Bamenda geadopteerd voor de komende vier jaar! De adoptie houdt in dat 
zij de stedenband politiek steunen en kennis uitwisselen met gemeenteraads-
leden van Bamenda. Hoe de twee partijen en de stedenband de samenwerking 
verder gaan invullen wordt de komende maanden besproken. In januari 2015 
brengen de fractievoorzitters een bezoek aan Bamenda.

Verpleegsters verbinden een kind na een operatie 
aan haar O-benen.

Nieuw logo!
Je hebt het mogelijk al gezien op flyers 
en posters, maar vanaf 2015 gebruikt 
stichting Dordrecht-Bamenda een nieuw 
logo. Dit is de laatste Bamenda Times die 
je in deze stijl zult ontvangen. We hebben 
voor dit nieuwe logo gekozen omdat deze 
qua tekst en beeld beter uitstraalt waar 
we voor staan, namelijk voor wederzijds 
begrip en verbinden. Het logo bestaat uit 
drie kleuren waarvan de middelste een 
menging van de andere twee kleuren 
is. Dit staat voor overlap en de banden 
tussen de twee zustersteden Dordrecht 
en Bamenda. Waarom oranje? Allebei 
de steden staan centraal. In de vlag van 
Kameroen zit een geel-oranje kleur en de 
kleur van Nederland is ook oranje. Een 
mooi gemeenschappelijk kleurenpalet, 
aldus vrijwilliger Laura Jooren, aan wie 
wij dit nieuwe logo te danken hebben. 

Fractievoorzitters Bert Staat en Kitty Kruger.



BAMENDA THE BEST TO VISIT 
FOR YOUR HOLIDAYS 

We are just the 
right stop for your 
tour of Bamenda 

ALL OF 
CAMEROON 

IN BAMENDA 

Tel: (+237) 99 31 59 89 

Zwinkels Tours 
Cameroon 

www.zwinkelstourscameroon.com 
zwinkelstours@yahoo.co.uk 

In het kort Colofon
Sinds 1993 heeft de gemeente Dordrecht een 

bijzondere band met de stad Bamenda in het 

West-Afrikaanse Kameroen. Hoofddoel van de 

stichting is om contact te stimuleren tussen 

mensen in Dordrecht en Bamenda. Hierbij staat 

het delen van kennis en cultuur centraal. Daar-

naast steunen we Bamenda in de uitvoer van 

ontwikkelingsprojecten.  

Redactie
Astrid Helder, Jasper Lipsch, Wendel van der 

Sluis en de vrijwilligers

Stichting Stedenband 
Dordrecht-Bamenda
Bosboom Toussaintstraat 67

3314 GB Dordrecht

info@dordrecht-bamenda.nl

www.dordrecht-bamenda.nl

IBAN: NL13INGB0009191991

Opmaak
Tienplus, onderdeel van MEE Drechtsteden. 

Meer informatie: www.tienplus.net

Mede mogelijk gemaakt door Morks drukkerij

MEE Drechtsteden
Maakt meedoen mogelijk

Echter sinds juni 2013 waren het bestuur van 
stichting Dordrecht-Bamenda en van IYVF 
het niet eens over juridische, beheerstech-
nische en administratieve zaken rond het 
Wakka centrum. Het IYVF kon op deze vlak-
ken niet voldoen aan onze eisen. Om deze 
reden heeft het bestuur van de stichting op 1 
september 2014 besloten de samenwerking 
met IYVF op te zeggen. Met alle betrokken 
partijen waaronder subsidiegevers is ge-

zocht naar een oplossing voor de realisatie 
van het Wakka-centrum. Een Kameroense 
advocaat heeft het bestuur hierbij gehol-
pen. Echter, we zijn er niet juridisch in ge-
slaagd om het centrum over te dragen aan 
een andere lokale organisatie. Daarom kan 
de stichting het Wakka-centrum niet meer 
steunen. Dit betreurt het bestuur zeer. Lees 
de officiële verklaring van het bestuur op 
www.dordrecht-bamenda.nl/project/wakka 

Stichting stopt met bouw Wakka-centrum
Stichting Dordrecht-Bamenda heeft sinds 2010 de lokale organisatie in Bamenda, 
de stichting Integrated Youth Volunteer Foundation (IYVF), als adviseur en fonds-
enwerver ondersteunt met de bouw van een centrum voor kinderen met een 
verstandelijke beperking: het WAKKA centrum. De bedoeling van dit centrum was 
om de kinderen te voorzien van de juiste behandelingen en trainingen. Ook zouden 
familieleden hier terecht kunnen voor advies en informatie en zou er aan de omge-
ving voorlichting worden gegeven.

Een donatie aan Stichting Dordrecht-

Bamenda is fiscaal voordelig. Wij staan 

namelijk geregistreerd als ANBI bij de 

belastingdienst.

Ze bezocht het Stedelijk Dalton Col-
lege (SDC) omdat deze school meer-
dere leerlingen heeft met een beper-
king. Deze leerlingen maken allemaal 
hetzelfde huiswerk en gaan allemaal 
naar dezelfde lessen. Dat dit kon 
vond mevrouw Fobuzi erg mooi. 
Fobuzi was verder verbaasd over het 
aantal kinderen per klas. Een kleine 
klas in Bamenda bestaat uit 60 leer-
lingen en een grote uit 120 leerlingen! 
Op de school waar zij werkt zitten 
ruim 5000 leerlingen! Bij het SDC zijn 
dat er 800.

Speciaal bezoek aan Stedelijk Dalton 
College Dordrecht
Mevrouw Fobuzi is leerkracht bij de Goverment Bilingual High School in Ba-
menda. Ze is al 25 jaar officieel leerkracht van de Kameroense regering. Ze is op 
dit moment bezig bij het CBC (Cameroon Baptist Convention) voor het SEEPD pro-
gramma. Dit programma zet zich in voor mensen met een beperking, van autisme 
tot dyslexie. Mevrouw Fobuzi kwam eind september naar Dordrecht om te kijken 
hoe het speciaal onderwijs hier geregeld is. 

Advertentie


