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Stichting Dordrecht-Bamenda heeft als opdracht Dordtenaren te betrekken bij de 
stedenband met Bamenda in Noord-West Kameroen. Daarnaast zetten wij ons in 
voor de ontwikkeling van Bamenda en haar inwoners. 2012 was een jaar waarin 
veel activiteiten in zowel Dordrecht als Bamenda zijn uitgevoerd. Dit jaarverslag 
geeft een overzicht van deze initiatieven. 
 

Stichting 
Dordrecht-
Bamenda 



 

 2 

 

 
 
 

Inhoudsopgave 
 
Voorwoord 
 
1. Activiteiten in Dordrecht 
 
1.1 Samenwerking met ondernemers 
1.2 Benefiet-concert 
1.3 Bezoek uit Bamenda 
1.4 Communicatie en publiciteit 
 
2. Activiteiten in Bamenda 
 
2.1 Wakka: Centrum voor (mentaal) gehandicapte kinderen 
2.2 ISFD Mbingo: Onderwijs voor slechthorende en dove kinderen  
2.3 Bamenda Art  
2.4 Youth@Work: Beroepsopleiding voor werkloze jongeren 
 
3. Organisatie 
 
4. Financieel overzicht 
 
 
 
 



 

 3 

Nieuwe locatie van ons kantoor: 
buurtcentrum de Buitenwacht 

 
 

Voorwoord 
 
In dit jaarverslag worden de verschillende activiteiten en 
projecten van de Stichting Dordrecht-Bamenda nader 
toegelicht, maar wij willen toch een paar punten naar voren 
halen. 
 
In 2012 zaten wij in een kantoorruimte van de Dordtse 
Welzijn Organisatie (DWO) aan de Singel. Echter door de 
fusie van DWO met MEE, zullen wij per 1 januari 2013 
moeten verhuizen naar De Buitenwacht in de Bosboom 
Toussaintstraat 67 te Dordrecht. Dat is jammer, want het was 
een  prettige en goed geoutilleerde werkruimte bij de DWO. 
 
Dordrecht kreeg in 2012, naast de medewerkers van 
organisaties en instellingen uit Bamenda, een tweetal officiële 
bezoeken. 
Allereerst kwam aan het begin van de zomer de Government 
Delegate mr. Vincent Nji Ndumu met een uitgebreide 
delegatie op bezoek. Hij bezocht onder andere het ROC Da 
Vinci College, het Albert Schweitzer ziekenhuis en koffiebrander ICS. 
In augustus kwam de Fon van Bali, op uitnodiging van een vrijwilliger van het Wakka-project, 
op bezoek. De Fon heeft voor het opvangcentrum van meervoudig gehandicapten het 
bouwterrein beschikbaar gesteld. 
 
Vanuit Dordrecht werd Bamenda ook regelmatig bezocht, onder andere Truus Treep die de 
opening van het Resource centrum bij Mbingo kon bijwonen en Gonnie Walrecht die blij was 
dat de helft van het Wakka opvanghuis gereed was. Later kreeg zij uit handen van de Fon van 
Bali de onderscheidingvan Ereburger van Bali (deelgemeente Bamenda).  
 
In Dordrecht werd op initiatief van burgemeester Arno Brok een aantal bijeenkomsten 
georganiseerd, die er toe moeten leiden dat in 2013 een delegatie naar Bamenda gaat met 
vertegenwoordigers van bedrijven. Dit in het kader van de speerpunten van de gemeente 
Dordrecht: economie, cultuur en duurzaamheid. 
Ter voorbereiding vond een overleg met de Dordtse service-clubs en tweemaal een overleg 
met werkgevers, gemeente en vertegenwoordigers van de drie stedenbanden van Dordrecht 
plaats en dit werd zeer gewaardeerd. 
 
Naast de lopende projecten, waarvoor op allerlei manieren geld wordt ingezameld - op 
markten, bij fondsen, met sponsor zwemmen, zegeltjes bij de supermarkt, een 
benefietconcert, enz. - is het toch jammer dat de aanvragen voor goede projecten, die ons 
regelmatig toegestuurd worden, door ons niet gehonoreerd kunnen worden. Hopelijk vinden 
wij in de toekomst alternatieve inkomstenbronnen hiervoor. 
 
 
Frans Bleijerveld 
Secretaris Stichting Stedenband Dordrecht-Bamenda 
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Burgemeester Arno Brok. 

 

 
1. Activiteiten in Dordrecht 
 
Presentaties aan service-clubs, gastlessen, een diner met ondernemers, een 
benefiet-concert en veel bezoek uit Bamenda in 2012. Zo terugkijkend heeft de 
stichting veel gedaan en ook veel mensen bereikt. Om een indruk te krijgen van 
de inhoud van deze gebeurtenissen, zullen wij enkele kort beschrijven.  
 
 
1.1 Op zoek naar samenwerking met ondernemers 
 
In 2012 heeft de stedenband twee activiteiten georganiseerd om contact te leggen 
met meer bedrijven en ondernemers in de Drechtsteden. 
 
Op 13 februari kwamen 10 ondernemers uit de Drechtsteden naar de SSPB in 
Dordrecht voor informatie over zakendoen met 
Kameroen. Sprekers die middag waren burgemeester 
Arno Brok, de heer Jean-Patrice Koe van de Kameroense 
ambassade en mevrouw Marina Diboma van het 
Nederlands Afrikaanse Business Council. 
 
Burgemeester Brok ziet veel mogelijkheden op het gebied van 
cultuur en economie. Hij heeft met eigen ogen gezien dat je met 
micro-initiatieven de levens van de mensen dáár daadwerkelijk 
direct raakt. Hij vertelde dat hij in januari 2013 met een delegatie 
van ondernemers een bezoek aan Bamenda zal brengen.   
 
De heer Koe gaf aan dat de lokale productie in Kameroen niet  
voldoende is voor de 'interne consumptie'. Kameroen heeft daarom  
vooral investeerders nodig die hierbij kunnen helpen. Ook op het 
gebied van energie is er onvoldoende kennis. Solar energy biedt 
veel kansen. Een uitdaging blijft de aanpak van corruptie in 
Kameroen.  
 
Als laatste spreker vertelde mevrouw Diboma (NABC) dat er  in 
2011  al een zeer succesvolle handelsmissie naar Kameroen is 
geweest, waarbij één bedrijf direct twee opdrachten binnensleepte 
en een ander een distributeur vond. Haar tip aan ondernemers is: 
Be patient, persistent and polite. 
 
In juni zijn tijdens een zakendiner op het stadhuis van Dordrecht  
veelbelovende afspraken gemaakt met Dordtse bedrijven. Het ROC  
Da Vinci College wil een samenwerking met (hogere) scholen in  
Bamenda aangaan. Via een uitwisselingsprogramma zal  
kennis over o.a. ICT, bouw en gezondheidszorg worden gedeeld. 
Daarnaast willen zij studenten stage laten lopen in Bamenda. In 
2013 worden de mogelijkheden bekeken tijdens een bezoek van 
een docent aan onze partnerstad. 
 
Verder gaat Natutech, een groothandel in duurzame 
energieproducten, lampen op zonne-energie doneren aan 
huishoudens in Bamenda. Omdat de elektriciteit daar regelmatig 
uitvalt, zijn de mensen vooral aangewezen op zgn.‘bush lamps’ 
(= kerosinelampen). De brandstof voor deze lampen is duur en 
daarnaast veroorzaken ze vaak brand waarbij families hun  
bezittingen en soms zelfs hun leven verliezen. De duurzame  
lampen dragen bij aan een oplossing voor deze problemen. 
 
 
 

Jean-Patrice Koe over de 
economie van Kameroen: elk 
jaar enkele procenten groei! 

Fractievoorzitter Mary Ruijsch van Groen 
Links was tafel-voorzitter en stimuleerde 
de gasten toezeggingen te doen. 
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Cornerpoint heeft, om de vervoerskosten van gedoneerde goederen naar Bamenda aanzienlijk 
te reduceren, aangeboden deze mee te nemen bij het versturen van luchtvracht naar 
Kameroen. Het bedrijf levert wereldwijd onderdelen aan marine en industrie. 
Tenslotte  heeft AD De Dordtenaar toegezegd journalisten uit Bamenda te willen gaan trainen 
om de kwaliteit van de nieuwsgaring te verbeteren. Verder hebben zij in oktober vijf columns 
van Gonnie Walrecht over haar werk voor de stichting gepubliceerd. 
 
 
1.2 Benefiet-concert 
 
Aan het eind van 2012, op 16 november, nodigden wij Dordtenaren uit om te 
komen genieten van Kameroense jazz en soul in de Trinitatiskapel. De opbrengst 
van het concert kwam ten goede aan twee organisaties in Bamenda:het Mbingo-
onderwijsinstituut voor dove kinderen en het Wakka-zorgcentrum voor mentaal 
gehandicapte kinderen. Het concert was een groot succes! 
 

 
 
Dankzij het belangeloze optreden van o.a. jazz- en soulzangeres Ntjam Rosie en soulzanger 
Blick Bassy, haalden wij het mooie bedrag 2600 euro op! Het concert leverde ons ook veel 
publiciteit op en zorgden voor ontmoetingen met Dordtenaren die nog niet bekend waren met 
de stedenband. Ruim 120 mensen waren aanwezig in de Trinitatiskapel. 
 
De organisatie verliep goed doordat wij die avond  een groot aantal vrijwilligers beschikbaar 
hadden. Wij zijn hen hier  heel dankbaar voor. Verder werd een gedeelte van de kosten gedekt 
door advertenties in het programmaboekje. Wij ontvingen advertentiebijdragen van onder 
andere de drukkerij Morks, het Innercity Hotel, Supermarkt Plus, winkelcentrum 
Sterrenburg, GroenLinks en Zorggroep Crabbehoff. Een gedeelte van de advertentiekosten 
kon verder nog worden geschonken aan de projecten van Wakka en Mbingo.  
 
 

 

Blick Bassy. Ntjam Rosie. 

De verkoop van Kameroense artikelen verliep goed. Ook was er een optreden van drie jongeren die nummers 
uit de musical Porgy & Bess zongen. 
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De tijdsinvestering in verhouding tot de opbrengst van het concert was wel erg hoog. De 
volgende keer zullen wij de mogelijkheid van een grotere zaal bekijken en willen wij tijdens 
het concert de mensen meer stimuleren om een gift te geven via een duidelijk aanwezige 
donatiebus en een paar collecterende vrijwilligers  
Uiteindelijke conclusie is dat het concert een goed resultaat heeft opgeleverd voor een eerste 
keer.  
 
 
1.3 Bezoek uit Bamenda 
 
Zowel de government delegate van 
Bamenda, als de Fon van Bali 
(deelgemeente van Bamenda) en de 
schooldirecteur van het Mbingo-
onderwijsinstituut bezochten Dordrecht 
vorig jaar. De government delegate, de heer 
Vincent Ndumu, was uitgenodigd door 
burgemeester Arno Brok om de festiviteiten 
rondom Koninginnedag en bevrijdingsdag 
mee te maken. De Fon van Bali Nyonga 
wilde contact leggen met HVC het 
afvalverwerkingsbedrijf van Dordrecht. En 
de directeur van Mbingo, de heer Ezekiel,  
wilde graag instituten in Nederland bezoeken  
die werken met mensen met een beperking. 
 
Het doel van het bezoek van de government delegate,  de heer Vincent Ndumu, was niet alleen 
gekomen om kennis te maken met de typisch Nederlandse culturele festiviteiten, maar ook 
om de toekomst van de stedenband te bespreken met de gemeente. En om bedrijven te 
bezoeken die een grote toegevoegde waarde zouden kunnen hebben voor de economie van 
Bamenda, zoals koffiebrander ICS. Helaas zijn de koffiebonen van Kameroen nog niet van de 
juiste kwaliteit. Ook bezocht Ndumu het Albert Schweitzer ziekenhuis voor een mogelijke 
uitwisseling van artsen en verpleegkundigen. Verder stonden er bezoeken aan de Rabobank, 
het ROC Da Vinci College, de tweedehandswinkel Opnieuw &Co en afvalverwerkingsbedrijf 
HVC op het programma. HVC zal in 2013 gaan bekijken hoe het ophalen van afval en de 
vuilsnisbelten in Bamenda kunnen worden verduurzaamd. Met het DaVinci College wordt in 
2013 gekeken of studenten en docenten naar Bamenda kunnen gaan voor stages en 
uitwisseling van kennis. 
 

 
 
 
 

Tijdens Koninginnedag op het bordes van het stadhuis 
staan Ndumu met zijn vrouw Hilda naast 
burgemeester Brok. 

Koffie proeven bij koffiebrander ICS. Ndumu had een 
gesprek met ICS omdat in Bamenda koffieplantages zijn.  

In de loodsen van Agrodelta. Bamenda zou hun kennis 
kunnen gebruiken voor het langdurig opslaan en 
bewaren van landbouwproducten.  
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DeFfon van Bali Nyonga, ZKH Dr. Ganyonga III, was in augustus op bezoek in Dordrecht. Hij 
is een lokale koning van een deelgemeente van Bamenda. Hij wilde onder andere kijken of 
burgemeester Brok iets kon betekenen voor de projecten in Bali. Hij bezocht ook de 
zorgboerderij De Veldlinden in de Dordtse Biesbosch. Ganyonga III heeft in 2011  
 

 
drie hectare land geschonken aan het Wakka-project voor kinderen met een mentale 
handicap. Deze boerderij kan als voorbeeld dienen voor het Wakka-centrum. Bij De 
Veldlinden gaan mensen met een verstandelijke beperking en mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel aan de slag als hulpboeren in het verzorgen van dieren en de akkerbouw. Ze 
organiseren zinvolle bezigheden voor de gehandicapte kinderen, waarbij ze zelf veel bijdragen 
aan het bedrijf.       
  
 
1.4 Communicatie 
 

In 2012 is veel tijd geïnvesteerd om de stedenband via internet zichtbaarder te 
maken. Aan de ene kant zijn er kosten gemaakt door de website te vernieuwen 
en aan de ander kant is er gebruik gemaakt van de social-media-site Facebook 
wat gratis beschikbaar is. Daarnaast hebben we veel tijd gestoken in het 
genereren van free publicity. 
 
Website 
 
Begin september is de nieuwe website live gegaan. De oude website liet 
niet duidelijk zien wat onze stedenband doet en het CMS (content 
management systeem) was niet simpel in onderhoud. Daarnaast willen 
wij meer mensen betrekken bij de stedenband en hen sneller aanzetten 
tot actie. Hiervoor is het item ‘doe mee’ geintroduceerd. Als extra 
prikkel hebben we ook de button Doneer toegevoegd. Het is belangrijk 
dat wij onze inkomstenbronnen verbreden. 
   
De website heeft een kleurijke achtergrond gekregen in de kleuren van 
de huisstijl. In het bovenste gedeelte van de site staat duidelijk de 
missie van de Stichting weergegeven en in een slide-show schuiven 
foto’s voorbij van de verschillende projecten met een korte 
beschrijving van deze projecten. Verder kunnen mensen meer 
informatie vinden ‘over ons’, de ‘projecten’ en over onze activiteiten 
(‘agenda’). Om mensen aan te moedigen om vrijwilliger of donateur te  

Ganyonga III in gesprek met 
burgemeester Brok. 

Op bezoek bij zorgboerderij De Veldlinden in de Biesbosch. 
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worden is er de grote rode button ‘doe mee’. Ook kan een bedrijf sponsor worden voor de 
werkzaamheden van de stichting.   
Sinds de website live is gegaan is het in 2012 door 1.169  unieke bezoekers uit Nederland 
bekeken, voornamelijk door mensen uit de provincie Zuid-Holland. 
De pagina met projecten, ‘over ons’ en de agenda zijn het beste bekeken. Ongeveer 4% van de 
bezoekers bekijkt de ‘doe mee’-optie.  
 
Publiciteit 
 
Voor een organisatie als Stichting Dordrecht-Bamenda is publiciteit van groot belang en 
vooral lokale media spelen een grote rol in het genereren van aandacht voor de organisatie. 
2012 was in dit opzicht een succesvol jaar, waarbij de stichting veel media-aandacht wist te 
generen voor Bamenda en de stedenband, haar projecten en activiteiten. 
 
Het startschot werd gegeven in februari met publicaties over zaken doen met Bamenda in de 
rubriek ‘Dordt Internationaal’ in het huis-aan-huisblad Dordt Centraal en in de nieuwsbrief 
van Werkgevers Drechtsteden. In mei verscheen in deze special rubriek in Dordt Centraal het 
nieuws dat er een nieuw computergebouw voor dove scholieren werd geopend in Bamenda, 
als onderdeel van het Mbingo-project.  Een maand later werd er een interview gepubliceerd 
met Truus Treep over  
het Mbingo-project. In augustus werd de aandacht gevestigd op de vele nieuwe initiatieven die 
door o.a. de stichting worden ontwikkeld voor onze zusterstad. 
 
2012 was ook een succesvol publiciteitsjaar voor het Wakka-project in het algemeen en 
Gonnie Walrecht in het bijzonder. In juni verscheen er  een groot  interview met Gonnie 
Walrecht over haar werk voor het Wakka-centrum in AD De Dordtenaar. Dit interview werd 
in de maanden september en oktober gevolgd door vijf speciale columns van Gonnie 
Walrecht’s  hand over haar werk en belevenissen in en om Bamenda.  
In augustus bracht de Fon van Bali een bezoek aan Dordrecht en dit genereerde wederom veel 
publiciteit in AD De Dordtenaar en Dordt,maar ook op de lokale tv-zender TV Dordrecht. 
 
Het jaar van de stichting werd afgerond met het uiterst succesvolle benefietconcert voor 
deWakka- en Mbingo-projecten. Ook publicitair wist de stichting een grote hoeveelheid 
aandacht te creeren. Aankondigingen in Dordt Centraal en Stem van Dordt, maar ook 
wijkkranten als De Poorter en De Staartenaar, zorgde er mede voor dat de kaarten voor het 
concert al in de voorverkoop waren uitverkocht. Maar de publiciteit kwam ook nog na het 
concert met een groot artikel in de society-rubriek ‘Bubbels’ in AD De Dordtenaar. 
 
Facebook 
 
Met de nieuwe website in de lucht zijn de zomermaanden gebruikt om 
een Facebook-pagina ‘Stedenband Dordrecht-Bamenda’ te starten. 
Een Facebook-pagina naast de website is belangrijk omdat hier veel 
makkelijker ad hoc nieuwtjes geplaatst kunnen worden en volgers van 
de pagina zijn 'realtime' op de hoogte van nieuwtjes. Het is de 
bedoeling met de site betrokkenheid en bekendheid te vergroten en 
bestaande en nieuwe relaties van de stichting beter aan ons te binden.  
 
Allereerst is begonnen met wat ‘oude’ informatie en gegevens op de 
pagina te plaatsen. Op deze manier is terug te vinden sinds wanneer 
de stichting bestaat en wat de hoogtepunten uit de afgelopen jaren 
waren. Na de zomer, vanaf september is geprobeerd regelmatig 
nieuwtjes via de site delen. Zo zijn foto’s gedeeld van de bezoekers die 
na de zomer in Dordrecht waren (de Fon van Bali en de heer Benuh 
van Mbingo), het event ‘Benefietconcert’ is vermeld geweest, 
berichtjes die in AD de Dordtenaar verschenen zijn geplaatst en 
berichtjes rond Mbingo en Wakka zijn verschenen. 
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Uitdagingen voor het komende jaar zijn 1) het aantal volgers laten groeien (pas in januari 
2013 haalden we de 30e volger binnen) en 2) om meer interactie Kameroen/Nederland, 
Bamenda/Dordrecht te krijgen. Er zijn al enkele stappen ondernomen om meer volgers op 
Facebook te krijgen. Bijvoorbeeld via een klein flyertje toegevoegd aan de verzending van de 
uitnodigingen voor het benefietconcert en ook door een bericht in de Bamenda Times. Op de 
website worden de berichten die op Facebook zijn geplaatst ook zichtbaar gemaakt, op deze 
manier worden lezers naar Facebook verwezen. 
 
Facebook zou een mooi middel kunnen zijn om interactief met bewoners van Bamenda te 
communiceren. Het is dan wel nodig berichten consequent (ook) in het Engels te plaatsen. 
Omdat mensen hun reactie kunnen geven op de geplaatste berichten, is het mogelijk op elkaar 
te reageren en tot een vorm van interactie te komen. 
In 2011 zijn twee edities van de nieuwskrant Bamenda Times uitgegeven (oplage: 600), 
namelijk in mei en december. Hiervan zijn 550 naar de achterban gestuurd. De rest is 
uitgedeeld bij diverse activiteiten van de Stichting.Door contacten tijdens activiteiten van de 
Stichting, persoonlijke contacten (bestuur, vrijwilligers en coördinator) en naar aanleiding 
van de website, zijn ongeveer 50 nieuwe abonnees toegevoegd (toename van 10%). 
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2. Activiteiten in Bamenda 
 
2.1 Wakka: Centrum voor (mentaal) 
gehandicapte kinderen 
 
Looptijd: 2010-2013 
 
In de loop der jaren heeft de Stichting al heel wat 
lichamelijk gehandicapte kinderen kunnen helpen 
met een consult in het revalidatiecentrum 
SAJOCAH in Bafut, 15 km van Bamenda. Door een 
betere moeder en kind zorg is dit aantal 
ondertussen behoorlijk gedaald. Daarentegen 
komen er nu naar verhouding meer kinderen met 
een mentale beperking naar het centrum  omdat ze 
makkelijker opgespoord kunnen worden en het 
hebben van een mentaal beperkt kind een beetje 
uit de taboesfeer is gehaald. Hierdoor is bij ons het 
idee gegroeid om met name deze kinderen in onze 
hulp te betrekken.  
 
IYVF (Integrated Youth Volunteer Foundation) in 
Bamenda heeft ons benaderd om hen te helpen een 
zorgcentrum voor met name deze kinderen te 
ontwikkelen. 
 
Dit centrum zal tevens een ontmoetings- en 
voorlichtingspunt worden voor de ouders en de 
omwonenden. De ouders worden zich hierdoor 

bewust van de potentie van hun kind en kunnen 
meedoen aan de training van hun kind. 
Het personeel zal een opleiding en training krijgen 
gericht op deze doelgroep en een  training krijgen hoe dit 
centrum te exploiteren. 
 
Beoogd resultaat: 
-    De bouw van een centrum voor dag- en nachtopvang 
      voor 40 (mentaal) beperkte kinderen. Zij krijgen  
      trainingen in zelfredzaamheid, onderwijs, sociale  
      vaardigheden, de  noodzakelijke therapie en  
      (medische) zorg. 
- Daarnaast  kunnen jaarlijks ruim 75 kinderen van de 

faciliteiten van het centrum gebruik maken. De 
constructie van het centrum is in twee fasen 
ingedeeld. Per fase worden slaapvertrekken voor 20 
kinderen gebouwd. Oplevering eerste helft (afgerond 
medio 2011), oplevering tweede helft is eind 2013. 

- Kennis en vaardigheden vergroten van het personeel 
van IYVF op het gebied van gehandicaptenzorg en 
management  

- Ontwikkelen van trainingen voor kinderen op mentaal en fysiek gebied. 
- Opsporen van kinderen met beperkingen. De kinderen met een motorische en mentale 

beperking gaan eerst naar Sajocah voor consult, revalidatie en eventueel operatie. Daarna 
volgt opname of behandeling in het Wakka Centre. 

 
 
 
 

De huidige bewoners van het Wakka Centrum met hun 
begeleiders   

Margriet van de Vosse (Move2Care) geeft een 
training over cesar-therapie aan het personeel.  

Aan het eind van 2012 waren er slaapplekken voor 20 
kinderen en zat over het tweede gedeelte ook een dak.  
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Update bouw 2e fase 
In april 2011 is de eerste helft van het centrum gebouwd. Na afronding van de eerste fase, is 
begonnen met het opnemen en verzorgen van kinderen met een zware mentale handicap.  
Begin 2012 hebben wij van Cordaid subsidie ontvangen voor Fase 2: het afbouwen van het 
Carre inclusief de vraag voor subsidie voor de capaciteitsopbouw van de staf en het personeel.  
Dankzij andere fondsen zijn wij ruim boven het benodigde bedrag voor de tweede fase 
uitgekomen. Een door Cordaid aangestelde consultant heeft met het team van het Wakka 
Centre goede resultaten geboekt. Hiervoor alle waardering. 
Het Revalidatiecentrum Sajocah en De Stichting Cura Mundi (Sherborne therapie) en het 
WakkaCentrum hebben een netwerk gevormd voor kennisuitwisseling. Verder is een 
samenwerkingsverband tot stand gekomen met Move2Care. 
Bij het Ministery van Public Health zal worden aangeklopt voor legalisatie tot een NGO en bij 
het Lilianefonds voor financiële hulp per kind. 
 
 

  
 

Blije kinderen bij Wakka. De begeleiders zorgen ervoor dat ze genoeg beweging krijgen binnen en buiten. 

 
 
Oprichting van de Wakka Women Union 
Deze vrouwenorganisatie is ontstaan doordat de moeders van de kinderen van het Wakka 
Centrum zich verbonden voelen met het centrum. De vrouwen komen elke week samen. 
Zij willen met door hun te ontwikkelen projecten mede zorgen voor de inkomsten waarbij 
deze projecten als leerbedrijf voor hun kinderen zijn. Het kippenproject is in uitvoering bij 
een moeder thuis, omdat zij twee ruimtes kon missen waar ieder 200 kippen in konden 
worden geplaatst. Daarnaast heeft zij een waterbron voor de kippen. Een borduurproject is bij 
een andere moeder opgericht. Nu borduren ze nog zelf de traditionele kleding. Straks krijgen 
de kinderen hierin hun taak. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 400 kippen lopen al rond waarbij de opbrengst 

is voor het Wakka Centrum. 
Een moeder bij het Wakka-centrum laat aan vrijwilligster Gonnie 
Walrecht haar borduurtechniek zien. 
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Vanwege de varkenspest is het dit jaar niet gelukt een varkensproject te starten. Dat wordt nu 
2013. Een siertuin is voor 2/3 ingeplant met struiken, heesters en vruchtdragende bomen. De 
moestuin is in de kerstvakantie uitgebreid door het planten van  
1000 yama yama wortels. Een heel karwei in deze grond. 
 
Watervoorziening voor drinkwater en voor de opvang van regenwater 
Omdat het boren voor de drinkwatervoorziening is mislukt, is er nog steeds geen goede 
voorziening voor schoon drinkwater. Nu de daken gesloten zijn is het zaak om voor de 
regentijd een hemelwaterafvoer en opvangtank  te realiseren. Dit water kan dan gebruikt 
worden voor toilet, douche , huishouding en tuin. Het reservoir moet zo groot zijn, dat ze de 
droge tijd kan overbruggen. Hiervoor zijn plannen klaar. De uitvoering zal begin 2014 
plaatsvinden. 
 
Behaald resultaat: 
-    De ontwikkeling van het Wakka Centrum is in volle gang. Fase I is gerealiseerd en Fase 

twee moet nog worden afgerond.  
- Een Kameroense consultant heeft een assesment van het Wakka Centrum en het personeel 

gedaan. Op basis daarvan heeft hij een aantal aandachtspunten opgeschreven waar in 2013 
door middel van trainingen aan zal worden gewerkt.  

- Het opsporen van kinderen met beperkingen, met name kinderen met een mentale 
beperking, is een taak van IYVF. 

- Oprichting van de Wakka Women Union. 
 

Kostenoverzicht: Fase 1: 75.000 euro (afgerond in 2011) en fase 2: 82.000 euro. 
Financierders: Cordaid, Marthe van Rijswijk Foundation, bouwbedrijven, particulieren, 
kerken en scholen uit Dordrecht. 

 
 
2.3 Integrated School for the Deaf (ISFD), Mbingo 
 
2.3A Resourceroom en bijscholing leraren 
 
Kinderen met een beperking zouden in principe een 
opleiding met goed gevolg kunnen afronden, maar het 
onderwijs in Kameroen is nog niet op kinderen met een 
beperking ingesteld. Als de kinderen de lessen terug 
zouden kunnen kijken op een computer, dan zou het 
huidige slagingspercentage aanzienlijk verbeteren!    
 
Stichting Dordrecht-Bamenda financiert daarom de bouw 
van een ‘resource-room’ (computerruimte met een 
bibliotheek) voor dove leerlingen bij een middelbare 
school in Bamenda. Daarnaast ontvangen enkele leraren 
van deze school en die van een lagere school een 
bijscholing. Lokale uitvoerder is Mbingo, de Integrated 

School for the Deaf (ISFD).  
 
Looptijd: 2010-2012  
                            
Beoogde resultaten: 
Eind 2012 was het mogelijk om 50 dove scholieren in de 
leeftijd van 13 t/m 20 jaar op de middelbare school 
Government Bilingual High School (GBHS) de lessen 
zonder doventolk goed te laten volgen, waarbij meer dan 
de helft slaagde voor hun ‘end of term examinations’.  
(zie volgende pagina) 

 
 

De opening van de resourceroom. Truus Treep (links 
achter) samen met de dove kinderen van Mbingo, de 
toekomstige leerlingen van GBHS. 

Leerlingen van het Mbingo-instituut tijdens de les. 
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Eind 2012 hebben daarnaast 30 leraren van de GBHS en 8 leraren van de ISFD Mbingo een 
opfriscursus gevolgd, zodat de resourceroom zo optimaal mogelijk gebruikt kan gaan worden. 
 
Update: 
In mei 2012 heeft vrijwilligster Truus Treep de opening van de resourceroom bijgewoond in 
Bamenda. Bij de GBHS, Government school voor voortgezet onderwijs, hebben we, dankzij 
giften van o.a. Impulsis, Vrienden van Effatha en alle donateurs een mooi gebouw kunnen 
bouwen. Het gebouw heeft een computerlokaal, een bibliotheek, een toiletruimte en een 
kantoortje. In dit gebouw worden speciale lessen gegeven voor studenten met een beperking, 
dove en blinde studenten en studenten met een lichamelijke beperking. Het schooljaar 2012 – 
2013 wordt gebruikt om deze lessen goed op te zetten en het aantal studenten langzaamaan 
uit te breiden. De leerkrachten worden ook regelmatig bijgeschoold om deze studenten te 
begrijpen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Behaalde resultaten: 
In augustus 2011 hebben 20 leerkrachten een bijscholing gevolgd en volgen maandelijks extra 
lessen om de gebarentaal te leren. In mei 2012 is de ‘resource room’ officieel geopend en in 
gebruik genomen. 
 
Kostenoverzicht: 
- Cursus leraren: 2500 euro. 
- Bouw computerruimte: 25.450 euro. 
 
Financierders: ICCO/Impulsis, Gemeente Dordrecht, Stichting Vrienden van Effatha en 
particulieren, de Beatrixschool en organisaties uit Dordrecht. 
 
 

Recource-room buitenzijde. 

 

Recource-room binnenkant met 12 computers. 

 
Recource-room buitenkant 
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2.3B Renovatie slaapzaal 
 
Looptijd: 2011-2013 
 
Bij Mbingo ISFD (Institute for the Deaf) vinden dove jongens 
en meisjes in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar een plek om 
te wonen en naar de basisschool te gaan. De kinderen komen 
uit de verre omgeving van Bamenda. Vandaar dat zij 
doordeweeks overnachten op het instituut. Voor zowel de 
jongens als de meisjes is er een slaapzaal. De slaapzaal voor 
de meisjes is  in 2007 gerenoveerd en uitgebreid. De slaapzaal 
voor de jongens is te klein, overvol en bovendien slecht 
onderhouden (ramen ontbreken, gaten in de muren). Vandaar 
dat de stichting samen met het ISFD Mbingo de slaapzaal voor 
de jongens wil renoveren en uitbreiden.  
 
Update: 
In juni, juli en augustus 2012 kon begonnen worden met de 
renovatie van de jongensslaapzaal. De jongens waren die 
maanden thuis. De eerste fase van de renovatie bestond uit 
het bouwen van twee kleine huisjes aan de slaapzaal. In die 
huisjes gaan de houseparents wonen. Tot nu toe had de 
houseparent een klein kamertje, nu bestaat het huisje uit een 
woonkamertje, een slaapkamertje en een douche en wc. De 
huisjes zijn met een deur verbonden met de slaapzalen zodat 
er altijd contact met de jongens kan zijn. De tweede fase van 
de renovatie zal plaatsvinden in de zomerperiode van 2013. 
In november is een plan gemaakt voor de tweede fase van de 
renovatie. De muren, plafonds en vloeren worden opgeknapt. 
Er wordt ook gekeken of de ramen iets vergroot kunnen 
worden, zodat de ventilatie voor ongeveer 90 jongens sterk 
verbeterd kan worden. Ook zullen er een behoorlijk aantal 
nieuwe stapelbedden met matrassen komen. Nieuwe muskietennetten staan ook op het 
verlanglijstje. 
 
Beoogde resultaten: 
Renovatie van slaapzaal inclusief meubilair voor 100 jongens bij een basisschool voor dove 
kinderen in Bamenda, Kameroen. 
 
Behaalde resultaten: 
Woonhuisjes voor de houseparents zijn gebouwd in 2012. De tweede fase, de renovatie van de 
slaapzaal zal in 2013 worden uitgevoerd.  
 
Kostenoverzicht slaapzaal:  
Renovatie slaapzaal: 13 600 euro, meubilair (matrassen en bedden): 2750 euro.  
 
Financierders: Fondsen en particulieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oude situatie van de jongensslaapzaal. 

Eén van de 2 woningen voor de houseparents bij de 
jongensslaapzaal. 
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2.3C  Bouw van nieuwe leslokalen 
 

 
Op dit moment zitten de leerlingen van het Mbingo-instituut in oude barakken van een 
ziekenhuis. Echter, het ziekenhuis staat op het punt om deze weer terug te eisen. Dat betekent 
dat 125 dove en slechthorende kinderen geen klaslokalen meer zullen hebben. Het Mbingo-
instituut heeft met eigen geld twee nieuwe leslokalen kunnen bouwen. Om alle kinderen een 
plek te kunnen geven zijn echter in totaal zeven leslokalen nodig. Deze lokalen worden 
geplaatst naast een reguliere school om zo de integratie tussen horende en dove kinderen te 
bevorderen. De bouw van een leslokaal kost ongeveer 15.000 euro. Mede dankzij steun van 
Wilde Ganzen kunnen twee nieuwe leslokalen worden gebouwd. 
 
Periode: 2012-2014 
 
Beoogde resultaten: 
Bouw van 2 leslokalen voor het Mbingo 
doveninstituut. 
 
Behaalde resultaten: 
Een derde van het benodigde bedrag is 
ingezameld. De rest zamelen we in de eerste 
helft van 2013 in. 
 
Kostenoverzicht: 22 000 euro (twee 
leslokalen) 
 
Financierders: Wilde Ganzen en particulieren 
in Dordrecht en omgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oude barakken van een ziekenhuis waar de leerlingen van het Mbingo-instituut les krijgen. 

In een van de lokalen in de barakken. 
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2.4 Bamenda Art 
 
Activiteit: Verkoop schilderijen van kunstenaars Elad Evan Mein en Che Angu Walters. 
 
Periode: januari- december 2012 
 
De schilderijen worden door de twee kunstenaars vervaardigd in Bamenda en verkocht in 
Nederland. In 2012 zijn exposities georganiseerd in Dordrecht: een vaste expositie in het 
Innercity Hotel en 1 keer op een fancy fair in de tuin van Hotel Restaurant de Watertoren in 
Dubbeldam. Via de Wereldwinkel in Dordrecht is altijd de mogelijkheid een zichtzending te 
regelen.De opbrengst van de doeken wordt minus de kosten van opspannen en tentoonstellen 
overgemaakt aan de kunstenaars. Er worden ook per e-mail schilderijen besteld en deze 
worden kosteloos meegebracht naar Dordrecht. 
 
Beoogde resultaten: 
Verkoop van schilderijen.  
 
Behaalde resultaten: 
Eén schilderij is verkocht uit de permanente expositie bij het Innercity Hotel in Dordrecht. 
Gezien de financiële crisis is men zeer terughoudend met het kopen van kunst. 
 
Financierders: Particulieren uit Dordrecht en omgeving. 
 
 

2.5 Beroepsopleiding voor jongeren 
 
Activiteit: Een opleiding bieden aan jongeren in Bamenda 
die onvoldoende of geen beroepsopleiding hebben gehad.  
 
Periode: june 2012 tot en met mei 2013  
 
Aanleiding:  
Bij een bezoek aan Bamenda (1997) bleek dat door de 
economische crisis in Kameroen vooral veel jongeren 
werkloos bleven. Aan de Bamenda Council of Churches is 
door de Stichting Dordrecht-Bamenda een voorstel gedaan 
om onder hun verantwoordelijkheid een scholingsproject te 
starten. Het project is in 2001 gestart. De opleiding is gratis 
en de jongeren krijgen zakgeld. De jongeren kunnen kiezen 
uit opleidingen zoals huizen bouwen, houtbewerking, 
verpleging, onderwijs, kleding maken, electrotechniek, auto-
rijleraar, metaalbewerking, computercursus en 
motortechniek.  
 
Voortgang van het project:  
Twintig studenten zijn gestart in juni 2012 met een beroepsopleiding 
waarvan 9 meisjes. Populaire opleidingen waren vooral het werken met 
hout, kapster, kleding maken, lassen en rijden.  Vier studenten die de 
cursus voor auto rijden, verpleging of catering hadden gekozen zijn al klaar 
sinds december 2012.  
 
De sponsor Stichting Jeugdstad wil stoppen met het project. 2012 is 
daarom een overgangsjaar, waarbij de Stichting Dordrecht-Bamenda kon 
zoeken naar andere financiële middelen. Helaas is dat nog niet gelukt. De 
Bamenda Council of Churches wil graag door met het programma maar 
hebben zelf ook nog geen alternatieve bronnen van inkomsten gevonden.  
 
 
 

Jongeren kunnen onder andere kiezen om timmerman 
te worden. 
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Behaalde resultaten: 20 jongeren volgen een beroepsopleiding waarvan 4 al klaar zijn. 
Daarnaast hebben 15 studenten al werk gevonden en zijn 2 studenten voor zichzelf begonnen. 
Deze laatste twee gebruiken het geld dat ze verdienen om naar de universiteit te gaan.  
 
Kostenoverzicht: 7 500 euro  
 
Financierder: Stichting Jeugdstad. 
 
 
3. Organisatie 
 
Het bestuur van de Stichting Dordrecht-Bamenda bestond op 31 december 2012 uit de 
volgende personen: 
Gerda Bosdriesz (voorzitter); Frans Bleijerveld (secretaris); Peter Paul Berden 
(penningmeester); Arie van den Herik (algemeen lid). 
 
Wanneer de samenwerking met Gorinchem niet alleen op het niveau van het 
gemeentebestuur, maar ook naar de burgers invulling krijgt, zou een bestuursfunctie door 
iemand uit Gorinchem ingevuld kunnen worden. 
 
Het bestuur kreeg in 2012 ondersteuning voor 10 uur in de week door Astrid Helder 
(cöordinator).  
 
Het bestuur kwam in 2012 zes keer in vergadering bijeen samen met de vrijwilligers. 
 
In 2012 waren de volgende vrijwilligers actief voor de Stedenband Dordrecht-Bamenda: 
Wendy de Boer, Joke Edenburg, Henrieke Schimmel, Truus Treep, Gonnie Walrecht, Wendel 
van der Sluis. 
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4. Financieel overzicht1 
 
 
Overzicht activiteitenkosten in Dordrecht 
 
Activiteit Begroot in € Gerealiseerde 

kosten in € 
Zakendoen in Kameroen 1.000 35 

Bamenda Times 800 950 

Bamenda Online Community 2.900 2.860 

Benefiet voor Bamenda 1.800 1.850 

Presentatie voor serviceclubs 0 0 

Zakendiner in Stadhuis voor ondernemers 0 0 

Coördinatie 1.000 470 

Totaal 7.500 6.165 

   
 
Organisatiekosten 

 
Totaal (activiteitenkosten & 
organisatiekosten) 
 

27.880 26.155 

 
 
Dekkingsplan Bedragen in € Bedragen in € 
   
Gemeente Dordrecht 25.380 24.802 
Egalisatie-reserve 2010/ 2011 2.500 2.500 
Sponsoring bedrijven 0 0 
Totaal 27.880 27.302 
   
Restbedrag (egalisatie-reserve 2012) 0 +1.147 
 
 

                                                           
1 Financiële gegevens zijn voorlopig nog onder voorbehoud. In september 2013 zijn ze gecontroleerd door een 
kascommissie. 
2 o.a. huur kantoor DWO, financiële administratie DWO, telefoonkosten 
3 Reiskosten e.d. 

Onderdeel Begroot in € Gerealiseerd 
in € 

Personeelskosten     
             

18.380 
 

17.302 

Bureaukosten   2                         2.000 
 

2.000 

Indirecte personeelskosten 3 0 690 
Totaal 20.380 19.990 
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Activiteiten in Bamenda 
 

Balans         

    31-Dec-11   31-Dec-12 

ACTIVA         

Vorderingen         

  Openstaande facturen       130 

  Te verrekenen subsidies 2011       0 

Liquide middelen         

  ABN-AMRO 393.71   0   

  ING 38423.59   34576.8   

  Rabobank 39683.8   7799.06   

  Union Bank Cameroon 15590.16   2213.24   

    94091.3   44589.1 

Totaal   94091.3   44719.1 

          

PASSIVA         

Reserves         

 Egalisatie 2010   2500   0 

  Egalisatie 2011   1190   0 

  Egalisatie 2012   0   2500 

Fondsen         

  Wakka project   40281.6   28067.8 

  Mbingo project   19985.1   1429.19 

  Youth Project   0   0 

  BamendArt   904.43   668.43 

  Ntankah   1009.16   0 

  Blinden (Fidel)   866.85   0 

Voorzieningen         

   Benefiet project   1352   2580.7 

   Personeels/Act kosten 2011 vordering DWO   13000   0 

   Personeels kosten 2011 vordering A Helder   4117   0 

   Personeels/ Act kosten 2012 vordering DWO   3758   5310 

   Bankkosten(ING, UBC, Rabo) 2012   300   0 

   Bamenda Online website   2900   40 

   Coordinatie   1000   540 

   Bamenda Times   927   0 

   Investering SWSD   0   3400 

Langlopende schulden   0   0 

Kortlopende schulden   0   181.5 

          

Totaal   94091.2   44717.6 
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Toelichting: 
Ook dit jaar kenmerkte zich door het beeindigen van de werkgeversfunctie van het DWO voor 
onze coordinator. In 2012 is er voor gekozen om voor de toekomst een aparte stichting op te 
zetten om de werkgevers functie te vervullen voor de coordinatoren van de diverse 
stedenband stichtingen. Omdat we niet meer zoals in de afgelopen jaren gebruik kunnen 
maken van de faciliteiten van het COS en het DWO zijn we nu genoodzaakt zelf kantoor 
middelen aan te schaffen. Daartoe is de voorziening 'investering SWSD' opgenomen. 
Daarnaast is met het opheffen van de stichting DWO een aantal rekeningen niet ontvangen 
voor activiteiten die uitgevoerd zijn met het resterende budget van 2011. Dit bedrag zal terug 
gestort worden naar de rechthebbende. 
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Staat van baten en lasten             

  Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011 

Baten             

  Eigen fondsenwerving 58526   55000   54779   

  Subsidies gezamenlijke fondsen (Cordaid, 
Johanna Donck) 36000   33500   9450   

  Acties van derden (Jeugdstad) 7500   7500   0   

  Subsidies overheden 24801.78   24800   25151   

  Rente 86   0   0   

  Overige             

Som der baten   126913.8   120800   89380 

              

Lasten             

Besteed aan doelstelling (Dordrecht)             

  Zakendoen in Bamenda 35   1000   0   

  Benefiet concert 1732   1000   0   

  Bamenda online 2900   2860   300   

  Armoede dag 0   800   0   

Besteed aan doelstelling (Bamenda)             

  Wakka project 59965.07   65000   66000 0 

  Mbingo project 30994.35   18000   22500   

  Youth Project 7584   7500   0   

  BamendArt 340   800   200   

  Ntankah women (2011 + 2012) 1615   1611   0   

  Aids voorlichting blinden project (2011) 750   838   0   

    105915.4   99409   89000 

Werving baten             

  Kosten eigen fondsenwerving 300   300   300   

  Kosten gezamelijke acties             

  Kosten acties van derden 84           

  Kosten verwerving subsidies overheden 0           

    384   300   300 

              

Beheer en administratie             

  Loonkosten 17301.78   17300   17069   

  Kosten DWO 2000   2000       

  Organisatie kosten 460   1000   2050   

  Kosten opslag 126   0       

    19887.78   20300     

Som der lasten   126187.2   120009   89300 
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Saldo van baten en lasten   726.58   791   80 

              

Bestemming saldo 2012             

  continuiteits reserve 2500           

  stichting werkgevers stedenbanden 3400           

  bestemmings reserves/fondsen             

    Wakka 29358.16           

    Mbingo 2719.54           

   BamendArt 668.43           

   Ntankah 0           

              

    38646.13         

              
 

Fondsen en grote donaties 
 
Wakka centrum fase II: Cordaid - 33500 euro, Care Promotions - 1235 euro, Da Vinci College - 1400 
euro, SKG Diaconie Hervormde Gemeente Oudshoorn, klanten Supermarkt Jumbo en giften 
particulieren.  
 
ISFD Mbingo ( renovatie slaapzaal): De Johanna Donk-Grote Stichting - 2500 euro, Soroptimisten club 
Dordrecht en giften particulieren in Dordrecht. 
 
Beroepsopleiding jongeren (Youth project): Stichting Jeugdstad - 7500 euro. 
 
Aids voorlichting aan blinden: Subsidie van gemeente 838 euro, ontvangen in 2011. 
 
Ntankah Women: Subsidie van gemeente 1000 euro, ontvangen in 2011 en giften particulieren 
Dordrecht. 
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Lastenverdeling 
 

Bestemming 
Doel- 
stelling     

Werving 
baten         

Beheer & 
adminis-
tratie   

Totaal 
2012 

Begroot 
2012 

Totaal 
2011 

 

Projecten 
Bamenda 

Projecten 
Dordrecht 

 

Eigen 
werving 

Gezamen- 
lijke 
acties 

Acties 
derden Subsidies 

      
Lasten 

             

              

              Subsidies/ 
bijdragen 98667 1931 

 
55960 36000 7500 24802 

 
4787 

 
5248 6700 4135 

Publiciteit en 
communicatie 

 
2856 

      
927 

 
927 800 810 

Personeel 
 

17300 
      

17300 
 

17300 17300 17069 

Huisvesting 
 

2126 
      

2126 
 

2126 2000 2060 
Algemene 
kosten 

 
461 

      
461 

 
500 0 0 

Afschrijving & 
rente 

 
0 

 
86 

      
0 0 0 

              
Totaal 98667 24674   56046 36000 7500 24802   25601   26101 26800 24074 

               
De kosten zijn in 2012 nog niet verdeeld over projecten in Dordrecht danwel projecten in 
Bamenda omdat er nog geen separate uren administratie is gevoerd. De personeels, 
huistvesting en kantoorkosten zijn daarom volledig aan projecten in Dordrecht toegewezen. 
De subsidie van 5000 euro is benut voor een update van de website,  een benefiet concert tbv 
projecten in Bamenda, een bijeenkomst met ondernemers in Dordrecht.  
 


