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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. 2013 was een 
jaar waarin veel activiteiten in 
zowel Dordrecht als Bamenda 
zijn uitgevoerd.  

Dit jaarverslag geeft een 
overzicht van deze initiatieven.
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Voorwoord

Voor de Stichting Dordrecht-Bamenda is 2013 een 
veelbewogen jaar geweest. Meer dan ooit stond 
de stedenband in de plaatselijke belangstelling en 
meldden zich nieuwe partners aan, met name uit het 
bedrijfsleven. Onze stedenband is springlevend!

Een kort overzicht: een benefietconcert van de Soroptimisten 
werd druk bezocht en leverde 1.800 euro op voor het 
vrouwenproject Ntankah, het bedrijf Mainnovation doneerde 
10.000 euro voor het Mbingo-project, de Afrikaanse avond met 
de stedenband Dordrecht-Zuid Afrika was een afgeladen volle 
Buitenwacht met 60 eters, bij Carglass won een medewerker 
de personeelswedstrijd met zijn droom om het Mbingo-project 
in Bamenda te ondersteunen, de opbrengst van 2.300 euro 
bij een bruiloft werd geschonken aan de projecten Wakka en 
Mbingo, we hebben zeker 12 keer in de lokale kranten gestaan, 
in september werd in Maastricht een benefietconcert voor het 
Wakka-project georganiseerd, met het Da Vinci College zijn 
afspraken gemaakt over stageprojecten in Bamenda en een 
zaalvoetbalclub uit Dordrecht voetbalt inmiddels in T-shirts met 
de tekst ‘Steun de Stedenband Dordrecht-Bamenda’.

Vooral de openheid die wij over onze financiën en projecten 
betrachten, het rechtstreekse contact met de organisaties en/of 
personen dáár, en het ontbreken van tussenlagen waar geld aan 
de strijkstok zou kunnen blijven hangen, maken dat mensen 
het verantwoord en vertrouwd vinden geld aan onze stichting te 
schenken.

Je zou denken: de gemeente Dordrecht moet trots zijn op de 
activiteiten van haar inwoners voor Bamenda en waardering 
geven aan het werk van de vrijwilligers van de stichting. Maar 
helaas, ook al waarderen ze ons werk zeer, toch heeft de 
gemeenteraad besloten te korten op de subsidie die de drie 
stedenbandstichtingen krijgen voor hun ondersteuning. Kreeg 
voorheen elke stichting een budget om een medewerker voor 
10 uur in de week aan te trekken, samen dus 30 uur, vanaf 2015 
moeten we dit werk samen doen met 20 uur.
 

Als drie stedenbanden samen hebben wij in 2013 veel gedaan 
om de gemeenteraad op andere gedachten te brengen: 
wij hebben alle fracties gesproken, een brief gestuurd met 
argumenten waarom stedenbanden belangrijk zijn en waarom 
de ondersteuning niet gekort kan worden voor een organisatie 
die verder alleen met vrijwilligers werkt (zie deze brief op: 
www.dordrecht-bamenda.nl), we hebben ingesproken op 
bijeenkomsten voor burgers en in de raadscommissie, stukken 
in de krant gezet, maar helaas – dit alles heeft niet kunnen 
voorkomen dat de korting op ons budget door de gemeenteraad 
is aangenomen. De begrotingskeuze onder de Dordtse 
bevolking (door ruim 4.000 mensen ingevuld) gaf aan dat 70% 
van de mensen vindt dat op de stedenbanden wel bezuinigd 
kan worden. De raad kon niet om die keuze heen, vonden ze. 
We hebben dus nog een wereld te winnen.

Wat nu? We gaan natuurlijk niet bij de pakken neerzitten! 
Juist de steun van bedrijven en Dordtenaren onderstreept 
voor ons het belang dat mensen hechten aan onze projecten 
in Bamenda. De stedenbanden worden geëvalueerd door 
de gemeente. En op basis van die evaluatie moet de nieuwe 
gemeenteraad die in maart 2014 is gekozen, nieuw beleid 
bepalen voor de stedenbanden. Wij hebben meegewerkt aan 
dit onderzoek. We wachten nu de verdere besluiten van de 
nieuwe gemeenteraad af. Ondertussen werken we met de twee 
stedenbandstichtingen samen aan verdergaande samenwerking 
vanaf 2015.

Gerda Bosdriesz
Voorzitter Stichting Dordrecht-Bamenda



4 Jaarverslag 2013

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Voorlichting in Dordrecht 5
 1.1 Benefietconcert Soroptimist International Club 5
 1.2  Taste Africa 5
 1.3  Voorlichting bij basis- en voortgezet onderwijs 6
 1.4  Night at the movies  6
 1.5  Benefietconcert Ubuntu 6

2. Communicatie en publiciteit 7
 2.1 Bamenda Times 7
 2.2  Website 7
 2.3  Facebook 7
 2.4  Publiciteit

3. Kennis delen en samenwerking 8
 3.1  Kennisuitwisseling en stages 8
 3.2  Samenwerkingen tussen Dordrecht en Bamenda 8 

4. Activiteiten in Bamenda 10
 4.1  Wakka, centrum voor mentaal gehandicapte kinderen 10
 4.2  Mbingo onderwijsinstituut voor dove kinderen 11
 4.3  Ntankah Women Group 12
 4.4  Schoon water voor buurt Mankon  13
 4.5  Bamenda Art 14
 4.6  X- en O-benen 14

5. Financieel overzicht 15



5 Jaarverslag 2013

1. Voorlichting in 
Dordrecht
1.1 Benefietconcert Soroptimist International Club
In maart 2013 organiseerde de Soroptimist International Club 
Dordrecht een benefietconcert met high tea in de Trinitatiskapel 
aan de Vriesestraat in Dordrecht. Met dit klassieke concert is 
een bedrag van 3.100 euro opgehaald voor de Ntankah Village 
Women Common Initiative Group in Bamenda.

Het geld is besteed aan een beroepsopleiding van drie 
maanden voor tientallen alleenstaande vrouwen tussen de 18 
en 50 jaar in Bamenda, waarin ze o.a. leren paddenstoelen te 
verbouwen, dieren te verzorgen en om te gaan met mest voor 
hun akkertjes.

Vrouwen hebben weinig rechten in Kameroen en zijn vaak 
analfabeet en daardoor slecht opgeleid. Als ze weduwe worden, 
hebben ze geen recht op de bezittingen van hun overleden 
man, waardoor ze vaak in de seksindustrie belanden. Om dit te 
voorkomen, probeert de Ntankah Women Group hen te helpen 
met opleidingen en/of een startkapitaal voor het opzetten van 
een eigen bedrijf. Zo ontstaan er overal kleine bedrijfjes die de 
voedselproductie in het land verbeteren.

De actie past prima binnen de doelstelling van de 
Soroptimisten, een serviceclub van werkende vrouwen die zich 
inzetten voor een betere positie van vrouwen en kinderen overal 
ter wereld.

Aan het concert werkten artiesten mee zoals Nelleke 
Barendregt, Herman van Rooijen en het LiMáJo Fluitkwartet 
onder leiding van Jonate Droogers belangeloos mee. Daarnaast 
werden de concertgangers getrakteerd op een uitgebreide high 
tea. 

1.2 Taste Africa
Op vrijdag 24 mei organiseerde de stedenband samen met de 
stedenband Dordrecht- Dordrecht (Zuid-Afrika), een Kameroens 
diner voor inwoners van Dordrecht. Een avond waarbij de 
achterban en andere geïnteresseerden konden ‘proeven’ van 
de Afrikaanse zustersteden. Wij schotelden hen niet alleen 
een heerlijk Kameroens diner voor, maar presenteerden ook 
enkele ontwikkelingsprojecten. In totaal waren 70 gasten 
aanwezig, waarvan een derde nog niet eerder naar één van onze 
activiteiten was geweest.

Het diner vond plaats in de voormalige kerkzaal van 
buurtcentrum De Buitenwacht. De Buitenwacht is sinds begin 
2013 de plek waar het kantoor van Stedenband Dordrecht-
Bamenda is ondergebracht. Het driegangendiner werd bereid 
door twee Kameroense kokkinnen, met kenmerkende hapjes als 
Ndolé (een Kameroens stoofpotje), Fufu (samengeperst meel 
van een wortelknol) en daarnaast heerlijke vis, kip, garnalen en 
groenten. 

Gerda Bosdriesz (voorzitter Dordrecht-Bamenda) vertelde aan 
het begin van de avond uitgebreid over het Mbingo-project 
met dove kinderen en het Wakka-centrum voor mentaal 
gehandicapte kinderen in Bamenda. Kees Vos (voorzitter 
Dordrecht-Dordrecht) liet aan de hand van foto’s zien waarom 
het goed is om vanuit Nederland via een stedenband mensen 
aan de andere kant van de wereld te helpen. Daarna traden 
de rap- en poëziegroep ‘Woorden worden zinnen’ en de 
acrobatische jongens van ‘Buitengewoon’ op.

Een week na het diner ontvingen de aanwezigen een 
bedankmail met daarin twee recepten uit de partnersteden 
om thuis te koken. Hier hebben we veel positieve reacties op 
gekregen.

Fragment uit gedicht ‘Verbonden’
door Woorden worden zinnen

Is het 
taal…
Wat ons allen met elkaar verbind?
of zijn het…
Normen en waarden.

De aarde 
is een groot stuk grond 
met een speel veld verdeeld onder 
verschillende culturen en interesses.
creëer 
of leef volgens andermans creaties…
De basis..

is

Communicatie

Maar ..
als ik niet zou spreken 
zou ik jouw oordeel overlaten aan de verbeelding?

of?…
toch...

Maar ik moet spreken..
en zo stimuleer ik jouw beeldvorming..
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1.3 Voorlichting bij basis- en voortgezet onderwijs
Regelmatig gaven vrijwilligers in 2013 een gastles. Naast 
algemene informatie, leggen onze vrijwilligers middelbare 
scholieren bijvoorbeeld een ‘case’ (probleemsituatie in 
Kameroen) voor die ze dan samen gaan oplossen. Voor 
basisscholen hebben wij een speciaal lespakket met ‘brieven’ 
van leeftijdsgenootjes uit Bamenda. Vrijwilligster Judith Moni-
Ateba (zie foto) is het afgelopen jaar bij basisscholen op bezoek 
geweest met een reistas vol Kameroense muziekinstrumenten 
en traditionele kleding. Zij heeft Kameroense verhalen verteld 
en hen laten kennismaken met typisch Kameroense muziek en 
dans. 

Judith Moni-Ateba: 
“Ik begin met djembé te spelen om de aandacht van de kinderen 
te trekken en stel mij voor als Mama Judith. Ik vertel over mijn 
jeugd in Kameroen en vertel verhalen die inspireren en die 
je ziel raken. De meeste verhalen zijn te vinden in het boek 
‘Koeloe, schildpad uit Kameroen’ door Yvonne Djah Belinga. De 
kinderen horen over het verlangen van Egnon de mug of over de 
gigantische reuzenbaby Mybias Mifam. Dit laatste verhaal heb 
ik zelf bedacht.
Naast verhalen zing ik met de kinderen zelf bedachte liedjes (in 
het beti, dialect uit mijn geboortedorp in Kameroen) en daarna 
dans ik met de kinderen. Aan het einde van mijn voorstelling 
mogen de kinderen vragen stellen. De kinderen zijn benieuwd 
naar hoe de Afrikaanse kinderen naar school gaan. En naar wat 
zij na school in hun vrije tijd doen. Maar ook hoe ze water halen 
uit de rivier. Toen heb ik een kleine demonstratie gegeven met 
een fruitmand op mijn hoofd en het hen ook laten uitproberen. 
De juf deed ook mee!“

In 2013 hebben we gastlessen verzorgd op 16 basisscholen, 
waaronder de basisscholen De Satelliet, De Kristal, De 
Waterlelie en OBS De Tweemaster. Twaalf scholen zamelen 
daarnaast oude pennen in voor kinderen van het Wakka-project. 
Tevens hebben we zeven gastlessen gegeven op het ROC Da 
Vinci College.

1.4 Night at the movies 
Op vrijdagavond 11 oktober 2013 heeft de stichting in 
samenwerking met Cinema The Movies de film ‘Ninah’s Dowry’ 
vertoond. De film is gemaakt door de Kameroense filmmaker 
Victor Viyuoh en is opgenomen in de omgeving van Bamenda. 
Na afloop ging een deskundige dieper in op de situatie van 
vrouwen in Kameroen en de betaling van bruidsschatten. 
Vrouwen hebben vaak niet veel te zeggen in Kameroen. De 
film laat zien wat het betekent als je leven bepaald wordt door 
anderen en door tradities. De vraag is of ‘uithuwelijken’ en 
‘verkopen’ niet synoniem aan elkaar zijn.
Het lukt Afrikaanse filmregisseurs niet vaak om een film 
te maken. Meestal omdat zij niet over de juiste middelen 
beschikken. Daarom was het extra bijzonder dat deze film 
uit Kameroen kon draaien in The Movies. De helft van de 
kaartopbrengst doneerde The Movies aan de regisseur voor een 
nieuw filmproject. 
Na afloop hadden veel mensen vooral de vraag of de film 
representatief was voor de huidige situatie in Kameroen. De 
deskundige heeft dit beeld toen nadrukkelijk genuanceerd. Het 
is een film en geen documentaire.
Het publiek was erg onder de indruk van het onderwerp en hoe 
het in beeld was gebracht. In totaal hebben ruim 115 personen 
de film gezien, waaronder veel nieuwe gezichten.

1.5 Benefietconcert Ubuntu
Zaterdag 14 september trad in dancehall D’n Hiemel in 
Maastricht de artiest Richard Kings op. Opbrengst van het 
concert kwam ten goede aan het Wakka-project voor kinderen 
met een mentale handicap in Bamenda. Daarnaast konden 
mensen salsa dansen en Afrikaanse kunstvoorwerpen kopen. 
Het was een geslaagde avond. De vrijwilligers hebben 
Kameroen, het Wakka-centrum en de stedenband tussen 
Dordrecht en Bamenda goed gepromoot. De opbrengst van de 
avond was ruim 1.000 euro. 

Judith leert basisschoolleerlingen een Kameroense dans.
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2. Communicatie 
en publiciteit
2.1 Bamenda Times
In mei en in oktober is een nieuwsbrief in een oplage van 600 
exemplaren verstuurd aan vrienden van de stedenband in 
Dordrecht en omstreken. Bij elke nieuwsbrief is een uitnodiging 
voor een activiteit meegestuurd. Dit zorgde voor extra aandacht 
voor de stichting, de nieuwsbrief en voor een hoge opkomst 
bij de activiteit. De lezers zijn hierdoor goed geïnformeerd over 
actuele zaken bij de stedenband en meer geïnteresseerd in 
Kameroen. 

2.2 Website
In 2013 hebben 1.524 personen de website www.dordrecht-
bamenda.nl bezocht. Daarnaast hebben 244 personen uit het 
buitenland de site bezocht. Tien procent van onze bezoekers 
bekijkt de website via een telefoon of Ipad. Daarom heeft de 
stichting plannen voor 2014 om de site ‘responsive’ te maken 
(geschikt voor mobiele telefoons e.d.).

2.3 Facebook
Op 1 januari 2013 stond de teller nog op 30 likes, echter aan  
het eind van het jaar waren dit er 100.

Het meest gelezen bericht ging over Ferrie de Jong, de 
medewerker van Carglass die in Bamenda hielp bij het 
renoveren van een slaapzaal van het onderwijsinstituut Mbingo. 
Dit werd door 552 mensen gelezen. Daarnaast vonden veel 
mensen het bericht over de eerste drie dove kinderen die naar 
de middelbare school konden gaan erg interessant (bereik: 
476 mensen). Verder lazen veel mensen de korte dagelijkse 
verslagen van het werkbezoek door het bestuur aan Bamenda  
in november. 

Veranderingen Facebook in 2013:
•  De mogelijkheid om via de button ONLINE DONEREN geld 

over te maken;
•  De mogelijkheid om NOTES toe te voegen  

(wordt nog weinig gebruikt);
•  Facebook ‘Closed Group’ aangemaakt – Bamenda Dordrecht. 

Dit is geen officieel account van de Stedenband Dordrecht-
Bamenda maar een eigen ‘community’ voor liefhebbers van 
Kameroen en Bamenda.

2.4 Publiciteit
De stichting stond in 2013 vooral in het nieuws vanwege de 
voorgestelde bezuinigingen van het gemeentebestuur op de in 
totaal vijf stedenbanden van Dordrecht, waaronder de Stichting 
Dordrecht-Bamenda. Het plan was onderdeel van een peiling 
onder de lokale bevolking over waar de gemeente het best op 
kon bezuinigen. De bezuiniging op de stedenbanden eindigde 
uiteindelijk bovenaan.

Maar in de lokale media was duidelijk een ander geluid te 
horen. In het algemeen liet columnist Kees Thies van AD De 
Dordtenaar zich regelmatig negatief uit over de voorgestelde 
bezuinigingen. Maar ook de stichting zelf liet meerdere keren 
van zich horen. AD De Dordtenaar publiceerde in april een 
artikel met een aantal vrijwilligers over de geplande bezuiniging 
van 25.000 euro, gevolgd door een groot artikel in De Stem Van 
Dordt met geschokte reacties van betrokken organisaties uit 
Bamenda over het gemeentelijke voorstel. 

Maar de bezuinigingen waren in 2013 niet het enige nieuws. 
In februari werd in AD De Dordtenaar een artikel gewijd aan 
het benefietconcert van de Soroptimisten Club Dordrecht in de 
Trinitatiskapel aan de Vriesestraat. In een artikel in De Stem 
van Dordt over de verhuizing van het kantoor van de stichting 
naar De Buitenwacht werd ook ruim aandacht besteed aan het 
benefietconcert. De laatste krant pakte tevens groot uit met de 
Bamenda-reis van het Da Vinci College om de mogelijkheden 
voor stages van hun leerlingen daar te onderzoeken.

In de zomer was er meerdere malen aandacht voor de 
stichting in AD De Dordtenaar, zoals voor het Dordtse 
managamentadviesbureau Mainnovation dat de Technische 
Universiteit in Bamenda gaat ondersteunen, Hotel De 
Watertoren in Dubbeldam over hun waterverkoop voor meerdere 
projecten in Bamenda en de Mbingo slaapzaalrenovatie van 
Ferrie de Jong van Carglass. 

De vertoning van de film Ninah’s Dowry in The Movies in oktober 
genereerde aandacht in AD De Dordtenaar en de nieuwsbrief 
Jamma Jamma van het platform de Vrienden Van Kameroen.

Taste of Africa.
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3. Kennis delen en 
samenwerking
3.1 Kennisuitwisseling en stages Bamenda
Verspreid over 2013 zijn mensen uit Dordrecht en omgeving naar 
Bamenda geweest voor het uitwisselen van kennis, voor stage 
of simpelweg om kennis te maken met de stad en een andere 
cultuur:

•  januari 2013 – Gemeente Dordrecht en Dordtse ondernemers 
(5 personen)

•  april/mei 2013 – Vrijwilligers Truus Treep en Gonnie Walrecht 
samen met familieleden en Dordtenaren  
(20 personen in totaal)

•  mei 2013 – ROC Da Vinci College (2 personen)
•  juli t/m september 2013 – Medewerker Carglass helpt bij 

renovatie Mbingo- onderwijsinstituut (1 persoon)
•  oktober/november 2013 – Vrijwilliger Gonnie Walrecht samen 

met Dordtenaren naar Bamenda (12 personen)
•  november 2013 –- Bestuur stedenband, gemeentes 

Dordrecht en Gorinchem en Mainnovation (6 personen)
•  november t/m januari 2014 – Stage Hogeschool Rotterdam  

(5 studenten)

Een impressie van de bezoeken:

Januari 2013 – 
Gemeente Dordrecht en Dordtse ondernemers
In januari 2013 reisde een Dordtse delegatie naar partnerstad 
Bamenda in Kameroen. Deelnemers waren burgemeester 
Arno Brok, Mary Ruisch (raadslid), Nico Mensing (directeur 
inzameling HVC), Joeke Warmerdam (eigenaar Loffelijk, 
Cuisine Biologique) en Gea Davids (ambtelijk medewerkster 
Internationale Samenwerking). Zij brachten een bezoek aan 
verschillende ministeries (Buitenlandse en Binnenlandse Zaken 
en Regional Affairs). Belangrijke gesprekspunten waren het 
structuurplan Bamenda en de infrastructuur in de South-West, 
met expliciete aandacht voor de doorgaande weg (headroad) 
naar Nigeria. Deze ontwikkelingen zijn van groot belang met 
het oog op de economische positie van Bamenda. Het optreden 
van burgemeester Brok haalde zelfs de nationale televisie in 
Kameroen!

Daarnaast hebben zij het Wakka-centrum voor kinderen met een 
mentale handicap bezocht. Burgemeester Brok gaf hier de kick-
off van een benefietvoetbalwedstrijd voor veteranen, waarvan 
de opbrengst ten goede kwam aan het Wakka- project.
Een bezoek aan de Mbingo Integrated School for the Deaf kon 
ook niet ontbreken. Deze delegatie mocht een cheque van ruim 
6.000 euro overhandigen namens alle Dordtse ambtenaren die 
hun kerstpakket vrijwillig beschikbaar hadden gesteld voor dit 
doel! 

Mei 2013 –  
Verkennend bezoek docent en manager 
ROC Da Vinci College Dordrecht
Het Da Vinci College heeft de mogelijkheid voor studenten om 
stage in het buitenland te lopen onderzocht. Voor dat doel 
is docent Marjanne aan de Wiel naar Bamenda geweest om 
samenwerking te zoeken met diverse organisaties met als doel 
tot een uitwisseling van studenten (en dus kennis, ervaring en 
werkomgeving) te komen. Aan de Wiel: “Dankzij de stedenband, 
waar men in Bamenda met heel veel trots over spreekt, was 
het voor mij mogelijk mijn werk te doen. Ik ben onder de indruk 
van deze samenwerking, gebaseerd op gelijkwaardigheid en 
samenwerking.” 

November 2013 –  
Bestuur stedenband, Mainnovation, gemeentes Dordrecht  
en Gorinchem
Twee medewerkers van de gemeente Gorinchem en 
medewerkers van de gemeente Dordrecht hebben trainingen 
aan ambtenaren van de Bamenda City Council gegeven over 
o.a. projectmanagement en milieu-thema’s. Twee medewerkers 
van Mainnovation hebben een college gegeven op de 
Polytechnische Universiteit in Bamenda. Het bestuur van de 
stedenband bezocht Bamenda o.a. vanwege een officiële 
gebeurtenis, namelijk het leggen van de eerste steen voor twee 
nieuwe leslokalen bij basisschool Mbingo.

November 2013 t/m januari 2014 –  
Stage vijf studenten Hogeschool Rotterdam (HRo)
Vijf HRo studenten liepen tien weken stage bij het Mbingo 
ziekenhuis, vlakbij Bamenda. 
Twee studenten zijn bezig met de opleiding verloskunde, 
twee met ergotherapie en één studeert fysiotherapie. Een 
onvergetelijke ervaring die ze niet hadden willen missen. 

3.2 Samenwerkingen tussen Dordrecht en Bamenda
Mainnovation start Brains, Hands en Friends in Bamenda
Adviesbureau Mainnovation is gespecialiseerd in onderhoud- 
en asset-managementadvies en is internationaal actief. Eind 
2012 heeft Mainnovation besloten om “haar succes te delen 
met de minderbedeelden in de wereld”. Hun ambitie gaan 
verder dan alleen geld inzamelen. Zij willen hun kennis van 
onderhoud delen, bouwen met onze handen en hun relaties 
enthousiast maken deel te nemen aan hun project ‘Brains, 
Hands & Friends’. Zij richten zich hiermee op onderwijs aan 
jonge mensen en het creëren van toegang tot onderwijs en 
kennis.

Zij gaan samenwerken met de Polytechnische Universiteit van 
Bamenda. Deze universiteit biedt opleidingen over landbouw, 
economie, techniek en engineering, toerisme en journalistiek. 
Het bureau wil met hen een onderhoudsprogramma gaan 
opzetten.  
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Dit houdt in dat hun consultants een onderhoudsleergang gaan 
creëren. Hiermee vergroot het land zijn kennis op het gebied 
van onderhoud en geeft het hen een goede mogelijkheid om 
Bamenda te leren kennen. 
Ook gaan zij het onderwijsinstituut voor dove kinderen Mbingo 
steunen met de bouw van nieuwe leslokalen.

ROC Da Vinci College
Het Da Vinci College heeft het voor hun studenten mogelijk 
gemaakt om stage in het buitenland te lopen. Het betreft stages 
in alle studierichtingen voor studenten van boven de 18, die een 
vlekkeloze schoolloopbaan hebben en Engels op havo-niveau 
spreken. Om stage lopen in Bamenda mogelijk te maken, werkt 
de Dordtse onderwijsinstellingen samen met de Stichting 
Dordrecht-Bamenda. Eind maart 2014 zijn de eerste 8 studenten 
naar Bamenda vertrokken. 

Sponsoringen 
Verder werkt de stichting samen met organisaties die helpen 
met het inzamelen van geld voor activiteiten in Bamenda 
of die organisatiekosten in natura dekken: Morks Drukkerij, 
Soroptimist International Club Dordrecht en TienPlus van MEE 
Drechtsteden.

Gemeente Gorinchem
Gemeente Gorinchem is een millenniumgemeente en levert een 
bijdrage aan de millenniumdoelen van de Verenigde Naties. 
Hierbij richt Gorinchem zich op onderwijs voor alle kinderen 
en het creëren van een duurzame leefomgeving. In 2011 heeft 
het college van Burgemeester en Wethouders besloten te gaan 
samenwerken met de gemeente Dordrecht en te kiezen voor 
deelname aan de kennisuitwisseling met gemeente Bamenda 
in Kameroen. Gorinchem zal gaan adviseren over de aanleg 
van parken in stedelijk gebied. Daarnaast gaan zij de lokale 
organisatie Cominsud ondersteunen bij de uitvoer van het 
project EcoKids. Dit project verenigt mooi millenniumdoelen 
2 (onderwijs voor iedereen) en 7 (schoner en duurzamer 
leefomgeving). 

EcoKids
Met het Ecokids-project stimuleert de organisatie Cominsud 
in Bamenda basisschoolleerlingen na te denken over 
milieuproblemen in de omgeving van hun school en eigen wijk. 
Ook laten zij hen oplossingen bedenken en aandragen om de 
situatie te verbeteren. Zo leren deze kinderen hoe zij op een 
lokale kleinschalige manier positief kunnen bijdragen aan 
globale milieuproblemen. Dit project is uitgevoerd van 2002 
t/m 2008 en is in september 2013 opnieuw gestart. 

Doelstellingen
200 scholieren van vijf basisscholen en 100 scholieren van vijf 
middelbare scholen leren over de natuur en het milieu en het 
uitvoeren van tenminste tien kleinschalige activiteiten om het 

milieu te verbeteren in hun omgeving in het schooljaar  
2013-2014. Voor meer informatie zie website 
www.dordrecht-bamenda.nl/project/ecokids 
 
Twee watertanks voor middelbare school GBHS
In 2013 hebben de gemeente Gorinchem en het Natuurcentrum 
basisscholen in Gorinchem benadert om via de campagne 
‘Wandelen voor Water’ geld op te halen voor nieuwe watertanks 
bij een middelbare school in Bamenda. Deze actie staat 
gepland voor 20 maart 2014 tijdens Wereldwaterdag. Onbekend 
is nog hoeveel scholen gaan meedoen. Het benodigde bedrag is 
4,000 euro. 

De kinderen zullen gaan lopen voor een drinkwaterproject bij 
de middelbare school GBHS in Bamenda, Kameroen. Deze 
school heeft meer dan 5.000 leerlingen en elke week is er maar 
1.000 liter water beschikbaar voor iedereen. Het lukt het lokale 
waterbedrijf niet om meer water omhoog te pompen, omdat 
de school op een heuvel ligt. Er is niet voldoende drinkwater, 
laat staan genoeg water om handen te wassen en toiletten 
door te spoelen. Daardoor ontstaan gezondheidsrisico’s. Met 
‘Wandelen voor Water’ hopen ze een bijdrage te leveren aan het 
aanschaffen en plaatsen van twee watertanks van 5.000 liter 
voor de school.

Stichting Dordrecht-Bamenda heeft de gemeente geholpen bij het 
vinden van een goed doel voor’ Wandelen voor Water’ in 2014.

Oude watertank bij middelbare school GBHS.
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4.1 Wakka: Centrum voor (mentaal) gehandicapte kinderen
Looptijd  2010-2013. 
Status Gepauzeerd. 
Vertraging en pauzering bouw vanwege meningsverschil met 
lokale partner (Integrated Youth Volunteer Foundation- IYVF). 

Achtergrondinformatie
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 zorg is het aantal consulten ondertussen behoorlijk 
gedaald. Daarentegen komen er nu naar verhouding meer 
kinderen met een mentale beperking naar het centrum omdat ze 
makkelijker kunnen worden opgespoord en het hebben van een 
mentaal beperkt kind een beetje uit de taboesfeer is gehaald. 
Hierdoor is bij vrijwilliger Gonnie Walrecht het idee gegroeid om 
met name deze kinderen te gaan helpen. 

Concept achter Wakka-centrum
Het IYVF in Bamenda heeft ons benaderd om hen te helpen een 
zorgcentrum voor mentaal beperkte kinderen te ontwikkelen. 
Dit centrum zou tevens een ontmoetings- en voorlichtingspunt 
moeten worden voor ouders en omwonenden. De ouders 
worden bewust gemaakt van de potentie van hun kind en 
kunnen meedoen aan de training van hun kind. Het personeel 
zou een opleiding en training moeten krijgen specifiek gericht 
op deze doelgroep en een training om te leren hoe dit centrum 
te exploiteren.

Beoogde resultaten
•  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 
stond gepland voor 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-centrum.

Uitgevoerde activiteiten (2011 en 2012)
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 carré, inclusief de vraag 
van 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.  

Wakka: Centrum voor (mentaal) gehandicapte kinderen.

4. Activiteiten in Bamenda
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Een Kameroense consultant (ingehuurd door Cordaid) heeft 
een assesment van het Wakka-centrum en het personeel 
gedaan. Op basis daarvan heeft hij een aantal aandachtspunten 
opgeschreven. Daar zou in 2013 door middel van trainingen aan 
worden gewerkt.

Pauzering bouw
Het eerste deel van het centrum is in november 2011 geopend. 
Het afronden van het tweede en laatste deel stond gepland 
voor medio 2013 . Echter sinds kort verschillen het bestuur 
van Stichting Dordrecht-Bamenda en het IYVF van mening over 
juridische, beheerstechnische en administratieve zaken rond 
het Wakkacentrum. Het IYVF kan op deze vlakken niet voldoen 
aan bepaalde eisen. Om deze reden heeft het bestuur van de 
Stichting Dordrecht-Bamenda besloten de samenwerking met 
IYVF op te zeggen. Met alle betrokken partijen, waaronder de 
subsidiegevers, gaan wij nu zoeken naar een oplossing voor 
de realisatie van het Wakka-centrum. Lees op onze website 
www.dordrecht-bamenda.nl de uitgebreide verklaring van het 
bestuur.

Behaalde resultaten
 Fase 1 is gerealiseerd en Fase 2 is medio juni 2013 gepauzeerd. 

Kostenoverzicht 
Fase 1: 75.000 euro (afgerond in 2011) en fase 2: 82.000 euro.

Financiers 
Cordaid, Marthe van Rijswijk Foundation, bouwbedrijven, 
particulieren, kerken en scholen uit Dordrecht.

4.2 Integrated School for the Deaf (ISFD), Mbingo 
Eén van de projecten van de Stichting Dordrecht-Bamenda is 
het ondersteunen van het onderwijsinstituut de ‘Integrated 
School for the Deaf Mbingo’. Deze school is gestart in 2000, 
omdat het reguliere basisonderwijs in Kameroen geen dove 
kinderen toelaat. 

Het betreft hier een basisschool waar kinderen les krijgen 
door middel van gebarentaal. Het lespakket is identiek aan 
die van het reguliere basisonderwijs en de leerlingen voldoen 
dan ook aan dezelfde overheidstoetsen als alle andere 
basisschoolkinderen in Kameroen. Zo krijgen deze kinderen 
niet alleen onderwijs, maar worden ze ook uit hun isolement 
gehaald.

Hiervoor is samenwerking gezocht met de middelbare school 
Governmental Bilingual High School (GBHS) in Bamenda en 
is door vrijwilligster Truus Treep geld ingezameld voor een 
klaslokaal met ICT-hulpmiddelen. 
In deze zogenaamde resource-room bevinden zich (naast 
reguliere computerapparatuur) onder andere een brailleprinter 
en een “sprekende” computer voor blinde kinderen.

4.2 A Renovatie slaapzaal
Looptijd 2011-2013.
Status Afgerond.

Achtergrondinformatie 
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. 

Nieuwe slaapzaal in 2013.

Oude situatie slaapzaal.
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Beoogde resultaten
Renovatie van slaapzaal inclusief meubilair voor 100 jongens bij 
een basisschool voor dove kinderen in Bamenda, Kameroen. 

Uitgevoerde activiteiten
In 2012 zijn twee kleine huisjes aan de jongensslaapzaal 
gebouwd voor de ‘house parents’. Via een deur zijn zij 
verbonden aan de slaapzaal en kunnen de boel in de gaten 
houden.
In 2013 kreeg de stichting onverwachte steun van een 
medewerker van Carglass, Ferrie de Jong. Hij heeft van juli tot 
en met september 2013 geholpen met de renovatie van de 
slaapzaal en de Carglass foundation heeft een donatie gegeven.
De muren, plafonds en vloeren zijn opgeknapt. De ramen zijn 
iets vergroot waardoor de ventilatie is verbeterd. Ook zijn er 
nieuwe stapelbedden gebouwd met nieuwe matrassen en 
muskietennetten. Naast de renovatie van de slaapzaal heeft De 
Jong ook aandacht besteed aan sport. Hij heeft gezorgd voor 
een volleybalnet en voor verschillende voetbal- en volleyballen. 

Behaalde resultaten
Woonhuisjes voor de houseparents zijn gebouwd in 2012. 
De tweede fase, de renovatie van de slaapzaal is in 2013 
uitgevoerd. 

Kostenoverzicht slaapzaal
Renovatie slaapzaal: 13 600 euro.  
Meubilair (matrassen en bedden): 2750 euro. 

Financiers
Carglass en particulieren.

Buitengewone doorbraak in Bamenda:  
drie dove kinderen naar middelbare school.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar in september 2013 zijn 
voor het eerst drie leerlingen van de lagere school voor dove 
kinderen ‘Mbingo’ doorgestroomd naar het reguliere voortgezet 
onderwijs! Wij zijn erg blij met dit bericht. Het is namelijk tot nu 
toe nog geen enkel kind met een gehoorbeperking gelukt om 
naar de middelbare school te gaan. 

Op 15 november 2013 brachten vrijwilligster Truus Treep en 
bestuurslid Tom Hoogerwerf een bezoek aan de middelbare 
school GHBS. Vermeldenswaardig is dat bij binnenkomst 
van de klas waar de drie dove leerlingen inzitten de gasten 
uit Dordrecht door de gehele klas van circa 50 kinderen in 
gebarentaal werd verwelkomt! Een teken dat de integratie  
van de dove leerlingen in de Kameroense maatschappij vorm  
begint te krijgen.

4.2 B Bouw nieuwe leslokalen
Looptijd 2012-2014.
Status Nog niet afgerond.

Achtergrondinformatie 
Op dit moment zitten de leerlingen van het Mbingo-instituut nog 
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.

Beoogde resultaten
Bouw van 2 leslokalen voor het Mbingo doveninstituut.

Uitgevoerde activiteiten
In oktober 2013 is begonnen met de bouw van de twee nieuwe 
leslokalen. Naar verwachting zijn deze klaar in maart 2014.

Behaalde resultaten
Financiering is rond. Bouw van de leslokalen is gestart.

Kostenoverzicht 
22 000 euro (twee leslokalen)

Financiers 
Wilde Ganzen, ambtenaren van de gemeente Dordrecht, ZWO 
Dubbeldam en particulieren in Dordrecht en omgeving.

4.3 Ntankah Women Common Initiatieve Groep
Looptijd januari t/m juni 2013. 
Status Afgerond. 

Activiteit
Opleiding over klein vee en kweken van paddestoelen

Beoogde resultaten
Dertig vrouwen, die in veel gevallen slachtoffer zijn van 
huiselijk geweld, de mogelijkheid geven om zelfstandig 
een eigen inkomen te verdienen. Hiervoor kunnen ze een 
beroepsopleiding volgen.

Uitgevoerde activiteiten
In 2013 hebben dertig alleenstaande vrouwen, dankzij een 
donatie van de SoroptimistenClub Dordrecht, een training 
kunnen volgen over het houden van klein vee (waaronder 
kippen) en over het kweken van champignons.  
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Dertig vrouwen hebben een opleiding van drie maanden kunnen 
volgen. Zij leerden hoe ze kleinvee, zoals kippen en varkens, 
moeten verzorgen. Daarnaast leerden ze paddenstoelen te 
kweken. Ze hebben ook geleerd om met mest van varkens 
en kippen biogas te produceren. De vrouwen koken al hun 
eten op houtvuur. Tijdens de regentijd is het hout nat en 
zorgt voor veel stoom in het keukentje en dat zorgt weer voor 
oogproblemen.Iedere andere vorm van koken probeert men uit. 
Er zijn natuurlijk wel gasflessen maar die zijn voor deze mensen 
veel te duur. Onderdeel van deze training was daarom het 
transformeren van mest in biogas. Alle vrouwen hebben nu een 
mestton thuis staan waar uit een kraantje echt gas komt.
 
Behaalde resultaten
Dertig vrouwen hebben een diploma behaald voor de 
beroepsopleiding. Voor het starten van een kleine onderneming 
kunnen de deelnemers een microkrediet krijgen. 

Kostenoverzicht 
3000 euro (2000 voor de training en 1000 euro voor microkredieten)

Financiers 
Soroptimist International Club Dordrecht

4.4 Schoon water voor buurt Mankon
Looptijd 2013-2015.
Status Nog niet afgerond.

Achtergrondinformatie
Voor dorpsgemeenschappen in Bamenda zijn niet voldoende 
watersystemen om de (groeiende!) bevolking van water te 
voorzien. Dit zorgt dat mensen water moeten opsparen en in 
sommige gebieden zijn ze zelfs afgesloten van schoon drinkwater. 
De gemeenschappen aan de rand van de stad, de wijken die 
recent zijn gebouwd in Bamenda, hebben zelfs nog nooit water 
uit de kraan gehad. Zij hebben geen water om te drinken of om te 
kunnen wassen. Hiervoor moeten ze grote afstanden lopen. De 
wijken in het stadsdeel Mankon zijn een aantal van die ‘nieuwe’ 
wijken die geen schoon drinkwater hebben. Vrijwilligster Truus 
Treep zet zich persoonlijk in voor deze buurt. Zij zamelt geld in 
voor een sterke pomp en 5 pijpleidingen met verschillende kranen 
zodat de hele wijk schoon drinkwater heeft. Door gebrek aan 
water in het stadsdeel Mankon, lijden de inwoners aan allerlei 
ziekten. Het water wordt nu uit een riviertje gehaald. In de ‘droge 
tijd’ wordt het stroompje steeds kleiner en de concentratie van 
vuil steeds hoger. Vooral kinderen en ouderen hebben last van 
diarree, dysenterie en soms is er zelfs een geval van cholera. Voor 
water konden de mensen eerst terecht bij een middelbare school 
in Mankon (Baptist High School), omdat zij een waterput hebben. 
Helaas zit er steeds niet genoeg water in, waardoor zowel de 
mensen in Mankon als de school nu niet voldoende water hebben.

Meisje met wateremmer in Mankon (lowres!)
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Beoogde resultaten
Verbeteren van de gezondheid van 6 gemeenschappen in 
stadsdeel Mankon door voor schoon drinkwater te zorgen en 
het gebrek aan water bij de middelbare school Baptist High 
School Mankon op te lossen.

Uitgevoerde activiteiten
Zodra het geld rond is zullen de volgende activiteiten 
worden uitgevoerd: het slaan van 3 putten, het plaatsen van 
waterpompen, het bouwen van een ondergrondse opslagtank 
en het plaatsen van 6 tappunten zodat alle gemeenschappen 
van de wijk Mankon schoon drinkwater kunnen krijgen. De 
opslagtank wordt zo groot dat er zelfs uitbreiding kan komen 
zodat later ongeveer 16000 mensen voorzien kunnen worden 
van schoon drinkwater.

Behaalde resultaten 
Nog niet van toepassing

Kostenoverzicht 
21.000 euro. De inwoners dragen zelf 2000 euro bij.

Financiers 
Particulieren Dordrecht en omgeving.

4.5 Bamenda Art
Looptijd Jaarlijkse verkoop. 

Activiteit 
Verkoop schilderijen van kunstenaars Elad Evan Mein en Che 
Angu Walters.

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 het altijd mogelijk 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
Twee schilderijen zijn verkocht voor een totaal bedrag van 120 
euro. Dit geld is opgestuurd aan de kunstenaars.

Financiers 
Particulieren uit Dordrecht en omgeving.

4.6 Advies X- en O-benen
Looptijd Januari-december 2013.
Status jaarlijks.

Achtergrondinformatie
Vrijwilligster Gonnie Walrecht brengt jaarlijks een bezoek 
aan Sajocah, een regionaal revalidatiecentrum in Bafut, om 
kinderen, met name meisjes, met beperkingen zoals X- en 
O-benen, klompvoeten en heupproblemen te laten behandelen. 
Het geld wordt niet alleen gebruikt voor operaties. Soms kan 
het probleem al verholpen worden door het dragen van braises, 
door te zwachtelen en het geven van fysiotherapie.
Dit betekent dat deze kinderen weer samen met hun 
leeftijdsgenootjes kunnen spelen en rennen. De toekomst ligt 
weer open. Zij kunnen een normaal leven gaan leiden, werken 
en zo nodig een gezin onderhouden.

Beoogde resultaten 
Geen. Afhankelijk van het ingezamelde geld en van de kinderen 
in Sajocah, bekijkt Gonnie welke kinderen in aanmerking 
komen voor steun.

Behaalde resultaten
Twee kinderen zijn gescreend in 2013. Er is vastgesteld wat er 
moet gebeuren aan de benen. Daarnaast hebben de ouders van 
twee andere kinderen advies gekregen bij het aanschaffen van 
loopbeugels.

Kosten
Geen.

Financiers
Geen.

Schilderij AnguWalters Juju dansgroep.
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5. Financieel overzicht

BALANS 31-dec-12 31-dec-13
ACTIVA
 Vorderingen
 Openstaande facturen (Varna) 3116,14

Liquide middelen
  ING 34576,80 54341,07
 Rabobank 7799,06 3657,07
  Union Bank Cameroon 213,95 1457,86

42589,81 59456
Totaal 42589,81 62572,14

PASSIVA
Reserves
  Egalisatie 2500 2500
Fondsen
  Wakka project 29358,16 45335,05
  Mbingo project 2719,54 1478,32
  BamendArt 668,43 188,43
  Ntankah 0 1361,77
  Waterproject 0 1596,49
  EcoKids 0 50
Voorzieningen
   Loon 2012 2626,8 0
   Werelds dineren (reservering jan 2014) 0 1270
   Bankkosten(ING, UBC, Rabo) 2013 300 300
   Bamenda Online website 40 0
   Coordinatie 530 0
   Bamenda Times 0 0
   Investering SWSD 3398 0
   Afstudeer project (reservering) 100 100
   Taste Africa 0 0
  Ninahs Dowry 348,88 300
  Afschrijving middelen 0 772,87
Langlopende schulden 0 0
Kortlopende schulden
  Terug naar gemeente 1473,34
  Huur Buitenwacht 2013 0 2729,73
Loon Coordinator Varna + Dordrecht-Bamenda
  Voorschot gedaan tlv Dordrecht-Varna 3116,14
Totaal 42589,81 62572,14
Delta 0 0 0

In 2012 is een aparte stichting werkgevers Stedenbanden Dordrecht opgezet om de werkgevers functie voor de coordinatoren te vervullen. Omdat momenteel alleen 
Dordrecht-Bamenda hiervan gebruik maakt zijn de salaris kosten vanuit de stichting Dordrecht-Bamenda betaald. Gebruikte kantoormiddelen zijn ook terug te vinden in 
voorziening SWSD. Het Waterproject is mogelijk gemaakt door een ondernemer in Dordrecht die het geld heeft voorgeschoten in de vorm van een lening die in 3 jaar tijd 
terugbetaald wordt door acties in Dordrecht.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk 2013 Begroot 2013 Werkelijk 2012

BATEN

Eigen fondsenwerving  
(Mbingo, Wakka, EcoKids, Ntankah, Art, 
Water project)

48297,17 41663 58526

Subsidies Fondsen (Wilde Ganzen)* 0 15000

Subsidies gezamenlijke fondsen  
(Cordaid, Johanna Donck)

36000

Acties van derden (Waterproject Mankon) 13700 13000
Acties van derden (Jeugdstad) 0 0 7500
Subsidies overheden 25718 25718 24801,78
Subsidie kantoor inrichting 3389,98 4300
Loon 2012 2626,8 6025,69 0
Rente 435,29 300 86
Overige
Som der baten 94167,24 106006,69 126913,78

LASTEN
Besteed aan doelstelling (Dordrecht)
 Bamenda online 86,39 300 2900
 Nieuws brieven 990 1000
 Coordinatie 584 1200 460
  Werelds dineren 1270 1300
  Zakendoen in Bamenda 0 0 35
  Ninah's dowry film vertoning 525,46 100 0
   Benefiet concert 0 0 1732
  Afsudeerproject 100 100
  Taste of Africa 795 1000 0
Besteed aan doelstelling (Bamenda)
  Wakka project, ism Cordaid 11984,81 40000 59965,07 0
  Mbingo project, ism Wilde Ganzen 17287,26 25000 30994,35
  Youth project 0 0 7584
  BamendArt 600 668 340
  Aids voorlichting blinden 0 0 750
  Ntankah women (2013) 3538,69 1800 1615
  Waterproject Mankon 13700 13700 0

51461,61 86168 106375,42
Werving baten
  Kosten eigen fondsenwerving 340 300 300
  Kosten gezamelijke acties 0
  Kosten acties van derden 0 84
  Kosten verwerving subsidies overheden 0

340 300 384

*  Subsidie Fondsen is niet opgenomen als baten van stichting Dordrecht-Bamenda conform richtlijn 650 Fondsen wervende instellingen.  
 Het door Wilde Ganzen toegekende bedrag bedraagt 13.768,55 euro.
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Beheer en administratie
  Loonkosten Varna 3116,14 0 0
  Loonkosten Bamenda 19926,28 17300 17301,78
  Kantoor kosten 1970 2000 2000
  Afschrijving middelen 772,87
  Kosten opslag 0 0 126

25785,29 19300 19427,78
Som der lasten 77586,9 105768 126187,2

Saldo van baten en lasten 16580,34 238,69 726,58

BESTEMMING SALDO 2013
Continuiteits reserve 2500
Stichting werkgevers stedenbanden 772,87
Schuld gemeente Dordrecht 1473,34

 Bestemmings reserves/fondsen
  Wakka 45335,05
   Mbingo 1478,32
   BamendArt 188,43
   Ntankah 1361,77
   Werelds dineren (januari 2014) 1270
   Waterproject Mankon 1596,49
   Afstudeerproject 100
   EcoKids 50

56126,27

FONDSEN EN GROTE DONATIES 

Wakka centrum fase II:  
Cordaid - st Kook, Da Vinci College, SKG Diaconie Hervormde Gemeente Oudshoorn, klanten Supermarkt Jumbo en giften 
particulieren. 

ISFD Mbingo ( renovatie slaapzaal):  
Wilde Ganzen, Soroptimisten club Dordrecht, Carglass, ambtenaren gemeente Dordrecht en giften particulieren in Dordrecht.

Waterproject:  
Eigen acties en giften particulieren. Het geld is voorgeschoten middels een 3 jarige lening.

Ntankah Women: 
Soroptimisten club Dordrecht en giften particulieren Dordrecht.
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Bestemming Doelstelling Werving baten Beheer & 
adm.

Totaal 
2013

Begroot 
2013

Totaal 
2012

Projecten 
Bamenda

Projecten 
Dordrecht

Eigen 
werving

Gez.
acties

Acties 
derden

Subsidies

LASTEN
Subsidies/
bijdragen 85136,01 5343,34 57939,05 0 4000 29116,89 1700 5248

Publiciteit en 
communicatie 1076,39 1076,39 1076,39 800 927

Personeels 
kosten 19926,28 19926,28 19926,28 19926 17300

Huisvestings 
kosten 1970 1970 1970 2000 2126

Kantoor & alg. 
kosten 3108,86 2673,57 2973,57 4400 500

Afschrijving & 
rente 772,87 435,29 772,87 337,58 300 0

Totaal 85136,01 32197,74 58374,34 0 4000 29116,89 26419,11 26283,82 29126 26101

De lasten zijn onderverdeeld in een deel dat in Kameroen is besteed of gereserveerd t.b.v. besteding in Kameroen en een deel dat in 
Dordrecht is besteed, danwel gereserveerd voor activiteiten in 2014. De personeels, huisvesting en kantoor kosten zijn in 2013 niet 
verdeeld over projecten in Dordrecht danwel projecten in Bamenda. Deze kosten zijn daarom volledig aan projecten in Dordrecht 
toegewezen. De subsidie van 5000 euro is benut voor onderhoud van de website, een gezamelijke activiteit met stedenband 
Dordrecht-Dordrecht (Taste Africa), vertoning van een Kameroenese film (Ninah’s Dowry) en voorbereiding van een bijeenkomst 
met ondernemers in Dordrecht in januari 2014. De eigen werving van gelden, de bijdrage van stichting Kook en de subsidie van de 
gemeente zijn de baten van de werving. 
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