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Jaarverslag 2015 
 

Stichting Dordrecht-Bamenda heeft als opdracht Dordtenaren te betrekken bij 

de stedenband met Bamenda in Noordwest Kameroen. Daarnaast zetten wij 

ons in voor de ontwikkeling van Bamenda en haar bewoners. In 2015 zijn 

weer een aantal activiteiten en initiatieven met dit doel uitgevoerd. 



2 
 

Jaarverslag 2015 

1. Activiteiten en voorlichting 

1.1 Wandelen voor schoon drinkwater in stadsdeel Mankon, Bamenda 

Op woensdag 25 maart liepen 110 leerlingen van diverse basisscholen in 

Gorinchem met 6 liter water op hun rug 6 kilometer door de stad. Zij 

deden dit tijdens de campagne ‘Wandelen voor Water’ in het kader van 

Wereld Waterdag (22 maart). Met deze dag wordt wereldwijd aandacht 

gevraagd voor het tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen in 

ontwikkelingslanden. De Gorcumse leerlingen zamelde (inclusief een 

donatie van Wilde Ganzen) ruin 4.000 uur in. 

Dit jaar deden ook leerlingen in Sollentuna (Zweden) en Atlanta 

(Verenigde Staten) mee aan deze sponsorloop in hun eigen stad. De 

Zweedse en Amerikaanse school liepen ruim 3.500 euro bijeen. 

Het opgehaalde geld is door de 3.500 bewoners van de wijk Mankon in 

 gebruikt voor de aanleg van waterleidingen en zes Bamenda

watertappunten. In Mankon worden veel ziektes veroorzaakt door vuil  

water. Tot voor kort moesten de vrouwen en kinderen kilometers lopen 

om bij een klein vervuild stroompje een paar emmertjes water te halen. 

Omdat dit water niet schoon was, werden veel kinderen en ouderen ziek 

(diarree en soms zelfs cholera).  

 

1.2 Stedenbandendiner voor ondernemers 

Het Stedenbandendiner voor ondernemers werd in 2015 gehouden op 14 

september in het Meeting House in Dordrecht, het kantoor van onze 

samenwerkingspartner Mainnovation. 

Dit jaarlijkse evenement wordt eens per jaar door de gemeente Dordrecht 

georganiseerd omdat burgemeester Arno Brok in het college van B&W 

verantwoordelijk is voor de internationale contacten en daarmee heeft hij 

ook de stedenbanden onder zijn hoede. Voor het diner kunnen de 

stichtingen van de Dordtse stedenbanden oude en nieuwe 

samenwerkingsorganisaties uitnodigen om onder het genot een hapje 

met elkaar te praten over nieuwe plannen en samenwerking. 

Burgemeester Brok trad op als gastheer. 

Aanwezig waren o.a. Mainnovation, de vereniging Promotie Ondernemers 

Binnenstad Dordrecht (POBD), Cinema The Movies, de 

Duurzaamheidsfabriek en reclamebureau De Buffel. 

Uit de gesprekken van deze bijeenkomst zijn een aantal ideeën en 

contacten voortgekomen die hopelijk in 2016 verder worden uitgewerkt. 

 

 

  

http://www.dordrecht-bamenda.nl/projecten/mankon/
http://www.dordrecht-bamenda.nl/projecten/mankon/
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1.3 Eerste container ziekenhuisgoederen naar Bamenda 

2015 was de start van de driejarige samenwerking met het Albert 

Schweitzer ziekenhuis (ASz) in Dordrecht en het Bamenda Regional 

 De zeecontainer met de eerste ASz donatie van in Nederland Hospital.

afgeschreven medische apparatuur vertrok op 19 november vanuit de 

Rotterdamse haven naar Douala, waar het op 31 december in de haven 

van de hoofdstad van Kameroen is gearriveerd. Vanuit hier wordt het per 

vrachtwagen naar Bamenda vervoerd. 

Het Dordtse ziekenhuis schenkt via de Commissie Buitenland al vele jaren 

hun afgeschreven goederen aan buitenlandse ziekenhuizen. Daarmee 

draagt het ASz bij aan de verbetering van de zorg van een ander 

ziekenhuis. De geschonken spullen zijn namelijk nog goed te gebruiken, 

maar in Nederland zijn ze over hun technische of boekhoudkundige 

grenzen heen.Het samenwerkingsverband tussen het Asz en het Bamenda 

Regional Hospital duurt drie jaar. 

Dit transport werd mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de 

Agro Delta Groep, HVC, de Zwijndrechtse Metaal Handel (ZMH BV) en 

Opnieuw & Co.  

1.4 PUM’mer adviseert over drinkwaterproject in Bamenda 

 

Het PUM (Programma Uitzending Managers) zet senior experts met 

diepgaande professionele kennis op vrijwillige basis in bij diverse 

projecten over de hele wereld. Dankzij PUM’mer Kees Meinardi is er een 

goed contact ontstaan tussen PUM en onze stichting. 

Dankzij zijn fundraising en de goede contacten van onze stichting krijgen 

nu meerdere vrouwen uit de Ntankah Village Women Common Initiative 

Group (NVWCIG) een microkrediet voor het opzetten van kleine 

landbouwbedrijfjes waarmee zij een zelfstandig bestaan kunnen 

opbouwen.  

Verder is in 2015 dankzij bemiddeling van Meinardi een andere PUM’mer, 

Peer Kamp, in Bamenda geweest. Hij heeft ter ondersteuning van een 

subsidieaanvraag voor een tweede drinkwater-project in stadsdeel 

Mankon een onderzoek uitgevoerd en rapport opgesteld.   

http://www.dordrecht-bamenda.nl/projecten/regional-hospital/
http://www.dordrecht-bamenda.nl/projecten/regional-hospital/
http://www.dordrecht-bamenda.nl/projecten/regional-hospital/
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1.5 Gastlessen op scholen in Dordrecht en Gorinchem 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de maanden maart en april werden er door onze vrijwilligers weer een 

aantal gastlessen gegeven op basisschoolleerlingen. In maart werden er 

speciale gastlessen gegeven aan drie basisscholen in Gorinchem. De 

lessen stonden in het teken van de campagne ‘Wandelen voor Water’. De 

110 leerlingen zouden in dezelfde maand nog deelnemen aan de 

sponsorloop voor schoon drinkwater in de wijk Mankon. 

In april werd door een vrijwilligster ook nog een gastles verzorgd aan 

basisschool De Merwedonk in Gorinchem. 

De gastlessen zijn bedoeld om leerlingen in het basis en voortgezet 

onderwijs kennis te laten maken met de Kameroense cultuur en met 

enkele bijzondere inwoners van de stad Bamenda. Dit valt onder de taak 

van de stichting om het contact en wederzijds begrip tussen inwoners en 

organisaties in Dordrecht en de inwoners van Bamenda te stimuleren.  

 

In 2015 waren de volgende projecten actief: 

Ecokids- milieuonderwijs voor lagere scholen 

Mbingo- onderwijs voor dove kinderen 

Mankon- drinkwater voor 6100 mensen 

Regional Hospital Bamenda- samenwerking met Albert Schweitzer 

ziekenhuis  

Ntankah- voor ontwikkeling van vrouwen in Bamenda 

 X- en O-kids- kinderen met motorische belemmeringen

Voor alle projecten van de stichting stedenband Dordrecht-Bamenda 

verwijzen wij je graag naar de  website

 

2. Communicatie 

2.1 Nieuwsbrief Bamenda Times 

In juni en november is er een nieuwsbrief in een oplage van 700 

exemplaren verstuurd aan de vrienden van de Stedenband Dordrecht-

Bamenda in Dordrecht en omgeving. De nieuwsbrieven worden tevens 

verspreid bij de diverse kleine en grote activiteiten van de stichting. Via de 

nieuwsbrieven probeert de stichting de lezers te informeren over de 

actuele zaken bij de stedenband. 

In de nieuwsbrief van juni besteedde wij daarom bijvoorbeeld aandacht 

aan de ontwikkeling van het onderwijsproject ‘Tree Box’, een Engelstalige 

leskist met diverse werkvormen rond het thema ontbossing en duurzame 

ontwikkeling voor de bovenbouwleerlingen van basisscholen in Bamenda. 

http://www.dordrecht-bamenda.nl/projecten/ecokids/
http://www.dordrecht-bamenda.nl/projecten/mbingo/
http://www.dordrecht-bamenda.nl/projecten/mankon/
http://www.dordrecht-bamenda.nl/projecten/regional-hospital/
http://www.dordrecht-bamenda.nl/projecten/regional-hospital/
http://www.dordrecht-bamenda.nl/projecten/vrouwen-van-ntankah/
http://www.dordrecht-bamenda.nl/projecten/o-en-x-benen/
http://www.dordrecht-bamenda.nl/
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In november was er in de nieuwsbrief aandacht voor de mogelijkheid voor 

stages in Bamenda voor leerlingen van het ROC Da Vinci College in 

Dordrecht. Verder was er aandacht voor de samenwerking tussen het 

Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en het Bamenda Regional 

Hospital en het stedenbandendiner voor ondernemers in Dordrecht en 

omgeving. 

 

2.2 Website 

In 2015 is de website van de stedenband geheel vernieuwd. Hierbij is de 

aandacht voor de actuele berichten verschoven van de Facebook-pagina 

naar de nieuwe website. Op deze manier worden de bezoekers ook 

geconfronteerd met alle lopende activiteiten van de stichting. 

Op de homepage van de website zijn meerdere pagina’s van de oude 

website bijeengebracht om een beter overzicht te geven van alle 

activiteiten van de stedenband, zoals nieuws en projecten. Ook is meteen 

duidelijk dat bezoekers ook zelf iets voor de stichting kunnen betekenen 

(waar vroeger naar deze informatie moest worden gezocht) en is er 

ruimte gecreëerd voor de sponsors van de stedenband. 

Verder heeft ieder project ook nog een eigen projectpagina waarbij het 

mogelijk is om via een statusbalk aan te geven in welk stadium het project 

zich bevindt en hoeveel geld er al is opgehaald. 

Alle teksten op de website zijn geheel herschreven door de vrijwilligers. Er 

is momenteel nog een wens om de website, of althans een deel ervan, 

ook in het Engels beschikbaar te hebben, mede omdat in Bamenda Engels 

de officiële taal is. 

De website is ontworpen door Lettow Studios in Vlaardingen en kan door 

de vrijwilligers van de stichting zelf worden gewijzigd via een nieuw 

content management systeem.  

 

3. Bestuur en vrijwilligers 

 

Bestuursleden:  Gerda Bosdriesz – voorzitter, Tom Hoogerwerf – 

secretaris, Peter Paul Berden (penningmeester), Frans Bleijerveld 

Arri Hartog en Peter van Mersbergen 

 

Vrijwilligers: Judith Moni-Ateba, Wendel van der Sluis, Truus Treep, 

Gonnie Walrecht en Dicky van der Veer. 

Coördinator: Astrid Helder (7 uur per week in dienst) 
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4. Samenwerkingspartners 

Onze bijzondere dank gaat uit naar onze  die de activiteiten van de stedenband mogelijk maken.  samenwerkingspartners

    
 

      
 

   
 

 

   

http://www.dordrecht-bamenda.nl/over-ons/samenwerkingspartners/
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5. Financieel overzicht 

5.1 Balans 

 

Balans           

    31/12/2014   31-Dec-15   

            

ACTIVA           

Vorderingen           

  Openstaande facturen   0.00   0   

            

Liquide middelen           

  ING 65763.53   61328.99   -4434.54 

  Rabobank 5873.37   5509.92   -363.45 

    71636.90   66838.91   

Totaal   71636.90   66838.91   

            

            

PASSIVA           

Reserves           

  Eigen reserve (rente, inkomsten 
acties)   921.29   1437.05   

  Egalisatie reserve   2500.00   2500   

  Reservering Website update 
2015   2763.32   0.00   

Fondsen           

  Wakka project   48243.56   47595.03   

  Mbingo project   2774.52   2803.38   

  BamendArt   263.43   263.43   

  Ntankah   1681.27   1741.77   
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  Waterproject Mankon, fase 1+ 
2   3286.35   1471.98   

  Waterproject Mankon , fase 3 
AKVO       3517.22   

  EcoKids   50.00   50.00   

Voorzieningen            

   Bankkosten(ING, UBC, Rabo)   300.00   300.00   

        0   

Voorzieningen           

   UBC   1780.88   1462.7   

   Overschot subsidie 2015       940.16   

   Bamenda Online website   0.00   10.9   

   Coordinatie   0.00   375.92   

   Bamenda Times   0.00   2.76   

  Afschrijving middelen   1545.74   2318.61   

Langlopende schulden   0.00   0   

Kortlopende schulden           

  Bureaukosten       48   

  Huur Buitenwacht   2000.00   0   

Loon coordinator           

  Reservering uit te betalen loon 
2014   3526.54   0   

             

Totaal   71636.90   66838.91   

 

De gelden die voor het Wakka project ingezameld worden worden specifiek ingezet om de individuele kinderen en hun ouders te ondersteunen. Dit 
verklaart het hoge saldo voor dit project. Het water project Mankon wordt deels gefinancierd uit eigen inzameling en door Aqua4All, dit is de splitsing in 
fase1/2 en fase 3. Ntankah is een deel wat nog niet uitgekeerd is aan het project in Bamenda. De voorzieningen voor Bamenda Online website, Coordinatie 
en Bamenda times zijn rekeningen ten last van activiteiten in 2015. Afschrijving middelen is een voorziening voor kantoor benodigdheden zoals een laptop. 
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5.2 Inkomsten en uitgaven 

 

  Inkomsten Uitgaven Verschil 

ING 138877.55 125762.4 13115.18 

Rabo 28552.14 26351.84 2200.3 

        

  Inkomsten Uitgaven Verschil 

        

        

Subsidie gemeente 2015       

tbv activiteiten       

Coordinatie 600 1815.74 -1215.74 

Bamenda Times 800 627.1 172.9 

Publieks activiteit 1200 14.1 1185.9 

Video reportage 400 0 400 

Website 600 4011.5 -3411.5 

Totaal gemeente subsidie 2015 3600 6468.44 -2868.44 

        

Reservering website update 2015 2763.32     

        

        

Kantoor 934 1888.72 -954.72 

        

Reservering kantoor 2014 2000     

        

  9297.32 8357.16 940.16 
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5.3 Staat van baten en lasten 

 

Staat van baten en lasten Werkelijk 2015 Begroot 2015 Werkelijk 2014 

              

Baten             

  Eigen fondsenwerving (Mbingo, Wakka, EcoKids, Ntankah, Art, 

Water project, Albert Schweitzer) 19459.58   20000   33029.14   

  Subsidies Fondsen (Wilde Ganzen) *         0   

  Subsidies gezamenlijke fondsen (Cordaid, Johanna Donck)             

  Acties van derden (Kees Meinardi) 1630   1600       

  Acties van derden (Mbingo)     3000   10026   

  Acties van derden (Waterproject Mankon AKVO) 3517.2   0   4200   

  Subsidies overheden (Dordrecht,Gorinchem) 19284.79   18574   24818   

  subsidie kantoor inrichting 0   0   900   

  Eco Kids 0   0   2835   

  Rente 515.76   450   521   

  Overige 0   0   400   

Som der baten   44407.33   43624   76729.14 
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Lasten             

Besteed aan doelstelling (Dordrecht)             

  Bamenda online 4011.5   3363.32   245.38   

  Nieuws brieven 624.34   800   819.65   

  Coordinatie 1439.82   600   652.01   

  Werelds dineren     0   1261.85   

  Foto expositie ism Jan Tito     0   1372.96   

  Afstudeerproject     0   57.7   

  Westerman lezing     0   303.67   

  Publieks activiteit 14.1   1200       

  Workshop Basisscholen Gorinchem 560.79   700       

  Video reportage 0   400       

              

Besteed aan doelstelling (Bamenda)             

  Wakka project - Studie kosten 1500           

  Wakka project - Legal assistance 1250           

  Wakka project - Mogga Kinderen & Sajocah 3156.86   3000   6104 0 

  Mbingo project 3284.52   12000   12099   

  BamendArt 280   668   60   
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  EcoKids 0   50   2835   

  Ntankah women 200   1680   0   

  Transport Albert Schweitzer apparatuur 1700   1300   0   

  Kees Meinardi Fund 1621.95   1630       

  Waterproject Ntankah 250   6600       

  Waterproject Mankon 4600   4000   12116   

    24493.88   37991.32   37927.22 

Werving baten             

  Kosten eigen fondsenwerving 300   300   300   

  Kosten gezamelijke acties 0           

  Kosten acties van derden 360           

  Kosten verwerving subsidies overheden 0           

    660   300   300 
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Werkelijk 

2015  

Begroot 

2015 

 

Werkelijk 

2014    

Beheer en administratie             

  Loonkosten Bamenda 14040   14040   19926.28   

  Kantoor kosten 2758.47   2700   1970   

  Afschrijving middelen 772.87   900   772.87   

              

    22669.15   17640   22669.15 

Som der lasten   47823.03   55931.32   60896.37 

              

Saldo van baten en lasten   -3415.7   -12307.32   15832.77 
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 Werkelijk 

in 2015   

Begroot 

in 2015    

 Werkelijk 

in 2014   

Bestemming saldo 2015             

  Continuiteits reserve 2500           

  Afschrijving middelen 2318.61           

  Website update 0.00           

  Kortlopende schulden             

     Openstaande rekeningen 437.58           

Bestemming reserves/fondsen             

    Opgebouwde rente/overige inkomsten 1737.05           

    Wakka 47595.03           

    Mbingo 2803.38           

    BamendArt 263.43           

   Ntankah 1741.77           

   Waterproject Mankon fase 3 3517.22           

   Waterproject Mankon 1471.98           

   EcoKids 50.00           

    64436.05 2402.86       
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5.4 Toelichting lastenverdeling 

 

Bestemming Doelstelling     
Werving 
baten         

Beheer & 
administratie   

Totaal 
2015 

Begroot 
2015 

Totaal 
2014 

 

Projecten 
Bamenda 

Projecten 
Dordrecht 

 

Eigen 
werving 

Gezamelijke 
acties 

Acties 
derden 

Subsidie
s 

      Lasten 
             

              

              
Subsidies/bijdragen 75286.14 574.89 

 

19459.5
8 3517.2 1630 

19284.7
9 

    
3500 

 Publiciteit en communicatie 
 

4635.84 
      

4635.84 
  

1500 1065.03 

Personeels kosten 
 

14040 
      

14040 
  

20653 17818 

Huisvestings kosten 
 

2758.47 
      

2758.47 
  

2000 1840.72 

Kantoor & alg.  kosten 
 

1439.82 
      

1439.82 
  

1000 652.01 

Afschrijving & rente 
 

2318.61 
 

1437.05 
    

2318.61 
  

300 1545.74 

              

Totaal 75286.14 25767.63   
20896.6

3 3517.2 1630 
19284.7

9   25192.74   0 28953 22921.5 

               

De lasten zijn onderverdeeld in een deel dat in Kameroen is besteed of gereserveerd tbv besteding in Kameroen en een deel dat in Dordrecht is besteed, danwel 

gereserveerd voor activiteiten in 2016. De personeels, huisvesting en kantoor kosten zijn niet verdeeld over projecten in Dordrecht of projecten in Bamenda. Deze kosten 

zijn daarom volledig aan projecten in Dordrecht toegewezen. De subsidie van 3600 euro is benut voor onderhoud van de website, uitbrengen van de Bamenda Times.  De 

eigen werving van gelden, gezamelijke acties (AKVO), acties van derden (Meinardi) en de subsidie van de gemeente zijn de baten van de werving.  
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