
Complimenten voor de Afrikaanse 
stedenbanden in Dordrecht

“Stedenbanden zijn ongelofelijk belangrijk,” zegt
Paul Litjens aan het begin van zijn toespraak in de
Trinitatiskapel aan de Vriesestraat in Dordrecht. “Mijn
complimenten voor het feit dat daar in Dordrecht zeer
serieus mee wordt omgegaan.” Het afdelingshoofd
Midden- en Zuidelijk Afrika bij Buitenlandse Zaken sprak
hier over het belang en effect van de stedenbanden.

(Foto links: de heer Paul Litjens)

Schoon drinkwater uit een pomp
in plaats van uit vervuilde beekjes

In het stadsdeel Mankon in Bamenda is schoon drinkwater
niet zomaar voorhanden en de inwoners worden daardoor
ziek. Vrijwilligster Truus Treep is de afgelopen jaren al
actief geweest om zes wijken in dit stadsdeel van schoon
drinkwater te voorzien. Vanwege haar succes, zamelt de
stichting samen met de gemeente Gorinchem en Wilde
Ganzen geld in voor een watervoorziening in drie andere
wijken. Onze lokale partner hierbij is de Ntankah Village
Women Common Initiative Group (NVWCIG).

Litjens was op 23 april 2016 aanwezig als de hoofdspreker op de
Afrikadag vanwege het respectievelijk 20- en 12,5-jarig bestaan van
de stedenbanden Dordrecht-Bamenda en Dordrecht-Dordrecht (Zuid-
Afrika). Hij benadrukte meerdere malen het belang en noodzaak
van stedenbanden en gaf ook nog een tip aan de Kameroense
stedenband: “Er is een Nederlandse consul in Kameroen. Vergeet
niet om daar als stedenband ook gebruik van te maken bij alles wat
je in het land doet.”

NVWCIG richt zich op de drie wijken 
Muwatchu, Ntankah en Atuambueh. Op 
dit moment komen de inwoners aan water 
door regenwater op te vangen, uit vervuilde 
beekjes en via putten. Gedurende het droge 
seizoen zijn de meeste van deze bronnen niet 
beschikbaar. De schaarste van schoon water 
is een ramp. Vooral kinderen en ouderen 
hebben hierdoor last van onder andere 
diarree en dysenterie. Daarnaast moeten 
de vrouwen en kinderen kilometers lopen 
voor water. Hierdoor hebben de vrouwen 
minder tijd om voldoende inkomen voor hun 
gezin te verdienen. En de kinderen hebben 

niet genoeg tijd voor huiswerk. In de drie 
wijken wonen op dit moment 2550 mensen. 
Daarnaast staat er een technische school, een 
basisschool en een ‘health centre’. Hierdoor 
komt het aantal mensen in deze wijken op 
ongeveer 4000. Het doel is om in 2017 ruim 
4000 mensen gedurende het hele jaar van 
schoon drinkwater te kunnen voorzien. 
Hiervoor is 38.800 euro nodig. Elke 10 euro 
die iemand doneert, verhoogt Wilde Ganzen 
met 5 euro. Wij vragen je om de mensen in 
Mankon te steunen. Uitgebreide informatie 
vind je op onze website: www.dordrecht-

bamenda.nl/projecten/mankon2-ntankah/
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Verder waarschuwde hij de stedenbanden om goed naar hun
vrijwilligersbestanden te kijken. “Het valt me op dat veel vrijwilligers
van de stedenbanden op leeftijd zijn.” Hij roept op om te proberen
meer jongeren te betrekken bij de organisaties. “Een goed voorbeeld
hiervan is de samenwerking tussen het Da Vinci College en
Bamenda”. Eerder op de middag werd na een korte introductie van
ceremoniemeester Kees Thies, columnist van AD De Dordtenaar, het
evenement geopend door locoburgemeester Piet Sleeking.
Lees verder op pagina 2

Sinds 1993 heeft de gemeente Dordrecht een bijzondere band met de  
stad Bamenda in het West-Afrikaanse Kameroen. Ons doel is om contact  
te stimuleren tussen mensen in Dordrecht en Bamenda. Hierbij staat het 
delen van kennis en cultuur centraal. Daarnaast steunen we Bamenda in  
de uitvoer van ontwikkelingsprojecten.  

Vrouwen en kinderen lopen kilometers voor 
water.
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Piet Sleeking: “Het draagvlak in de Dordtse samenleving is groot
genoeg om de stedenbanden te behouden,” aldus Sleeking. “Eerst
waren de stedenbanden vooral een bestuurlijk contact tussen twee
gemeenten, maar de afgelopen jaren zijn die verschoven naar het
onderwijs, bedrijfsleven en culturele organisaties, zoals Jubal.”

Sleeking refereerde in zijn toespraak aan de gemeentelijke digitale
enquête uit 2013, waarin een grote Dordtse meerderheid wilde
bezuinigen op de stedenbanden. Volgens de locoburgemeester zijn
deze banden ‘een ver van mijn bedshow’ voor veel Dordtenaren.
“Maar,” zegt Sleeking, “het college kiest voor het voortzetten van
de stedenbanden. Juist omdat er zoveel mensen in de Dordtse
samenleving bij betrokken zijn.” Hij wijst ook op de huidige

vluchtelingenproblematiek. “Sommige Afrikaanse vluchtelingen
zoeken hun heil in Europa vanwege de armoede in eigen land.
Dus daar helpen is nodig. Maar we moeten niet de illusie hebben
dat wij vanuit Dordrecht heel Afrika kunnen helpen. Maar via de
stedenbanden kunnen we wel een kleine bijdrage leveren.”

De Afrika-dag werd mede mogelijk gemaakt door: de gemeente
Dordrecht en Pelican Rouge. Met dank aan de gemeente Gorinchem
en Opnieuw& Co voor hun aanwezigheid.

Wendel van der Sluis

Muziek, koffie en Afrikaanse
hapjes voor Bamenda

Het is nog rustig in de Trinitatiskapel aan de Vriesestraat
in Dordrecht. De grote deuren van de kapel staan, ondanks
de constante dreiging van stevige regenbuien, wagenwijd
open en voorbij de ingang installeert de djembé groep van
Redouane Louazna zijn trommels. Redouane Louazna en
zijn groep zorgen vroeg op deze zaterdagmiddag voor de
muzikale opening van de Afrikadag, die op 23 april 2016
werd georganiseerd door de twee Afrikaanse stedenbanden.

(Foto links: Zanger Lwela Kasulwe tijdens de Afrikadag)

Het is de 20-jarige verjaardag van onze stedenband Dordrecht-
Bamenda, maar ook de 12,5-jarige van onze zusterstedenband
Dordrecht-Dordrecht Zuid-Afrika. De trommels vallen stil voor de
officiële opening van de Afrikadag, maar daarna neemt Louazna het
weer over en nodigt alle aanwezigen uit voor een workshop djembé
spelen. Een korte les later wordt de kapel weer gevuld met ritmisch
getrommel.

Naast de djembé-band staat de gemeente Gorinchem om aandacht
te vragen voor het ‘Tree Box’ project. Twee jonge kinderen bekijken
de houten boom en andere materialen van het lespakket die
bovenbouwleerlingen van basisscholen in Bamenda leert over het
belang van bomen en wat er nodig is voor hun groei en behoud.
Ondertussen loopt een deel van het publiek naar de Gemeentezaal
naast de kapel, waar vrijwilligers Gonnie Walrecht en Truus

Treep hun Kameroense producten en schilderijen verkopen.
Belangstellenden genieten er van een gratis kop koffie van de
Dordtse koffiebrander Pelican Rouge en proeven een aantal
Afrikaanse hapjes.

Later op de middag voorziet de Congolese singer-songwriter
Lwela Kasulwe de Afrikadag van nog een muzikaal randje. Zijn
intieme, tweedelig concert wordt helaas door iets minder mensen
bezocht, aangezien veel winkelend publiek uit de Vriesestraat is
verdwenen. Toch oogstte hij meerdere malen een luid applaus van de
aanwezigen met zijn zang en muzikale mix van Afrikaanse soul, jazz
en blues.

Wendel van der Sluis

De heer Peer Kamp (PUM) over zijn onderzoek bij het water-project van
NVWCIG

Vrijwilligsters Truus Treep en Gonnie Walrecht verkochten Kameroense
artikelen.



“Ntankah kwam in 2005 in contact met de stichting, toen we
hoorden van de samenwerking tussen de gemeente Bamenda met
een Nederlandse organisatie die zocht naar lokale organisaties
om mensen met elkaar te verbinden. Via onze gemeente kwamen
we in contact met Merlijn Timmers, de toenmalige coördinator
van de stichting. Na de eerste schriftelijke contacten, hebben we
een voorstel naar de stichting gestuurd voor ondersteuning bij het
opzetten van een baanbrekend moedercentrum in Kameroen. In
2006 bezochten Merlijn Timmers en een delegatie van de stichting
ons in de wijk Ntankah en waren onder de indruk van het werk van
de Ntankah vrouwen. In datzelfde jaar kregen wij een subsidie van
1.000 euro voor de start van ons Ghaife Moedercentrum project.”

Veronica Kini en de moeders en kinderen van het Ghaife Moedercentrum
project.

Ik wens de stedenband meer vet
op de armen toe

Veronica Kini is de voorzitter van de Ntankah Village
Women Common Initiative Group (NVWCIG) in Bamenda.
De groep is in 1996 opgericht door vijf Kameroense
vrouwen. Het doel van de NVWCIG is om de achtergestelde
situatie van vrouwen zichtbaar te maken en hen een stem
te geven. Daarnaast ondersteunen ze vrouwen bij projecten
in de landbouw en veeteelt. De stedenband ondersteunt
deze vrouwengroep met het werven van fondsen voor hun
kleinschalige projecten.

Bijdragen aan Ntankah
“De stedenband heeft de afgelopen jaren enorm bijgedragen aan
de groei, ontwikkeling en zichtbaarheid van de Ntankah Village
Women Common Initiative Group. De stichting heeft ons de kans
gegeven om partners te worden van vrouwenorganisatie Balans.
Deze vrouwen kwamen naar Bamenda en namen op 8 maart 2008
deel aan de viering van Internationale Vrouwendag. Hiermee

gaven zij onze organisatie een internationaal gezicht en verhoogde
daarmee de zichtbaarheid van Ntankah als een organisatie die in
staat is om samen met internationale partners deze belangrijke dag
te vieren. Ntankah heeft ook geprofiteerd van pluimveetrainingen,
de doorlopende leningenregeling en de ontvangst van de
vrouwenemancipatieprijs. Deze prijs maakte het mogelijk voor
onze groepsleider om naar Dordrecht af te reizen en daar de prijs
in ontvangst te nemen, verschillende doelgroepen te vertellen over
Bamenda en haar bewoners en het werk van Ntankah aan een breed
scala van belanghebbenden te presenteren. De groep is vereerd met
twee bezoeken van burgemeester Arno Brok tijdens zijn bezoeken
aan Bamenda. Momenteel zijn Ntankah en haar bewoners met hulp
van de stichting bezig met een waterproject.”

Leuke herinneringen
“De leukste en interessantste herinnering aan de samenwerking
met de stichting Dordrecht-Bamenda is de viering van Internationale
Vrouwendag in 2008. Meer dan 15 vrouwen uit Dordrecht namen
deel aan activiteiten zoals de gezamenlijke voorbereidingen, de
voetbalwedstrijd tussen mannen en vrouwen en de kleurrijk optocht,
gevolgd door feesten, dansen, een modeparade en vele andere leuke
dingen. De twee bezoeken van burgemeester Brok waren interessant
en leuk met de traditionele dansen en om hem erg sociaal en joviaal
bezig te zien met onze vrouwen en kinderen.”

Verjaardagswens
“Mijn verjaardagswens voor de stedenband is dat het meer vet op de
armen krijgt. Het vet dat ik toewens is meer financieel vet. Door de
jaren heen heb ik geleerd dat financiële beperkingen ertoe hebben
geleid dat de begroting van de stedenband moest worden verlaagd.
Ik zou willen dat het budget aanzienlijk wordt verhoogd, omdat de
stichting fungeert als een essentieel instrument voor de Nederlandse
internationale samenwerking, diplomatie en ontwikkelingshulp in
ons land. Ik wens de stichting een lang leven en welvaart!”

Veronica Kini, Voorzitter NVWCIG

Bewerking en vertaling uit het Engels door Wendel van der Sluis
Deelnemers van de training over klein vee tonen trots hun biggen.

Burgemeester Brok ontving een vrolijke begroeting bij Ntankah.



Deel je talent met Kameroense
vrouwen

We zijn op zoek naar secretaresses die vrienden willen
worden met secretaresses in Bamenda, Kameroen. Het
enige wat het iemand kost om mee te doen is tijd én het
levert je veel op! Wij voeren dit project uit samen met
Mainnovation Meeting House in Dordrecht. Op 22 april
(secretaresse-dag) is de aftrap gegeven voor dit nieuw
project.

Bezoek aan Gorinchem door
Politechnic Bamenda University

In het kader van het bezoek van de heren Michael Yuh
(Member Magement Board) en Francis Ngala (Director
Academic Affairs) van the National Polytechnic Bamenda
University aan Dordrecht vond op 14 juni in de ochtend ook
een bezoek aan Gorinchem plaats.

(Foto rechts: Susan Schuddeboom leidt de heren Yuh en Ngala

rond op het Omnia College.)

Van vrouw tot vrouw
Tien secretaresses in Bamenda komen graag in contact met
secretaresses in Dordrecht en omgeving om ervaringen en kennis uit
te wisselen. Ze willen informatie over het werk uitwisselen, kennis
delen en leren van elkaar. Als vrouw levert dit je niet alleen een
bijzondere vriendschap op maar ook de kans om meer te leren over
het werk en het dagelijkse leven in Kameroen.
Vragen en onderwerpen die je met hen gaat bekijken en vergelijken
zijn bijvoorbeeld: Hoe managen secretaresses in Nederland en

Kameroen hun werkzaamheden? Hoe organiseren ze hun werk en
hun gezin? De vrouwen uit Bamenda willen daarnaast meer weten 
over het werken met computers, maar ook hoe een gemiddelde 
werkdag er uit ziet en hoe het leven is in Dordrecht. En daarnaast 
gewoon vriendschap sluiten…

Wie gaat vol enthousiasme dit avontuur aan? Reageer door te mailen
naar: info@dordrecht-bamenda.nl of bel met Gerda Bosdriesz 
(o6 22424757) of Truus Treep (06 51512891).

Zij bezochten eerst het Omniacollege, waar
veel praktijkonderwijs gegeven wordt.
Mevrouw Susan Schuddeboom is daar
docente. Zij heeft een rondleiding voor de
heren verzorgd door de afdeling consumptieve
techniek. Dat betreft de bakkerij, de keuken
en het restaurant. Ook hebben zij de nieuwe
plant- en dierafdeling bezocht. Het houden
van muizen als huisdier was voor hen
opzienbarend. In Kameroen zijn de muizen

voedsel voor de kat. Verder zijn o.a. de
techniekhal en de timmer- en bouwafdeling
bezocht. Ook het bloemlokaal met de koelcel
hebben zij gezien. Zij dachten dat het ging om
kunstbloemen, maar deze waren zeker echt!
Anika van der Kevie, lid van het
millenniumplatform in Gorinchem en
tevens stadsgids, verzorgde aansluitend
een interessante rondleiding door het
historische centrum van Gorinchem. Daar
hebben de heren van genoten. Het was de
eerste keer, dat zij Nederland bezochten.
Ten slotte is het leerzame bezoek aan
Gorinchem afgesloten met een lunch in
restaurant Metropole, waar gehandicapte
mensen in de bediening werken. Dit was ook
een bijzondere ervaring. Zij vonden het mooi
om te zien hoe ook deze mensen onderdeel
uitmaken van de maatschappij. Daarna ging
men terug naar Dordrecht voor de rest van
het programma.

Colofon

Redactie: Astrid Helder, Wendel van de Sluis met een 
bijdrage van de gemeente Gorinchem

Stichting Stedenband Dordrecht-Bamenda
info@dordrecht-bamenda.nl
www.dordrecht-bamenda.nl
IBAN: NL13INGB0009191991

Opmaak
Tienplus, onderdeel van MEE Drechtsteden. 
Meer informatie: www.tienplus.net

Mede mogelijk gemaakt door Morks drukkerij

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

Stichting Dordrecht-Bamenda is ook actief op 
Facebook. Zoek op ‘stedenband Dordrecht Bamenda’
en vind ons leuk!Bestuurslid Peter van Mersbergen met 

Michael Yuh en Francis Ngala.



In één keer was die
geheimzinnigheid over

Frans Bleijerveld is sinds de oprichting van de Stichting
Dordrecht-Bamenda in 1996 betrokken bij de stedenband.
Als beleidsambtenaar Internationale Betrekkingen
van de gemeente Dordrecht was hij in 1993 betrokken
bij de eerste contacten met het gemeentebestuur van
Bamenda. De oprichting van de stichting viel samen met
zijn pensionering, waarvan hij de eerste secretaris werd.
Tegenwoordig is hij één van de bestuursleden.

Jaarverslag 2015

2015 was een rustig jaar voor de stichting. Toch hebben we enkele
mooie resultaten behaald, zoals met Wandelen voor Water in
Gorinchem en een ondernemersdiner in Dordrecht. Ook zijn we trots
op de samenwerking tussen het Albert Schweitzer Ziekenhuis en het
Bamenda Regional Hospital en erg blij met de senior expert van PUM
die eind 2015 de vrouwenorganisatie Ntankah van advies voorzag.
Alle details kun je online in ons jaarverslag lezen:
www.dordrecht-bamenda.nl/bieb/jaarverslagen/

Vraag Frans Bleijerveld naar één van zijn favoriete projecten en
hij noemt meteen het Youth-project. “Midden jaren negentig zat
Kameroen in een economische recessie,” vertelt hij. “Veel jongeren
in Bamenda konden niet aan werk komen. Wij kwamen toen
met het idee om te proberen deze jongeren, vooral vroegtijdige
schoolverlaters, een beroepsopleiding te laten volgen.”

De stichting gaf de Raad van Kerken 15.000 gulden per jaar, waarmee
zij 50 jongeren een aantal beroepsopleidingen konden volgen. “Ze
konden een keuze maken tussen een aantal beroepen,” vervolgt
Bleijerveld. “Specifiek voor vrouwen was er bijvoorbeeld naaien,
verpleging en zulk soort dingen. Voor jongens was er werk in de
garage en timmeren in de bouw.

Ze werden bij een bedrijf geplaatst en daar opgeleid. Na een jaar
bleek 90% een baan te hebben. De jongeren waren erg gewild. Het
project heeft een aantal jaren gedraaid, maar het was iedere keer
weer een enorme klus om 15.000 gulden bij elkaar te krijgen. Toen
het geld op was, konden de kerken het project niet meer draaiende
houden.”

Voorlichting hiv/aids
“Wat ik ook een leuk project vond, was de voorlichting over hiv/
aids,”zegt Bleijerveld. “In die tijd verspreidde aids zich geweldig
onder de bevolking, terwijl er helemaal niet over werd gesproken.”
De stichting kwam in actie en een groep dames reisde af naar
Bamenda om daar de vrouwenorganisaties te vragen ‘happenings’ te
organiseren. “Daar zijn een stuk of vijf bijeenkomsten georganiseerd
waar in totaal zo’n 4.000 vrouwen op af kwamen,”zegt Bleijerveld.
“Hier werd echt voorlichting gegeven en dat vond ik ook heel leuk.
Het was eigenlijk in één keer over, die geheimzinnigheid rond aids. Er
kwamen vragen of je van het zitten op een wc-bril aids kon krijgen.”
“Of we het verhaal dat als je met een maagd naar bed gaat, aids
geneest, echt de wereld hebben uitgeholpen, dat weet ik niet,”zegt
Bleijerveld lachend. “Volgens mij niet, maar wel hoe je het kunt
krijgen en hoe je het kan voorkomen.”

Toekomst van de stichting
Hoe ziet de toekomst van de Stichting Dordrecht-Bamenda eruit?
“Eerlijk gezegd, weet ik het niet zo goed, zegt Bleijerveld. “Als je een
goede vorm van het uitwisselen van kennis en geld kunt vinden, dan
heeft het wel een toekomst. Maar dat is best lastig.”
Ook culturele verschillen spelen een grote rol bij een succesvolle
samenwerking. “Het beeld om aan de toekomst te denken, ontbreekt
vaak,”vindt Bleijerveld. “Hier in Nederland zijn wij al helemaal
geschoold in het managen, het vooruit denken. In Afrika is morgen
een andere dag. Als je vandaag eten hebt en je hebt nog wat geld over,
dan hoef je morgen niet te werken. Even overdreven gezegd dan.”
Bleijerveld stelt dan ook voor een exploitatie-effectrapportage
te maken voor ontwikkelingsprojecten. “Kan het project op een
gegeven moment worden doorgezet of houdt het op zodra er geen
geld meer is? Je moet samen met hen voorwaarden stellen, want zij
moeten het uiteindelijk wel allemaal zelf doen.”

Wendel van der Sluis

Dit is een verkorte versie van het artikel. Het complete artikel is te vinden op
www.dordrecht-bamenda.nl

Bleijerveld op bezoek bij de fon van Bali.
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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. 



Door de stedenband bleven we
vastberaden

Cominsud is opgericht, in 1996, met als doel om ‘waste
management’ onder de aandacht te brengen in Bamenda.
Via de toenmalige ‘government delegate’ Mr. Tadzong
Abel S. kwamen zij in 1996 in contact met het ‘team’ van
de stedenband waarvan Bert Blokland het aanspreekpunt
was.

(Rechts op de foto: Gea Davids, ambtenaar gemeente Dordrecht, in overleg 

met Michael Fon Nsoh)

Michael Fon Nsoh (manager Cominsud): “Deze ontmoeting gaf
ons echt hoop omdat we een nieuwe organisatie waren, zonder
een goede structuur, ervaring of voldoende financiële middelen.
Het enige waarover we beschikten waren onze hersenen en onze
vastberadenheid.”

Fon Nsoh noemt de samenwerking met de stedenband zelfs hun ‘life
line’ in de beginperiode van hun oprichting. In 1997 ontvingen zij
namelijk van de stichting financiële en materiële steun. Fon Nsoh: “We
ontvingen de steun op het juiste moment want ons team had de grens
van zijn menselijke, materiële en financiële kunnen bereikt. Naast
de steun van 1.000 gulden, ontvingen we ook enkele tafels en een
computer. Onze eerste computer! De tafels gebruiken we nu nog.”

Twee belangrijke prestaties
Fon Nsoh vertelt dat dankzij de stedenband zij twee doelen hebben
kunnen bereiken. Ten eerste, het vergroten van de betrokkenheid
van de inwoners bij ‘waste management’, hygiëne en sanitatie. Van
1998 – 2001 gaven zij voorlichting aan 300 personen over het scheiden van
huishoudelijk afval, het gebruik van biologische compost voor tuinen
en over schone toiletten. 35 huishoudens verbeterden hierna hun
toiletten. Ondanks dat COMINSUD zich tegenwoordig op andere zaken
richt staan zij nog steeds bij velen bekend als de ‘waste recycling
organization’.

Ten tweede, het Ecokids-project, dat in 2002 begon. Zij ontvingen
daarvoor niet alleen financiële steun vanuit de stichting en de
gemeente Dordrecht (2002 - 2008) maar ook een ‘onderwijs-doos’
(2006). In 2014 ontwikkelde de gemeente Gorinchem voor hen een
‘tree-box’ voor op lagere scholen. Tot nu toe hebben zij 35 lagere
scholen en middelbare scholen bereikt met Ecokids.

Fon Nsoh met een medewerker achter hun eerste computer.

Basisschoolleerlingen werken sinds 2014 met de ‘Tree-Box’ van de 
gemeente Gorinchem.

Safe school environment
Hun nieuwste wapenfeit is de ‘Safe School Environment Campaign
(SCEC). Hieraan doen in 2015 en 2016 27 scholen mee met ongeveer
10.000 leerlingen in totaal. SCEC besteedt aandacht aan een groenere
schoolomgeving, afval, schoon drinkwater en hygiëne en sanitatie. De
deelnemende scholen legden al enkele moestuinen aan en plantten
bomen, gras en bloemen. Daarnaast verspreidden ze afvalbakken
en groeven gaten voor biologisch afbreekbaar afval. Ook hebben
sommigen waterputten gegraven en toiletten vernieuwd.

Leukste herinneringen
“Onze eerste computer, ook al was deze tweedehands. Dit was toen ons
meest waardevolle bezit. We vervingen zelfs speciaal onze kantoordeur
met een ijzeren exemplaar tegen inbraak en bevestigden tralies voor
het raam. Een andere mooie herinnering is het bezoek in 2000 aan
Dordrecht, door twee COMINSUD medewerkers, Chambi Julie en Fon
Nsoh om kennis uit te wisselen. Dit bezoek verruimde onze horizon
en vergrootte onze waardering voor verschillende afval management
systemen door het bezoek aan NETWERK en de ‘bio energy plant.”

Verjaardagswens
Fon Nsoh: “COMINSUD wenst de stedenband een verdubbeling van 
de resultaten toe in 5 jaar, en dat er meer vertrouwen en respect groeit 
tussensamenlevingen waardoor we ‘human bridges’ kunnen bouwen 
met de stedenband.”

Michael Fon Nsoh, Manager Cominsud

Bewerking en vertaling uit het Engels door Astrid Helder

Dit is een verkorte versie van het Engelse interview. Het volledige engelstalige 

interview met foto’s is te vinden op www.dordrecht-bamenda.nl


