Stedenband
Dordrecht-Bamenda

De Stedenband Dordrecht-Bamenda breidt zich uit. De gemeente Gorinchem
gaat niet zelf een stedenband aan met een stad in Afrika, maar heeft
zich aangesloten bij de Stedenband Dordrecht-Bamenda. De gemeente
Gorinchem wil zich vooral richten op activiteiten in Bamenda, die met het
milieu te maken hebben. Zoals Eco-Kids, drinkwater, e.d.

Om nog even met kunst en cultuur verder te gaan, er werden schilderijen van schilders
uit Bamenda in het Innercity Hotel tentoongesteld. Frank Westerman hield in de Centrale
Bibliotheek een lezing over zijn boek “De stikvallei”. In een gebied met oude vulkanen,
ongeveer 150 km boven Bamenda stierven eind jaren tachtig vele honderden mensen
door een onbekende doodsoorzaak.

In opdracht van de gemeente Dordrecht is onderzoek gedaan naar de naamsbekendheid
van de Stichting Dordrecht-Bamenda. En het bleek dat 46% van de inwoners weet dat
er een Stichting Dordrecht-Bamenda bestaat. Daar zijn we heel trots op, maar dat is
natuurlijk volgens ons nog veel te weinig en we gaan proberen dat cijfer omhoog te
krijgen.

Ondernemers zijn enthousiast over de stedenbanden met Afrika. Tijdens het diner met
ondernemers en de Stedenband Dordrecht-Dordrecht in Zuid-Afrika en de Stedenband
Dordrecht-Bamenda in Kameroen, werden er veel contacten gelegd, die nu verder moeten
worden uitgebouwd.

Naast veel goede zaken, hebben wij dit jaar ook een grote tegenslag gehad. Het bestuur
heeft het besluit moeten nemen om de verdere bouw van het Wakka-centrum te stoppen.
De organisatie in Bamenda IYVF bleek geen betrouwbare partner. Ondanks de goede
referenties bleek de directeur en zijn bestuur uit te zijn op eigen gewin. In dit jaarverslag
leest u daarover meer.
De raadsfracties in de gemeenteraad van Dordrecht hebben besproken wie welke
stedenband deze raadsperiode wil adopteren. Voor de Stichting Dordrecht-Bamenda
is het geworden: GroenLinks met fractievoorzitter Kitty Kruger en CU/SGP met
fractievoorzitter Bert Staat. Wij gaan een vruchtbare samenwerking tegemoet.
Fotograaf Jan Tito is naar Bamenda geweest en heeft daar een mooie fotoreportage
gemaakt, waarbij kinderen de hoofdrol spelen. De tentoonstelling ”Krachtig, jong in
Bamenda”, opgesteld in de Grote Kerk heeft heel veel kijkers getrokken.
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Dit jaarverslag geeft een overzicht van deze initiatieven.
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Stedenbanden zijn vooral nu,
met alle huidige politieke crisissen
en mondiale conflicten, belangrijk.
Niet alleen omdat internationale
samenwerking en culturele uitwisseling
je leven en bedrijfsactiviteiten verrijkt,
maar ook omdat een stedenband begrip
stimuleert tussen verschillende culturen
en daarmee misverstanden voorkomt.
Het bestuur kijkt terug op een
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Voorwoord
De Stedenband Dordrecht-Bamenda breidt zich uit. De gemeente Gorinchem heeft zich
bijvoorbeeld aangesloten als samenwerkingspartner van de stedenband. Zij richten zich
vooral op activiteiten in Bamenda, die met het milieu te maken hebben. Zoals Eco-Kids,
drinkwater, e.d.
Daarnaast is in opdracht van de gemeente Dordrecht onderzoek gedaan naar de
naamsbekendheid van alle vijf Dordtse stedenbanden. En het bleek dat 46% van de
inwoners weet dat er een Stichting Dordrecht-Bamenda bestaat. Daar zijn we heel trots
op, maar dat is natuurlijk volgens ons nog veel te weinig en we gaan proberen dat cijfer
omhoog te krijgen.
Naast veel goede zaken, hebben wij dit jaar ook een grote tegenslag gehad. Het bestuur
heeft het besluit moeten nemen om de verdere bouw van het Wakka-centrum te stoppen.
De organisatie in Bamenda IYVF bleek geen betrouwbare partner. Ondanks de goede
referenties bleek de directeur en zijn bestuur uit te zijn op eigen gewin. In dit jaarverslag
leest u daarover meer.
Verder hebben de raadsfracties in de gemeenteraad van Dordrecht besproken wie
welke stedenband deze raadsperiode wil adopteren. Voor de Stichting DordrechtBamenda zijn het geworden: GroenLinks met fractievoorzitter Kitty Kruger en CU/SGP
met fractievoorzitter Bert Staat. Wij gaan een vruchtbare samenwerking tegemoet.

Vanuit Dordrecht is in 2014 fotograaf Jan Tito naar Bamenda geweest en heeft daar een
mooie fotoreportage gemaakt, waarbij kinderen de hoofdrol spelen. De tentoonstelling
”Krachtig, jong in Bamenda”, opgesteld in de Grote Kerk heeft heel veel kijkers getrokken.
Om nog even met kunst en cultuur verder te gaan, er werden schilderijen van kunstenaars
uit Bamenda in het Innercity Hotel tentoongesteld. En journalist Frank Westerman hield in
de Centrale Bibliotheek een lezing over zijn boek ‘Stikvallei’.
Ondernemers zijn enthousiast over de stedenbanden met Afrika. Tijdens het diner met
ondernemers en de Stedenband Dordrecht-Dordrecht in Zuid-Afrika werden er veel
contacten gelegd, die nu verder moeten worden uitgebouwd.
Eén van de contacten was het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Zij hebben de intentie
uitgesproken voor samenwerking met het Regional Hospital in Bamenda, waarbij gedacht
wordt aan het sturen van goederen en het uitwisselen van kennis en deskundigheid.
Bovenstaande is maar een greep uit alles wat het afgelopen jaar heeft plaats gevonden,
maar daar vind u in dit jaarverslag meer over.
Frans Bleijerveld,
Stichting Dordrecht-Bamenda.
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Ondernemersdiner Taste Africa
Eind januari organiseerden de twee Afrikaanse stedenbandstichtingen
Dordrecht-Bamenda en Dordrecht-Dordrecht (Zuid-Afrika) een
ondernemersdiner. Op uitnodiging van burgemeester Arno Brok namen
twintig ondernemers uit de Drechtsteden deel, die mogelijk een bijdrage
aan de stedenbanden konden leveren. Daarnaast waren ook ondernemers,
die al betrokken zijn bij de zustersteden, aanwezig in het Dordtse restaurant
‘De Lachende Gans’ als dank voor hun inzet. Moderator deze avond was
journalist en columnist Kees Thies. Beide stedenbanden hebben een aantal
interessante contacten kunnen leggen.
Aanwezig waren o.a. Soroptimist Club Dordrecht, de Antoniuskerk, Mainnovation, het
Nationaal Onderwijsmuseum, Rabobank Drechtsteden, RTV Dordrecht en de Dordtse
Ondernemers Vereniging.
Tijdens het diner vertelden tussen de gangen door twee vrijwilligers van de stedenband
met Dordrecht (Zuid-Afrika) en twee ondernemers over hun band met de zustersteden.
Mark Haarman (managementadviesbureau Mainnovation) vertelde dat zij twee keer per
jaar werknemers naar Bamenda gaan sturen om hun kennis te delen met een technische
universiteit daar. Hij benadrukte dat de werknemers er zelf ook van leren en hun
ervaringen bijdragen aan het werk bij het adviesbureau. Joeke van Warmerdam (restaurant
De Lachende Gans) vertelde over zijn tocht vorig jaar langs restaurants en eettentjes in
Bamenda. Hij vond zijn bezoek erg inspirerend en raadde een samenwerking dan ook
zeker aan. In de toekomst wil hij iets gaan doen voor de horeca in Bamenda.
Met de volgende bedrijven heeft de stichting een (vervolg-)afspraak: Rabobank
Drechtsteden, RTV Dordrecht, Galerie De Compagnie, Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ)
en IHC Merwede Foundation. AgroDelta was ook geïnteresseerd in een samenwerking,
maar wilde nog nadenken over de verdere invulling ervan. Vanaf december 2014 heeft het
ASZ een samenwerkingsovereenkomst met het Bamenda Regional Hospital.
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Bamenda in beeld met linoleum
Kunstenares Diana van Hal is erg betrokken bij Bamenda en bood in februari 2014 aan
leden van de stedenband een cursus linoleum snijden aan. De winst ging naar kinderen
met een mentale handicap in de zusterstad.
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Ongeveer 20 personen deden mee. Ter afsluiting had vrijwilliger Judith Moni-Ateba een
Kameroens diner bereid. Het was een zeer geslaagde middag met mooie indrukken en
afdrukken van de deelnemers.
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Benefietconcert Soroptimisten
De Soroptimist International Club Dordrecht organiseerde op 9 maart 2014 een
benefietconcert voor de wijkbewoners van Mankon in Bamenda. Zangeres Louise Runtu
gaf een feestelijk en jazzy concert. Er waren 120 mensen aanwezig in de Trinitatiskapel in
Dordrecht. Het concert was een succes!
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De SoroptimistClub zamelde 3.000 euro in en wist dit bedrag daarna nog een keer te
verdubbelen dankzij Cordaid. In totaal dus 6.000 euro. Met dit geld kunnen 6 tappunten
in 3 wijken van Mankon gerealiseerd worden, zodat de mensen in deze wijken schoon
drinkwater krijgen.
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Wandelen voor Water - Gorinchem
Op 20 en 22 maart wandelden zowel scholieren in Gorinchem als in
Bamenda, vanwege de WereldWaterdag, voor schoon drinkwater in de
zusterstad van Dordrecht. Het geld was bestemd voor een middelbare
school in Bamenda. De gemeente Gorinchem is de aanjager geweest van
deze sponsorloop.
In Gorinchem wandelden 150 scholieren van drie basisscholen voor nieuwe
drinkwatertanks bij een middelbare school, de Government Bilingual Highschool (GBHS)
in Bamenda. Met 6 liter water in hun rugzak legden ze een afstand van 6 km af. Dit om
te ervaren hoe zwaar het voor mensen in ontwikkelingslanden kan zijn om elke dag
drinkwater te moeten gaan halen en te dragen.
De scholieren van de basisscholen De Tweemaster, OBS De Merwedonk en De
Mariëngaarde zamelden méér dan 4.000 euro in. Ruim voldoende om twee grote
watertanks bij GBHS te bouwen.
Eind november 2014 konden leerlingen en leraren van de middelbare school GBHS in
Bamenda voor het eerst weer voldoende water drinken uit de kranen en gebruik maken
van de toiletten. Dankzij de Wandelen voor Water - actie in april 2014, kon de school de
oude watertank vervangen met twee nieuwe grotere watertanks waardoor ze elke dag
genoeg water hebben.
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Foto-expositie Krachtig Jong in Bamenda
Met trots presenteerde de stedenband begin september foto’s van jongeren
in Bamenda, gemaakt door fotograaf Jan Tito. De fototentoonstelling
was het resultaat van een 14-daagse reis van Jan Tito naar Bamenda. Tito
richtte zich met name op jongeren in Bamenda vanuit drie invalshoeken:
‘Communicatie’, ‘Relatie tussen ouder en kind’ en het ‘dagelijkse leven op
straat’.
Een expositie met 40 foto’s hing in de maanden september en oktober in de Grote Kerk
van Dordrecht. In september bezochten 8.200 mensen de kerk en in oktober ruim 5.200.
De stedenband heeft de afgelopen jaren nog niet eerder zoveel bezoekers van een
activiteit gehad.
De expositie is financieel mede mogelijk gemaakt door de stichting, het Rabofonds van
de Rabobank Drechtsteden, de gemeenten Dordrecht en Gorinchem.

In samenwerking met
Stedenband Dordrecht-Bamenda

Krachtig Jong
in Bamenda
Een foto-expositie door Jan Tito.

3 SEPTEMBER TOT 3 NOVEMBER 2014
Grote Kerk Lange Geldersekade 2, Dordrecht
Dinsdag t/m zaterdag 10.30 uur tot 16.30 uur
Zon- en feestdagen 12.00 uur tot 16.00 uur
Meer info
www.dordrecht-bamenda.nl/agenda
Toegang is gratis
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Lezing journalist Frank Westerman
21 augustus 1986. ’s Avonds bij nieuwe maan sterft al het leven in een vallei in
Noordwest-Kameroen uit. Kippen, bavianen, zeboes en vogels vallen dood neer in het
gras – net als 1746 mannen, vrouwen en kinderen. Schade is er niet; hutten en palmen
staan er onaangeroerd bij.
Dit zijn de feiten. Maar wat is er gebeurd?
In het boek Stikvallei ontleedt journalist Frank Westerman elk facet van deze massale,
raadselachtige sterfte – in een thrillerachtig verhaal dat uitwaaiert tot IJsland en Hawaï.
Met precisie en verbeeldingskracht legt Frank Westerman drie lagen van de waarheid
bloot, waardoor het zicht op het mysterie telkens kantelt.
Mythe of feiten? Volgens Frank Westerman moet het volk het laatste woord hebben en
niet de wetenschappers. Eind september 2014 sprak Westerman, naar aanleiding van zijn
boek ‘Stikvallei’, in de Centrale Bibliotheek Dordrecht over het drama bij Lake Nyos in
Kameroen dertig jaar geleden.
“De werkelijkheid waar wij in leven is een culturele,” zei Westerman. Deze en andere
opmerkingen gaven de 80 aanwezigen genoeg stof tot nadenken. Na afloop doneerde
Westerman de opbrengst van de boeken die avond aan de stedenband.
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Gastlessen op scholen

Eigen voetbalteam

Regelmatig gaven vrijwilligers in 2014 een gastles. Naast algemene informatie, leggen
onze vrijwilligers middelbare scholieren bijvoorbeeld een probleemsituatie in Kameroen
voor, die ze dan samen gaan oplossen. Voor basisscholen hebben wij een speciaal
lespakket met ‘brieven’ van leeftijdsgenootjes uit Bamenda.

Het bestuur van Stedenband Dordrecht-Bamenda presenteert met trots ‘haar’
zaalvoetbalteam Samba. Het team Samba speelt sinds 24 februari 2014 in nieuwe,
gesponsorde voetbalshirts. Dit is een unieke samenwerking tussen een Dordtse huisarts,
de stichting en het voetbalteam.

In 2014 hebben we gastlessen verzorgd op 7 basisscholen, in combinatie met het
inzamelen van oude pennen. Deze pennen worden gerecycled door TerraCycle. Per pen
gaat er 2 cent naar de stedenband.

Oorspronkelijk werd voor de sponsoring een Dordtse huisarts benaderd door één van de
spelers. Die wilde wel, maar niet met zijn eigen naam. In plaats daarvan vroeg hij dat aan
de stichting, waar wij als stichting enthousiast op ingingen. Helaas ging de 1ste wedstrijd
in 2014 met 1 doelpunt verschil verloren. Toch trots!

Daarnaast hebben vrijwilligers drie algemene gastlessen gegeven op het ROC Da Vinci
College en een gastles op de Hogeschool Rotterdam. Bij het Da Vinci heeft een vrijwilliger
ook een aantal studenten begeleid bij het maken van spelmateriaal voor dove kinderen
in Bamenda. Na afloop hebben ze het materiaal bij Nederlands sprekende en horende
kinderen uitgeprobeerd.

Kunstrondje Dordt
Olifanten, pauwen, een ‘happy’ gezin, muzikanten, juju-dansers. Deze onderwerpen
kon je terugvinden in de expositie met schilderijen uit Bamenda in het Innercity Hotel
in Dordrecht. Twee schilders uit Bamenda leggen op hun eigen manier hun mening en
ideeën over het leven in Kameroen op doek vast. Op 1 juni hield het hotel een open dag
speciaal voor het Kunstrondje.
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Nieuwsbrief

Website

In mei en in december 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.

In 2014 hebben krap 1.100 personen de website bezocht. Dat is een afname van het
aantal bezoekers in 2013 (1.500 unieke bezoekers). Een reden hiervoor is dat alle actuele
berichten op Facebook worden geplaatst. Om de website als bron van informatie te
gebruiken voor alle communicatie van de stichting, wordt deze opnieuw vormgegeven en
van inhoud voorzien in de eerste helft van 2015. Deze vernieuwing stond al gepland voor
2014, maar is vanwege gebrek aan vrijwilligers uitgesteld naar 2015. In december 2014
zijn vier nieuwe vrijwilligers geworven voor het maken en plaatsen van content op allerlei
media van de stichting, waaronder de website.

In de nieuwsbrief van mei 2014 werd er bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor het
schoonwaterproject van Mankon, opgezet door vrijwilligster Truus Treep en de
sponsorloop van de scholieren in Gorinchem en Bamenda voor hetzelfde project.
In december 2014 was er aandacht voor de succesvol verlopen foto-expositie van
fotograaf Jan Tito in de Grote Kerk van Dordrecht en zijn verhaal achter de foto’s. Ook was
er een verslag te lezen van Mainnovation-medewerker Jasper Lipsch over het bezoek van
hem en zijn collega Deola Baauw aan onder andere de National Polytechnic University of
Bamenda (NPB) waar zij gastcolleges gaven namens hun adviesbureau.
De lezers zijn door de nieuwsbrieven goed geïnformeerd over actuele zaken bij de
stedenband en meer geïnteresseerd in Kameroen.
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Facebook

Publiciteit

Op 1 januari 2014 stond de teller nog op 100 likes, echter aan het eind van het jaar waren
dit er ruim 200. Ons doel was echter 250 volgers.

De activiteiten van de stichting kwamen weer volop in de media. Vooral de foto-expositie
“Krachtig, jong in Bamenda” van de Dordtse fotograaf Jan Tito in de Grote Kerk weet
meerdere malen de aandacht te trekken. Het begint met een interview voor vertrek
naar Bamenda in De Stem van Dordt in maart 2014 (oplage 49.449 ex.). In augustus en
september worden er meerdere artikelen besteed aan de opening van de expositie in AD
De Dordtenaar (oplage 28.601 ex.), de voorpagina van Dordt Centraal (oplage 90.000 ex.)
en De Stem van Dordt, maar ook zeer lokaal in De Stem van Oud-Krispijn (oplage 6.100
ex.). Daarnaast is Jan Tito ook te zien op de lokale tv-zender RTV Dordrecht (bereik 60.000
kijkers) in een ruim 10 minuten durend interview in het programma “In Gesprek Met …”.

Een reden hiervoor is onder andere dat één van onze doelgroepen, inwoners in Dordrecht
en omgeving van 50 jaar en ouder, nog niet erg actief zijn op sociale media. Slechts 1/3
is lid van een sociaal netwerk en zelfs 1/3 van die groep is niet actief online. Dit zal in de
komende jaren wel veranderen.
Jongeren (die studeren en op zoek zijn naar een buitenlandstage) zijn juist
voorlopers in het gebruik van sociale media. Voor hen is Facebook sowieso een goed
communicatiemiddel.
Om meer volgers te krijgen in 2015 zullen we tijdens evenementen van de stedenband en
in onze communicatie nog meer wijzen op onze Facebook-pagina en daarnaast voor meer
originele content gaan zorgen die mensen willen delen met vrienden.

De andere activiteit van de stichting, de lezing van journalist en schrijver Frank Westerman
over zijn boek “De Stikvallei” in de Centrale Bibliotheek Dordrecht, werd aangekondigd in
AD De Dordtenaar en Dordt Centraal.
Ook het nieuws over de aankomst van de 8-jarige Devan Ngoh in het Albert Schweitzer
Ziekenhuis trok ruime aandacht, in zowel de lokale media (AD De Dordtenaar, De Stem
van Dordt en Dordt Centraal) als sommige regionale media als De Ambachter in HendrikIdo-Ambacht (oplage 11.750 ex.) en Weeklad De Brug, editie Zwijndrecht (oplage 20.575
ex.). Ook de regionale radiozender Radio Rijnmond (bereik 131.000 luisteraars) besteedde
aandacht aan Devan Ngoh.
AD De Dordtenaar besteedde ook dit jaar weer veel aandacht aan Bamenda. In maart 2014
werd een artikel gewijd aan de Soroptimisten Club Dordrecht, die met een benefietconcert
geld ophaalden voor het schoonwaterproject in Mankon. Ook de bezuinigingen op de
stedenbanden kwamen in 2014 weer aan bod, zoals de aanbevelingen van bureau Ecorys
in april, het contact tussen de gemeentebesturen van Dordrecht en Bamenda in mei en de
gewijzigde standpunten met betrekking tot de stedenbanden in de gemeenteraad in juni.
In december kwam het nieuws over de stopzetting van de bouw van het Wakka-centrum
naar buiten en werd aangekondigd dat burgemeesters Arno Brok (Dordrecht) en Anton
Barske (Gorinchem) in januari 2015 een bezoek gaan brengen aan Bamenda.
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Kennisuitwisseling met Bamenda en stages
Verspreid over 2014 hebben we veel bezoeken uit Bamenda ontvangen dit jaar:
• januari 2014
	Dhr. Waindim, internationale relaties-ambtenaar van de Bamenda City Council. Eind
januari organiseerde de stichting een ondernemersdiner en hr. Waindim was daarvoor
speciaal naar Dordrecht gekomen om Bamenda te vertegenwoordigen.
• mei 2014
	Burgemeester Ndumu van de Bamenda City Council samen met ambtenaar
groenvoorziening. Begeleid door zijn International Relations Officer dhr. Jude
Waindim en een vertegenwoordiger van het Ministerie van Territoriale Samenwerking
en Decentralisatie. Doel van het bezoek was om de samenwerking tussen de twee
zustersteden te bespreken.
•	juni 2014
	Devan Ngoh uit Bamenda bezocht met zijn vader het Albert Schweitzer Ziekenhuis
voor een onderzoek naar zijn epileptische aanvallen. Deze speciale behandeling was
geregeld door vrijwilliger Truus Treep, omdat artsen in Kameroen niet de apparatuur
hadden om Devan goed te kunnen onderzoeken.
• september 2014
	Mw. Fobuzie, leerkracht Engels van de Governmental Bilingual High School (GBHS). Zij
zet zich ook in voor onderwijs aan kinderen met een visuele, auditieve of motorische
beperking. Haar hoofddoel was het bezoeken van scholen van het voortgezet onderwijs
om inzicht te krijgen in het onderwijssysteem in Nederland. Zij bezocht o.a. groep 8
van de Beatrixschool, een HAVO/VWO-brugklas van het Insula College, de Hogeschool
Rotterdam en een hogere klas van het Dalton College.
• november 2014
	Dhr. Ezekiel Benuh, contactpersoon bij de Cameroon Baptist Convention (CBC) en
manager bij de lagere school Mbingo. Benuh was in Nederland op uitnodiging van het
Liliane Fonds. CBC wordt voor hen de coördinerende organisatie in Kameroen. Tijdens
zijn bezoek besprak de stichting met hem en de organisatie Aqua4All de aanvraag
voor het waterproject van de wijk Mankon in Bamenda. Verder bezocht Benuh de KNO
afdeling van het Albert Schweitzer Ziekenhuis om uitleg te krijgen over het digitale
patiëntendossier-programma.
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Via het ASZ kreeg hij contact met de software-fabrikant. Via mailcontact wordt nu
gekeken of het mogelijk is een computerprogramma voor de patiënten administratie te
maken voor het Mbingo Hospital.
• november 2014
	Dhr. Michael Fon (milieuorganisatie Cominsud), ‘town planner’ dhr. Jacob Ngock,
dhr. Waindim en mw. Jeanette Ngekwih van City Greens and Environmental Policy.
Aanleiding voor dit bezoek was de ontwikkeling van een leskist over de natuur en
het milieu door de gemeente Gorinchem voor lagere scholen in Bamenda met de
organisatie Cominsud. >>
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Vanuit Dordrecht en omgeving zijn ook enkele bezoeken aan de zusterstad gebracht:
• maart tot en met mei 2014
	Stage van 8 studenten van het DaVinci College in Bamenda onder begeleiding
van leraar Michel Pipping en Truus Treep. Een drietal studenten volgt de opleiding
verpleegkunde, drie studenten volgen de opleiding tot onderwijsassistent en daarnaast
nog twee studenten, Pedagogisch en één Maatschappelijke zorg. Vijf studenten gingen
tien weken en 3 gingen 13 weken. Eén student is eerder naar huis gegaan vanwege
heimwee. Studenten hebben in het ziekenhuis van Mbingo en bij de lagere school stage
gelopen. Daarnaast ook in het weeshuis in Njinikom.
• maart 2014
	Twee medewerkers van adviesbureau Mainnovation in Dordrecht. Tijdens hun bezoek
aan Bamenda hebben ze les gegeven (“brains”) aan de National Polytechnic of
Bamenda (NPB). En naast het geven van les hebben ze een eerste steen gelegd voor de
bouw van een nieuw klaslokaal bij het doveninstituut in Mbingo (“hands”).
• april 2014
	Fotograaf Jan Tito. Hij heeft in Bamenda een foto-reportage gemaakt over de zusterstad
en de samenwerkingsprojecten met de stichting. Hiervan heeft een tentoonstelling in
de Grote Kerk gehangen, van september tot en met oktober 2014.
• mei 2014
	Vrijwilliger Truus Treep is met een student van de Vrije School (voor een
maatschappelijke stage) en een student van de Foto-academie naar Bamenda geweest.
Tijdens dit verblijf is er een bezoek gebracht aan GBHS en de tolken gebarentaal,
het Mankon waterproject en de ISFD Mbingo. Ook is er een gastles gegeven aan de
Polytech University in Bamenda.
• oktober 2014
	Vrijwilliger Truus Treep heeft vier personen (waaronder twee leerkrachten van de
Beatrixschool uit Dordrecht) meegenomen naar Bamenda. Er is vooral aandacht
besteed aan bijscholing voor de leerkrachten van Mbingo. Er zijn kinderen geobserveerd
om betere adviezen te kunnen geven en er is een buiten activiteit gedaan met 150 dove
leerlingen. Ook is er een bezoek gebracht om de bouw van de watertanks te volgen bij
middelbare school GBHS.
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Helaas zijn er in 2014 geen studenten van de Hogeschool Rotterdam naar Bamenda
gegaan, omdat het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief advies had gegeven
i.v.m. de ebola-epidemie. Om dezelfde reden gingen in de tweede helft van 2014 ook
geen tweede groep van het DaVinci College naar Bamenda.
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Samenwerkingen tussen Dordrecht en Bamenda
Mainnovation start Brains, Hands en Friends in Bamenda
Adviesbureau Mainnovation is gespecialiseerd in onderhoud- en assetmanagementadvies en is internationaal actief. Eind 2012 heeft Mainnovation besloten
om “haar succes te delen met de minderbedeelden in de wereld”. Zij willen hun kennis
van onderhoud delen, bouwen met hun handen en hun relaties enthousiast maken deel
te nemen aan hun project ‘Brains, Hands & Friends’. Zij richten zich hiermee op onderwijs
voor jonge mensen en het creëren van toegang tot onderwijs en kennis.
Zij werken samen 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. 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 steunen zij de lagere school voor dove kinderen Mbingo 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.
Vanwege de ebola-epidemie zijn in de tweede helft van 2014 geen studenten naar
Bamenda vertrokken. Hopelijk kunnen in de tweede helft van 2015 weer een groep
studenten stage lopen in Bamenda.
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André Schoonhoven, international office: “Voor het eerst zijn er in 2014 een groep
van acht studenten naar Kameroen gegaan voor een stage van 10 weken. Vanuit de
Stedenband is er ondersteuning geweest bij de voorbereiding.
Ze hebben gewerkt op verschillende plekken, in het ziekenhuis van Njinikom, in een
weeshuis verbonden aan het ziekenhuis en op een basisschool. Ze hebben activiteiten
kunnen doen (koningsdag gevierd met de hele school!!), kinderen les gegeven en in
het ziekenhuis meegewerkt. Het is een enorm verschil met de omstandigheden hier in
Nederland, wat natuurlijk wennen was maar ook een uitdaging om met andere middelen
toch je doel te bereiken. Ze zijn opgenomen in de gemeenschap in Njinikom en hebben
daardoor kunnen zien hoe mensen leven, wat ze belangrijk vinden en hoe ze gelukkig zijn.
Het was een indrukwekkende ervaring met heel mooie en ook met moeilijke momenten.
Hier bleek vooral hoe belangrijk de contacten zijn die in het verleden vanuit de
Stedenband gelegd zijn. Toen er in het huisje ingebroken werd hebben de studenten
heel veel hulp ervaren van met name de heer Jude Waindim (Bamenda City Council). Hij
was al een paar keer op het Da Vinci College geweest en heeft zelfs de studenten kunnen
voorlichten voor ze weggingen. Ook de zusters in het ziekenhuis waren enorm betrokken
en behulpzaam.
Achteraf hebben de studenten hun verhaal nog kunnen vertellen aan onze burgemeester,
de heer Brok. Het Da Vinci College wil zeker doorgaan met deze stages, het is door de
banden tussen Dordrecht en Bamenda een project wat verrijkend is voor onze studenten
en hun leven kan veranderen.
In verband met de uitbraak van Ebola gaan er in 2015 helaas geen studenten naar Afrika.”
>>
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Albert Schweitzer Ziekenhuis
Het Albert Schweitzer ziekenhuis en Bamenda Regional Hospital worden vrienden.
De samenwerking zal minimaal drie jaar duren en gaat begin 2015 effectief van
start. In eerste instantie is het de bedoeling dat gebruikte medische apparatuur en
ziekenhuismeubilair van Dordrecht naar Kameroen worden verscheept. Later komt daar
mogelijk kennisuitwisseling bij, in de vorm van bijvoorbeeld stages over en weer.
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.
Ecokids
Met het Ecokids-project ondersteunt de organisatie Cominsud in Bamenda bij het
stimuleren van 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. De gemeente en EcoKids
werken samen sinds september 2013.
Als doel hebben zij: 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 2015.
Voor meer informatie zie website www.dordrecht-bamenda.nl/project/ecokids >>
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Twee watertanks voor middelbare school GBHS
Eind november 2014 konden leerlingen en leraren van de middelbare school de
Government Bilingual Highschool (GBHS) in Bamenda voor het eerst weer voldoende
water drinken uit de kranen en gebruik maken van de toiletten. Dankzij de Wandelen
voor Water- actie in april 2014, georganiseerd door de gemeente Gorinchem en het
Natuurcentrum, kon de school de oude watertank vervangen met twee nieuwe grotere
watertanks, waardoor ze elke dag genoeg water hebben.
GBHS geeft onderwijs aan 5.000 leerlingen. Voor drinkwater waren zij afhankelijk van een
oude verroeste watertank waar maar 1.000 liter water in kon. Omdat de school op een
heuvel ligt, kon het lokale waterbedrijf niet continu water omhoog pompen, namelijk maar
een paar keer per week. Duizend liter water voor een paar dagen voor meer dan 5.000
leerlingen en personeel om van te drinken, om mee schoon te maken en voor het toilet,
dat was niet voldoende. Grote wens van de middelbare school GBHS in Bamenda was dan
ook het kopen van een nieuwe grotere watertank.
Dankzij de sponsorloop van ‘Wandelen voor Water’ op 20 maart 2014 waar drie
basisscholen uit Gorinchem aan meededen, was er genoeg geld voor twee nieuwe
watertanks.
De stichting heeft de gemeente geholpen bij het vinden van een goed doel voor
’Wandelen voor Water’ in 2014.
Andere samenwerkingspartners
Verder werkt de stichting samen met organisaties die helpen met het inzamelen van geld
of die organisatiekosten in natura dekken: Morks Drukkerij, Soroptimist International Club
Dordrecht en TienPlus van MEE Drechtsteden. Daarnaast heeft Struijk Audiciëns toegezegd
te willen kijken wat er gedaan kan worden om de afdeling audiologie van het Mbingo
Hospital in Bamenda uit te breiden.
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Ontwikkelingsprojecten in Bamenda
Wakka, centrum voor mentaal gehandicapte kinderen
Status
Steun vanuit de stedenband is gestopt.
Mede vanwege een meningsverschil met de lokale partner Integrated Youth Volunteer
Foundation (IYVF) (geen communicatie of inzage in financiën) en onduidelijkheid over de
eigendom van de grond is de steun van de stedenband aan het Wakka-centrum stopgezet.
Achtergrond informatie
In de loop der jaren heeft de Stichting heel veel lichamelijk gehandicapte kinderen
kunnen helpen met een consult in het revalidatiecentrum Sajocah in Bafut, 15 km van
Bamenda. Om het hebben van een mentaal beperkt kind uit de taboesfeer te halen en om
deze kinderen te helpen met betere (medische) behandelingen, ontstond bij vrijwilliger
Gonnie Walrecht het idee voor het opzetten van een zorgcentrum.
Concept achter Wakka-centrum
Het IYVF in Bamenda benaderde ons met het verzoek om hen te helpen een zorgcentrum
voor mentaal beperkte kinderen te ontwikkelen. Dit centrum zou tevens een ontmoetingsen voorlichtingspunt moeten worden voor ouders en omwonenden. De ouders zouden
bewust worden gemaakt van de potentie van hun kind en kunnen meedoen aan de
training van hun kind. Het personeel zou een opleiding en training krijgen specifiek
gericht op deze doelgroep en een training om te leren hoe het centrum te exploiteren.
Uitgevoerde activiteiten (2011 t/m 2013)
In april 2011 werd het eerste deel van het centrum gebouwd. Na afronding van deze
eerste fase, werd begonnen met het opnemen en verzorgen van kinderen met een zware
mentale handicap. Begin 2012 ontving de Stichting van Cordaid subsidie voor Fase 2: het
afbouwen van het carré, inclusief de vraag van subsidie voor de capaciteitsopbouw van
de staf en het personeel.
Het afronden van het tweede en laatste deel stond gepland voor medio 2013.
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Stopzetting bouw en samenwerking met lokale partner
Sinds het najaar van 2013 verschilden het bestuur van de stedenband en de lokale
partner IYVF van mening over juridische, beheerstechnische en administratieve zaken
rond het Wakka-centrum. Het IYVF kon op deze vlakken niet voldoen aan bepaalde
eisen. Voorzitter Gerda Bosdriesz: “De lokale partner voor het centrum bleek minder
betrouwbaar dan vooraf gedacht. Er is wel enige opvang geweest, maar de kinderen
kon geen veiligheid worden geboden, waardoor ouders hun kinderen weer hebben
weggehaald. Op vragen kregen wij geen bevredigend antwoord.” Om deze redenen
besloot het bestuur van de stedenband de samenwerking met IYVF op te zeggen.
Met alle betrokken partijen, waaronder de subsidiegevers, zijn wij in 2014 op zoek gegaan
naar een oplossing om het Wakka-centrum alsnog met een andere samenwerkingspartner
te kunnen realiseren. De zoektocht naar een andere uitvoerende organisatie liep spaak
noch het land waar het centrum op is gebouwd, noch het gebouw eigendom is van de
stedenband. Dit heeft een Kameroense advocaat voor ons uitgezocht. Na ruim een jaar
zoeken naar een alternatieve oplossing, heeft het bestuur geen mogelijkheden gevonden
voor het afronden van het Wakka-centrum. De ‘Dordtse hulp’ aan de bouw en aan IYVF is
daarom sinds december 2014 officieel stopgezet. Het bestuur vindt de affaire met IYVF in
de eerste plaats triest voor de betrokken kinderen, omdat in Kameroen kinderen met een
(mentale) handicap geregeld wegkwijnen in huis, omdat ouders zich voor hen schamen.
Een handicap zou ‘een straf van God’ zijn.
Bestuurslid Frans Bleijerveld: “Ondanks de goede referenties, zijn wij bij de realisatie
van het Wakka-centrum tegen de verkeerde organisatie aangelopen. De directeur van
het IYVF en zijn bestuur bleken niet te vertrouwen en op eigen gewin uit te zijn. Het is
bijzonder sneu dat dit zo is gelopen. Hierbij onze welgemeende excuses aan alle mensen
die hebben geholpen bij de voorbereiding van dit centrum. Maar het is vooral verdrietig
voor al die kinderen die nu niet in dit centrum opgevangen kunnen worden. Ook voor de
trekker van dit project (Gonnie Walrecht) is het verdrietig dat dit zo is gelopen. Maar zij
gaat verder met het ondersteunen van de kinderen en hun ouders. Daarvoor wordt geld
gebruikt dat nog over is voor het project.” >>
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Gonnie Walrecht: “Achtentwintig kinderen met een mentale beperking namen deel aan
het Wakka-project. Vanaf het moment dat de stichting het vertrouwen in IYVF opzei en de
samenwerking met deze instantie stopte, zijn deze kinderen uitgewaaierd en voor mij nog
niet op een vaste plaats geregistreerd; zeg maar doodleuk in de steek gelaten door IYVF!
Gelukkig hebben een aantal moeders zich, onder leiding van Agnes (daar) en mij,
verenigd in de Mothers Of God’s Grace Association (MOGGA) en hebben zij inmiddels
al van vierentwintig kinderen kunnen achterhalen waar zij op dit moment verblijven en
kunnen bemiddelen naar tijdelijke opvang en ondersteuning.
Verder zijn er in de regio van Bamenda geen mogelijkheden voor intern verblijf. Deze
kinderen zijn nu op hun thuissituatie aangewezen bij ouder(s), grootouder(s) of
andere familie. Er zijn zeven kinderen die een plek gekregen hebben in de dagopvang
van het ‘Treasure Centre For Mentally Retarded Children’ en dat is de beste optie die
nu voorhanden is. Twee kinderen hebben op een andere plaats een plekje kunnen
bemachtigen, via opvang door familie.

Mbingo, basisschool voor dove kinderen
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.

En dan zijn er een vijftal kinderen met een fysieke beperking. In samenwerking met
het regionale revalidatiecentrum Sajocah in Bafut heb ik deze via een consult, gericht
financieel kunnen helpen. Na operatie en/of revalidatie volg ik en ondersteun ik deze
kinderen zolang dit nodig is, ook met schoolgeld. Voor de eenentwintig kinderen blijft
het een lastige tijd zonder specifieke opvang en training.”

Bouw twee nieuwe leslokalen
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 de barakken 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 er 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 konden twee nieuwe
leslokalen worden gebouwd in de afgelopen twee jaar.

Behaald resultaat
Fase 1 is gerealiseerd en Fase 2 is niet afgerond en stopgezet.

Periode
2012-2014

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

Beoogde resultaten
Bouw van twee leslokalen voor het Mbingo doveninstituut.

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

Uitvoering activiteiten
In oktober 2013 is begonnen met de bouw van de twee nieuwe leslokalen. Begin 2014
waren deze klaar en ze zijn geopend in april 2014. >>
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Behaalde resultaten
Twee nieuwe leslokalen zijn geopend in april 2014.
Kostenoverzicht
22.000 euro (twee leslokalen)
Financiers
Wilde Ganzen, ambtenaren van de gemeente Dordrecht, ZWO Dubbeldam en particulieren
in Dordrecht en omgeving.
Vervolg
Dankzij een grote gift van Mainnovation kon in oktober 2014 de opdracht gegeven worden
nog een klaslokaal te bouwen. Het is de bedoeling dat dit lokaal begin 2015 in gebruik
kan worden genomen. De lagere school Mbingo heeft dan al 5 nieuwe leslokalen van
de benodigde 7. Drie van de nieuw gebouwde leslokalen zijn dus gefinancierd via de
stedenband. Kosten van het 5e nieuwe leslokaal zijn 12.000 euro.

Mankon, schoon drinkwater-project
Periode
2013-2014
Achtergrondinformatie
Voor dorpsgemeenschappen in Bamenda zijn niet voldoende watersystemen om de
(groeiende!) bevolking van water te voorzien. Dit zorgt ervoor 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 naar lokale
riviertjes, die vaak vervuild water bevatten die niet echt geschikt zijn voor menselijke
consumptie.
In het uitdijende stadsdeel Mankon zijn een aantal ‘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 vijf pijpleidingen met verschillende kranen, zodat
de hele wijk in de toekomst beschikking heeft over schoon drinkwater.
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 minder water in,
waardoor zowel de mensen in Mankon als de school nu niet voldoende water hebben.
Beoogde resultaten
Het verbeteren van de gezondheid van vijfgemeenschappen in stadsdeel Mankon door
voor schoon drinkwater te zorgen en het gebrek aan schoon drinkwater bij de middelbare
school Baptist High School Mankon op te lossen. >>
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De volgende activiteiten worden in de komende jaren 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.
Het hele project is verdeeld in drie fases.
Fase 1 - Watervoorziening voor 6 dorpsgemeenschappen (Alachu, Matsam, Ntangye,
Muwatsu, Matsom en Ntembeng) bestaande uit: het slaan van drie putten, het plaatsen
van waterpompen, het bouwen van een ondergrondse opslagtank en het plaatsen van zes
tappunten. De opslagtank wordt zo groot dat er zelfs uitbreiding kan komen zodat later
ongeveer 16.000 mensen voorzien kunnen worden van schoon drinkwater.
Fase 2 - Het plaatsen van de pomp om het water op te pompen, vijf tappunten plaatsen in
de drie wijken die nog geen tap hebben.
Fase 3 - Plaatsing van 3 km waterleidingen en 6 extra tappunten in de wijken Matsam,
Alachu en Ntangye waar ongeveer 3.100 mensen wonen en de middelbare school Baptist
High School Mankon (BHSM) met 400 studenten. Het aanpassen van de elektriciteit i.v.m.
de waterpomp.
Uitvoer en aanpassing van activiteiten
In 2014 is men begonnen met het graven van geulen om de pijpleiding te leggen. Het
graven is gedaan door de plaatselijke bevolking. Er is ook een groot gat gegraven
om de watertank te plaatsen. Drie ondergrondse waterstromen zijn geleid naar één
gemeenschappelijk punt. Van hieruit wordt het water via de pijpleidingen naar de tank
gevoerd. In 2014 zijn drie tappunten geplaatst.
Het oorspronkelijke plan is nu weer aangepast door de lokale organisatie. Er is namelijk
een probleem met de elektriciteit. Het aanpassen van de elektriciteitsvoorziening stond
gepland in fase 3 (financiering door Wilde Ganzen en de gemeente Gorinchem).
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Om voldoende water op te pompen is het echter belangrijk dat dit deel naar voren
wordt gehaald en in fase 2 uitgevoerd gaat worden. Een ander deel van fase 2 zal
daarom doorschuiven naar fase 3. De aanpassing in fase 3 wordt dus eerder uitgevoerd.
Uiteindelijk wordt met wat schuifwerk het beoogde eindresultaat gehaald. Dit zorgt er wel
voor dat het ook iets duurder wordt.
Fase 1
Deze is een beetje veranderd. Er zijn drie waterstromen op het terrein van de Baptist
High School Mankon (BHSM) samengevoegd en worden geleid naar één verzamelpunt.
Vanuit dit verzamelpunt loopt een dikke waterpijp naar een ‘overflow station’. Vanuit dit
overflowstation loopt het water verder naar het tussenstation en van daaruit wordt het
water naar de grote tank geleid. In het tussenstation staat de waterpomp die het water
leidt naar de wijken Alachu, Matsom en Ntangye. Hier wordt het water gepompt naar de
zes tappunten die in deze wijk zijn geplaatst.
Fase 2
Het aanleggen van zes tappunten in de wijken Matsam, Muwatsu en Ntembeng. Hiervoor
zijn pijpen om het water te vervoeren en cement om de tappunten aan te leggen nodig.
Om deze wijken ook van water te voorzien zijn extra elektriciteitsvoorzieningen nodig.
Naast de eerste pomp, zal een tweede pomp geplaatst worden. Fase 2 wordt gefinancierd
door Soroptimistclub Dordrecht samen met Cordaid.
Fase 3
Extra pompen voor Matsom, Alachu en Muwatsu, de drie grootste wijken.
Behaalde resultaten
Drie ondergrondse waterstromen zijn geleid naar één gemeenschappelijk punt. Van hieruit
wordt het water via de pijpleidingen naar de tank gevoerd. In 2014 zijn al drie tappunten
geplaatst. >>
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Kostenoverzicht
24.600 euro (eerste schatting was 21.000 euro).
Fase 1: 13.000 euro
Fase 2: 5.000 euro
Fase 3: 6.600 euro
Financiers
Particulieren in Dordrecht en omgeving, Wilde Ganzen, gemeente Gorinchem en
basisscholen in Gorinchem.

Ntankah, vrouwenorganisatie
Lokale partner
Ntankah Village Common Initiative Group (Ntankah)
Periode
2014
Situatieschets en probleem-analyse
Gelijke rechten tussen mannen en vrouwen bestaan nog nauwelijks in Kameroen. Vrouwen
in Kameroen worden over het algemeen gezien als minderwaardig en hebben nauwelijks
toegang tot inkomstenbronnen zoals land of controle hierover. Vanwege traditionele
en culturele gewoonten, erven de zonen het land van hun vader. De dochters worden
weggeven aan de man en zijn schoonfamilie voor een bruidsschat. Hierdoor worden
vrouwen vaak gezien als ‘eigendom’ van de man en hebben vrouwen geen toegang tot
land. Als een familie niet genoeg inkomen heeft, dan worden meisjes vaak van school
gehaald om te helpen in het huishouden. Veel arme vrouwen zijn dan ook analfabeet
(10% meer vrouwen dan mannen). 80% van de landbouw wordt uitgevoerd door vrouwen,
maar slechts 5% is eigenaar van het land. Doordat weinig van deze vrouwen hun school
hebben afgemaakt, zijn de opbrengsten van het land niet hoog.
Vanwege de grote armoede, worden jonge meisjes snel verleid zich te prostitueren.
Hierdoor worden zij vaak al op jonge leeftijd moeder en raken velen besmet met HIV/AIDS.
Jonge alleenstaande moeders en weduwen behoren tot the armste inwoners van de wijk
Mankon in Bamenda. Zij hebben een lage sociale status, weinig inkomen en nauwelijks
onderwijs gehad of een beroepsopleiding gevolgd.
Doelgroep
Vrouwen in leeftijd van 18 tot 50 jaar. Deze vrouwen leven van het verbouwen van
groenten en fruit en vaak ook door het houden van klein vee. Ze zijn alleenstaand of
hebben hun man verloren. De jonge vrouwen werken daarnaast vaak in de prostitutie
omdat dit snel geld oplevert. >>
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Een aantal van de vrouwen zijn hierdoor besmet met HIV/ AIDS. Onze lokale partner
Ntankah wil armoede onder deze groep vrouwen verminderen en hen ‘ empoweren’.

Kostenoverzicht
2.500 euro

Het project
Vergroten van het inkomen van boerinnen in Bamenda door hen kennis over het houden
en verkopen van klein vee te bij te brengen. Daarnaast leren ze ook alles over het kweken
van paddestoelen. Na afloop wil de lokale organisatie Ntankah hen een microkrediet
aanbieden voor het opzetten van een eigen bedrijfje met een groep andere vrouwen.

Financiers
Vrienden van Kameroen, Grote Kerk Dordrecht en particulieren in Dordrecht.

Uitvoering activiteiten
In 2014 is er regelmatig contact onderhouden tussen vrijwilligers en bestuursleden van
de Stichting en de Ntankah Women Group. Er is geld ingezameld voor de cursussen van
de vrouwenorganisatie gericht op het in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Zo is geïnitieerd dat de opbrengst van de collecte tijdens de reguliere kerkdienst in de
Grote Kerk van Dordrecht in oktober 2014 werd bestemd voor Ntankah. Ook is er rond
Kerst 2014 geld opgehaald in de Bron, de kerk in Stadspolders en geld geschonken
door twee gezinnen als kerstgeschenk. Tenslotte heeft een inwoner van Dordrecht bij
de afscheidsreceptie van haar werk, vanwege haar pensionering, de opbrengst van de
receptie bestemd door Ntankah. Dit geld is in januari 2015 overgemaakt aan de Ntankah
vrouwen.
Beoogde resultaten
Twintig vrouwen hebben succesvol een opleiding van 3 maanden afgerond.
Minstens één bedrijfje is succesvol opgericht door een groep vrouwen uit Bamenda.

Behaalde resultaten
N.v.t.
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Balans (1/2)
BALANS

31-dec-13

31-dec-14

3116,14

0

ACTIVA
Vorderingen
Openstaande facturen (Varna)
Liquide middelen
ING

54341,3

Rabobank

3657,07

5873,37

Union Bank Cameroon

1457,86

-1778,88

Totaal

65761,53

59456,23

69856,02

62572,37

69856,02

521,29

921,29

PASSIVA
Reserves
Eigen reserve (rente, inkomsten acties)
Egalisatie

2500,00

2500

952,05

2763,32

Wakka project

45335,05

48243,56

Mbingo project

1478,32

2774,52

Reservering Website update 2015
Fondsen

188,43

263,43

Ntankah

BamendArt

1361,77

1681,27

Waterproject

1596,49

3286,35

50,00

50,00

300,00

300,00

EcoKids
Voorzieningen (uit 2013)
Bankkosten(ING, UBC, Rabo)
Werelds dineren (reservering jan 2014)

1270,00

0

Afstudeer project

100,00

0,00

Ninahs Dowry

300,00

0
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Balans (2/2)
Voorzieningen(uit 2014)
Westerman lezing

0,00

0

Bamenda Online website

0,00

0

Coordinatie

0,00

0

Bamenda Times

0,00

0

Foto Expositie

0,00

0

772,87

1545,74

0

0

2729,73

2000

Afschrijving middelen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Huur Buitenwacht
Loon coordinator
Reservering uit te betalen loon 2014
Totaal

3116,14

3526,54

62572,14

69856,02

In 2014 is de bouw van het Wakka centrum gestopt. De gelden die voor de bouw ingezameld zijn blijven op de rekening en worden specifiek ingezet om de individuele
kinderen en hun ouders te ondersteunen. Dit verklaart het hoge saldo voor dit project. Gelden ingezameld voor Ntankah worden tijdens de reis in januari 2015
overhandigd. De activiteit Werelds dineren is gefinancierd met budget uit 2013. Het restant van Ninahs Dowry is toegevoegd aan de eigen reserve voor toekomstige
projecten. Ten behoeve van een grote update van de website om deze ook voor mobiele apparatuur geschikt te maken is het deel dat overblijft van de activiteiten subsidie
2014 toegevoegd aan de reserve tbv Website. De huur voor de kantoor ruimte (Buitenwacht) voor 2014 moet nog betaald worden, deze is opgenomen als kortlopende
schuld. Betalingen voor werkzaamheden gedaan in 2014 worden gedaan begin 2015 en zijn derhalve opgenomen als reservering
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Staat van baten en lasten (1/2)
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Werkelijk 2014

Begroot 2014

Werkelijk 2013

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

33029,14

20000

48297,17

Subsidies Fondsen (Wilde Ganzen)

0

Subsidies gezamenlijke fondsen
(Cordaid, Johanna Donck)
Acties van derden (Mbingo)
Acties van derden (Waterproject Mankon)
Subsidies overheden
Subsidie kantoor inrichting
Eco Kids

10026

10000

0

4200

0

13700

24818

24818

24818

900

900

3389,98

2835

2835

2626,8
435,29

Rente

521

300

Overige

400

300

Som der baten

76729,14

59153

93267,24

LASTEN
Besteed aan doelstelling (Dordrecht)
Bamenda online

245,38

600

86,39

Nieuws brieven
Coordinatie

819,65

900

990

652,01

1000

584

Werelds dineren

1261,85

1270

1270

Foto expositie ism Jan Tito

1372,96

1600

0

Afstudeerproject

57,7

100

0

303,67

900

0

Wakka project

6104

3000

11984,81

Mbingo project

12099

12000

17287,26

0

0

0

60

668

600

2835

2885

0

0

0

3538,69

Westerman lezing
Besteed aan doelstelling (Bamenda)

Youth project
BamendArt
EcoKids
Ntankah women
Waterproject Mankon

12116

4000
37927,22
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Staat van baten en lasten (2/2)
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

300

Kosten gezamelijke acties

0

Kosten acties van derden

0

Kosten verwerving subsidies overheden

0

300

300
84

300

300

384

Beheer en administratie
Loonkosten Bamenda
Kantoor kosten
Afschrijving middelen

17818

17300

19926,28

1840,72

1900

1970

772,87

900

772,87

22669,15

20100

22669,15

Som der lasten

60896,37

49323

73094,3

Saldo van baten en lasten

15832,77

9830

20172,94

BESTEMMING SALDO 2014
Continuiteits reserve

2500

Afschrijving middelen

1545,74

Website update

2763,32

Kortlopende schulden
Huur Buitenwacht
Uit te betalen loon 2014

2000
3526,54

Bestemmings reserves/fondsen
Opgebouwde rente/overige inkomsten
Wakka

1221,29
48243,56

Mbingo

2774,52

BamendArt

263,43

Ntankah

1681,27

Waterproject Mankon

3286,35

EcoKids

50,00
69856,02
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Toelichting lastenverdeling
Bestemming

LASTEN
Subsidies/bijdragen

Doelstelling

Werving baten

Beheer &
adm.

Projecten
Bamenda

Projecten
Dordrecht

Eigen
werving

Gez.
acties

Acties Subsidies
derden

89513,13

2996,18

2835

0

25718

Publiciteit en communicatie

Totaal
2014

Begroot
2014

Totaal
2013

3500

5248

1500

1076,39

1065,03

1065,03

17818

17818

Huisvestings kosten

1840,72

1840,72

2000

1970

Kantoor & alg. kosten

652,01

652,01

1000

2973,57

1545,74

300

624,45

Personeels kosten

Afschrijving & rente
Totaal

89513,13

1545,74

921,29

25917,68

3756,29

0

25718

22921,5

20653 19926,28

28953 31818,69

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 2015. 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 5000 euro is benut voor onderhoud van de
website, uitbrengen van de Bamenda Times, een lezing ism Bibliotheek (Westerman, Stikvallei) en een foto expositie van kinderen in Bamenda ism Jan
Tito. De eigen werving van gelden en de subsidie van de gemeente zijn de baten van de werving. 							
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