Jaarverslag

2011

Stichting Dordrecht-Bamenda heeft als opdracht Dordtenaren te betrekken bij de
stedenband tussen Dordrecht en Bamenda (Kameroen). Daarnaast is ons doel om
het opbouwproces in Bamenda te ondersteunen. 2011 was een jaar waarin veel
activiteiten in zowel Dordrecht als Bamenda zijn uitgevoerd. Dit jaarverslag geeft
een overzicht van deze initiatieven.
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Voorwoord
15 jaar Stichting Stedenband Dordrecht-Bamenda
In dit jaarverslag staan we stil bij de activiteiten van de Stedenband Dordrecht-Bamenda in
2011. Het was een bewogen jaar, met veel veranderingen ten op zichte van voorgaande. En
in 2011 bestond de Stichting Stedenband Dordrecht-Bamenda ook nog 15 jaar. We hebben
dit jaar veel gedaan; maar we hebben ons 15-jarig bestaan niet groots gevierd. Geen tijd
voor een feestje?
In ieder geval waren er verschillende ontwikkelingen die ertoe geleid hebben dat onze 15 e
verjaardag niet is gevierd. Dat begon al in januari met het onverwachte faillissement van COS
Zuid-Holland. De stedenbanden waren ondergebracht bij het COS; de coördinatoren vielen
onder werkgeverschap en ondersteuning van het COS. Dat viel ineens allemaal weg. Met de
andere stedenbanden en de gemeente werd samen gezocht naar een nieuw ‘onderdak’ voor
de coördinatoren. Uiteindelijk is dit per 1 juni 2011 gevonden bij de Dordtse Welzijnsorganisatie DWO.
Tegelijkertijd speelde discussies in de gemeenteraad van Dordrecht over een andere aanpak
van het beleid voor internationale samenwerking. Er is een bezuiniging doorgevoerd op ons
budget voor projecten in Bamenda. Ook heeft de Gemeente zijn 3 speerpunten benoemd
voor de internationale contacten: economie, duurzaamheid en cultuur. De gemeente zal zich
enkel op deze thema’s richten bij de stedenbanden. Wij zien het als een mooie uitdaging om
op deze, deels nieuwe, terreinen te werken aan activiteiten in en met mensen uit Bamenda.
Een deel van onze activiteiten (met name de projecten in de gezondheidszorg) valt niet onder
deze thema’s. Maar die kunnen we wel voortzetten omdat we hiervoor veel steun krijgen uit
fondsen als ICCO en Cordaid.
De gemeente heeft niet alleen de thema’s bepaald, ze hebben ook een bezuiniging
doorgevoerd. Door die bezuiniging is het geld dat we kregen voor projecten in Bamenda
stopgezet. We betreuren dit zeer. We hadden nét de slag gemaakt dat niet wij hier in
Dordrecht, maar een breed samengesteld platform in Bamenda zou beslissen voor welke
projecten het geld zou worden ingezet. Helaas hebben we deze werkwijze niet kunnen
inzetten.
Volgend jaar gaan we onze strategie opnieuw bepalen. We hebben dit jaar een begin
gemaakt met een nieuwe werkwijze: het bedrijfsleven meer betrekken bij de Stedenband.
Samen met de ondernemersvereniging bereiden we een handelsmissie voor. Ook doen we
meer aan fondsenwerving, en zijn we ons aan het scholen op het gebied van fondsenwerving
bij bedrijven. We gaan ook samenwerken met de gemeente Gorinchem. De gemeenteraad
van Gorinchem heeft besloten zich met eigen projecten aan te sluiten bij de Stedenband
Dordrecht-Bamenda.
Natuurlijk gaan we ook verder met succesvolle projecten zoals Wakka en Mbingo. Daarover
valt in dit jaarverslag meer te lezen. En met de samenwerking tussen vrouwenorganisaties,
het werkgelegenheidsproject, de boeken, de schilderijen, en vele andere werkterreinen.
Geen groots feestje dus, maar wel veel activiteiten en resultaten om trots op te zijn!
Daarover leest u in dit jaarverslag. En we blijven ook in 2012 verder werken aan een goede
band tussen mensen uit Dordrecht en Bamenda.
Gerda Bosdriesz,
voorzitter Stichting Stedenband Dordrecht-Bamenda
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1. Activiteiten in Dordrecht
1.1 Verhuizing
Veel tijd is het afgelopen jaar gaan zitten in de verhuizing van de Stichting. Van de Wijnstraat
is de Stichting Dordrecht-Bamenda verhuisd naarhet kantoor van DWO aan de Singel 28 in
Dordrecht. Een probleem vormden de vele mooie kunstvoorwerpen uit Bamenda waaronder
leskisten, bijzondere maskers en schilden en het archiefmateriaal. Hiervoor was geen plek op
de Singel. Uiteindelijk heeft de Stichting een tijdelijke ruimte gehuurd, maar zoekt nog steeds
anno 2012 naar een permanente plek.
1.2 Handelsmissie naar Bamenda
In 2011 heeft de Stichting en de gemeente Dordrecht verschillende organisaties gesproken
over een mogelijke handelsmissie naar Bamenda in 2012 of 2013. Contact is gelegd met het
Netherlands African Business Council (NABC) en het FMO (alias de Nederlandse
Ontwikkelingsbank). De Stichting heeft hen om advies en meer informatie gevraagd over
ondernemen in Afrika en met name in Kameroen. Het NABC heeft in mei 2011 al een
handelsmissie naar Kameroen begeleid waaraan 12 bedrijven deelnamen. Besloten aan de
hand van de vele gesprekken is om in 2012 een bijeenkomst te organiseren om de interesse
van ondernemers uit de Drechtsteden te peilen naar ondernemen in Kameroen. Ter
voorbereiding is de Bamenda City Council bezig geweest met een economische analyse van
Bamenda. Via de Vereniging Werkgevers Drechtsteden zal de bijeenkomst worden
georganiseerd in 2012.
1.3 IS Afrika Duur(zaam)?
Op 11 mei 2011 is een bijeenkomst georganiseerd met als centrale vraag: Is Internationale
Samenwerking met Afrika duur of duurzaam? Ruim 60 mensen waren naar het NMC Weizigt
in Dordrecht gekomen om hierover te discussiëren. Als gastsprekers had de Stichting
uitgenodigd de heer Jan Pronk (oud-minister Ontwikkelingssamenwerking en professor bij
ISS) en de heer Harry Wagemakers (wethouder Duurzaamheid Gemeente Dordrecht). Onder
andere is besproken of de activiteiten van de Stedenband met Bamenda wel duurzaam
zijn.Gerda Bosdriesz (voorzitter Stichting): “De stedenband Dordrecht-Bamenda is een
voorbeeld van hoe 'duurzaamheid' er in de praktijk uit kan zien. Er is sprake van een
duurzame relatie, de relatie bestaat namelijk al een kleine 20 jaar. Verder heeft de stichting
in al die jaren projecten proberen uit te voeren die ook duurzaam zijn. Het gaat niet alleen
om het plakken van pleisters, het gaat juist om dingen die blijven”. Mooie voorbeelden zijn
het project van stadsreiniging dat is opgezet in Bamenda en ook het Eco-kids project dat
heeft gedraaid. Niet alleen op scholen in Bamenda, maar ook op scholen in
Dordrecht werd gesproken over hoe om te gaan met afval etcetera.
In reactie op de centrale vraag van de avond, vindt de heer Pronk dat er twee
tegenstellingen zijn: duur tegenover goedkoop en rijk tegenover arm. Hij vindt dat we Afrika
juist als een koopje hebben ontvangen, Afrika is voor ons helemaal niet duur! 1.
1.4 Uitwisseling met Albert Schweitzer Ziekenhuis
Begin 2011bood het Albert Schweitzer Ziekenhuis twee verplegers van het Mbingo Hospital
uit Bamenda de mogelijkheid om stage bij hen te lopen op de KNO-afdeling. Na enkele
mislukte pogingen om visa voor hen te krijgen lukte het in november om de visa rond te
krijgen. Op 9 december 2011 konden we de 2 verpleegkundigen Rudolf Fombum en Rephah
Chia op Schiphol ophalen. Het doel van de komst was: leren werken met een audiometer. Dit
1

het uitgebreide verslag met de presentatie van de heer Wagemakers, de heer Pronk en andere gasten kunt u
vinden op onze website www.dordrecht-bamenda.nl bij de button ‘activiteiten’.
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apparaat was namelijk geschonken door het Albert Schweitzer ziekenhuis aan het Mbingo
Hospital.
Rudolph kon 2 weken stage lopen in het ziekenhuis, leerde audiometreren zowel
luchtgeleiding als beengeleiding en maskeren. Daarnaast mocht hij bij KNO artsen meekijken
bij het spreekuur en zelfs een operatie bijwonen. Na enkele dagen kon hij zelf audiogrammen
maken en diagnoses stellen. Hij was erg blij met de stage.
Rephah mocht stage lopen bij Struijk Audiciens in Dordrecht. Zij leerde ook audiogrammen
maken en daarnaast leerde zij oorstukjes maken zodat ook een hoorapparaat aangemeten
kan worden. Zij was ook heel blij met haar stage.
De wens van het Mbingo Hospital is nog een keer 2 verpleegkundigen te mogen sturen zodat
er meer mensen de kennis hebben die hard nodig is op de KNO afdeling van het Mbingo
Hospital.

Ontmoeting Rudolph en Rephah met burgemeester Brok – Rephah achter de computer bij Struijk Audiciens

1.5 Communicatie
In 2011 zijn twee (2) edities van de nieuwskrant Bamenda Times uitgegeven (oplage: 600),
namelijk in mei en decemberr. Hiervan zijn 550 naar de achterban gestuurd. De rest is
uitgedeeld bij diverse activiteiten van de Stichting.Door contacten tijdens activiteiten van de
Stichting, persoonlijke contacten (bestuur, vrijwilligers en coördinator) en naar aanleiding van
de website, zijn ongeveer 50 nieuwe abonnees toegevoegd (toename van 10%).
1.6 Bezuinigingen Gemeente Dordrecht
Helaas zette de Gemeente Dordrecht in 2010 de subsidie voor projecten met de
partnersteden stop. Hierdoor kunnen wij geen gasten uit Bamenda meer uitnodigen naar
Dordrecht voor het geven van presentaties en workshops. Er zijn ook geen fondsen die
uitwisseling met ontwikkelingslanden financieren. Daarom heeft dit jaar de
Stedenbandenweek, waarbij inwoners van Dordrecht kennis kunnen maken met bijzondere
inwoners van de partnersteden niet kunnen plaatsvinden. Samen met de Stedenband
Dordrecht- Dordrecht (Zuid-Afrika) zoeken wij wel naar alternatieven. Bijvoorbeeld door een
bedrijf or organisatie mensen uit Bamenda uit te laten nodigen.
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2. Activiteiten in Bamenda
2.1 Wakka: centrum voor (mentaal) gehandicapte kinderen
Periode: 2010- 2013
Aanleiding:
In de loop der jaren heeft de Stichting Dordrecht-Bamenda
al heel wat lichamelijk gehandicapte kinderen kunnen
helpen met een consult in het Revalidatiecentrum SAJOCAH
in Bamenda. Dit resulteerde in korte, lange of herhaal
behandelingen. Omdat sommige kinderen ook nog eens een
mentale beperking hebben is bij ons het idee gegroeid om
met name deze kinderen in onze hulp te betrekken.
IYVF, (Integrated Youth Volunteer Foundation) in Bamenda,
heeft ons benaderd om hen te helpen een zorgcentrum te
ontwikkelen voor kinderen met een mentale handicap. Dit
centrum zal tevens een ontmoetings- en voorlichtingspunt
worden voor de ouders en de omwonenden. De ouders
worden zich hierdoor bewust van de potentie van hun kind
en kunnen meedoen aan de training van hun kind. Verder
krijgt het personeel een opleiding op het gebied van
gehandicaptenzorg en management.
Beoogd resultaat:
-

-

-

-

Bouw van een centrum waar 40 (mentaal) gehandicapte
kinderen permanent kunnen worden opgevangen en
waar zij therapie en (medische) behandelingen kunnen
krijgen. Daarnaast kunnen jaarlijks ruim 75 kinderen van
de faciliteiten van het centrum gebruik maken. De
constructie van het centrum is in twee fasen ingedeeld.
Per fase worden slaapvertrekken voor 20 kinderen
gebouwd. Oplevering eerste helft (medio 2011),
oplevering tweede helft is medio 2013.
Kennis en vaardigheden vergroten van het personeel van
IYVF op het gebied van gehandicaptenzorg en
management
Ontwikkelen van traingen voor kinderen op mentaal en
fysiek gebied.
Opsporen van kinderen met beperkingen. De kinderen
met een motorische en mentale beperking gaan eerst
naar Sajocah voor consult ,revalidatie en eventueel
operatie. Daarna volgt de behandeling in het Wakka
Centre.

Update:
In april 2011 is de eerste helft van het centrum gebouwd.
Na afronding van de eerste fase, is begonnen met het
opnemen en verzorgen van kinderen met een zware
mentale handicap. Hierbij is duidelijk geworden dat het
personeel van onze lokale partner IYVF nog niet alle kennis
in huis heeft om deze kwetsbare kinderen de juiste zorg te
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kunnen geven. IYVF heeft dan ook training en coaching nodig. Deskundigen vanuit Nederland
en een consultant in Kameroen zullen hiervoor gaan zorgen, zodra de financiering rond is.
Met de Stichting Cura Mundi (Sherborne therapie) en met het Revalidatiecentrum Sajocah is
een netwerk gevormd. Verder is een samenwerkingsverband tot stand gekomen met
Move2Care.De samenwerking met Sajocah,CuraMundi, Move2Care begint vorm te krijgen. De
contacten met het Lilianefonds en Stichting Noaber en met het Ministery of Public Health in
Bamenda worden geintensiveerd.
Begin 2012 zal een subsidie aanvraag naar Cordaid gaan voor Fase 2 (het afbouwen van het
Carre) inclusief de vraag voor subsidie voor de capaciteitsopbouw van de staf en het
personeel. De verdere fondsenwerving heeft het bedrag van Fase 2 bijna gehaald.
Behaald resultaat:
- De samenwerking en verdere ontwikkeling van het "Wakka"centrum is in volle gang.
Fase I is gerealiseerd en Fase 2 in voorbereiding.
- Zodra de financiering rond is, dan volgt het personeel de nodige trainingen. Dit geldt ook
voor het ontwikkelen van trainingen voor kinderen met een mentale en of fysieke
beperking.
- Het opsporen van kinderen met beperkingen, met name kinderen met een mentale
beperking, is een taak van IYVF.
Kostenoverzicht: Fase 1: 75.000 euro (afgerond in 2011) en fase 2: 82.000 euro
Financierders: Cordaid, Marthe van Rijswijk Foundation, bouwbedrijven, particulieren,
kerken en scholen uit Dordrecht

Burgemeester Brok heeft in 2011 het Wakka-centrum bezocht – de eerste bewoners van Wakka in één van de slaapkamers
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2.2 Langaa-onderzoeksinstituut
Activiteit:
Begin 2011 zal een serie boeken worden gedrukt van verschillende auteurs voor 2 basisscholen in Bamenda (Kameroen). De coördinatie gebeurd door het Langaa centrum in
Bamenda.
Periode: 2011 (verlengd naar 2012)
Aanleiding:
Het Langaa centrum heeft als doel bij te dragen aan de culturele ontwikkeling van Kameroen.
Het centrum is een plek waar onderzoek wordt gedaan, waar trainingen worden gegeven in
het doen van onderzoek, in schrijven en publiceren en wil zo kennis en schrijverschap in het
land zelf en op het Afrikaanse continent promoten. Door sponsoring van Stichting DordrechtBamenda worden boeken van Afrikaanse/ Kameroense schrijvers beschikbaar gemaakt voor
het publiek. Het is inspirerend voor middelbare scholieren wanneer zij literatuur kunnen lezen
van hen bekende schrijvers en waarvan de verhalen aansluiten bij hun eigen ervaringen.
Beoogd resultaat:
Twee middelbare scholen in Bamenda hebben een serie van literaire werken ontvangen voor
hun bibliotheek, zodat hun leerlingen deze kunnen gebruiken voor hun (culturele)
ontwikkeling.
Update:
Begin 2011 zijn er uit een recente lijst van publicaties van Langaa
zo'n 30 titels besteld bij de African Books Collective in Engeland. Deze
zijn verstuurd naar Roselyn Jua, decaan van Faculteit der Letteren
van de Universiteit van Buea. Zij is contact persoon voor Langaa in
Kameroen. Daarnaast is er contact met Francis Nyamnjoh, Professor
sociale antropologie aan de Universiteit van Kaapstad, Zuid Afrika. Hij
is afkomstig uit Kameroen, heeft ook gewerkt aan de universiteit van
Buea en is initiatiefnemer van Langaa. In navolging van de zending in
2010 van boeken naar 2 middelbare scholen, is deze verzending
bedoeld voor 2 andere middelbare scholen. In 2010 zijn de boeken
verstuurd naar een jongens school (Sacred Heart College) en een
meisjes school (Our Lady of Lourdes College). Dit keer wordt gekozen
voor twee gemengde scholen; de Baptist school in Mankon en de
Presbyterian school.
De zending is uiteindelijk, na wat vertraging (ook aan onze kant; in
de betaling), in augustus 2011 aangekomen in Kameroen. Omdat het Vrijwilligster Henrieke met Roselyn Jua
toen schoolvakantie was, is gewacht met de verspreiding van de
en Francis Nyamjoh bij het Langaa
Instituut
boeken tot de scholen weer zouden openen. Langaa besloot de
boeken pas uit te delen als vrijwilligster Henrieke Schimmel aan het
eind van het jaar Kameroen zou bezoeken zodat zij daar bij aanwezig
kon zijn. Uiteindelijk is dit niet gelukt, omdat de kerstvakantie geen
goede periode bleek de boeken te bezorgen.
Behaald resultaat:
De boeken zijn geselecteerd en verstuurd naar Kameroen. De boeken worden in het eerste
kwartaal van 2012 uitgedeeld op de scholen.
Kostenoverzicht: 1295 euro
Financierders: Gemeente Dordrecht
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2.3 Integrated School for the Deaf (ISFD), Mbingo
2.3A Resourceroom en bijscholing leraren
Bouw van een ‘resource-room’ (computerruimte met
een bibliotheek) voor dove leerlingen bij een
middelbare school in Bamenda. Daarnaast ontvangen
enkele leraren van deze school en die van een lagere
school een bijscholing. Lokale uitvoerder is Mbingo, de
Integrated School for the Deaf (ISFD).
Periode: 2010- 2012
Aanleiding:
Kinderen met een beperking zouden in principe een
opleiding met goed gevolg moeten kunnen afronden,

De recource-room (November 2011)

maar het onderwijs in Kameroen is nog niet op kinderen
met een beperking ingesteld. Daarnaast heerst nog de
opvatting dat dove kinderen dom zijn. In Bamenda en
omgeving kunnen dove kinderen basis-onderwijs volgen
en dit succesvol afsluiten. Echter, het middelbaar
onderwijs is nog niet ingesteld op kinderen die doof zijn.
Als de kinderen de lessen terug zouden kunnen kijken op
een computer, dan zou het huidige slagingspercentage
van 0 aanzienlijk verbeteren!
Het Cameroon Baptist Convention Health Board (CBCHB)
wilde daarom een computerruimte in gaan richten bij een
middelbare school (de Government Bilingual High
School-GBHS) en daarnaast een opfriscursus aan de
leraren geven over speciaal onderwijs en computers.
Beoogde resultaten:
Eind 2011 is het mogelijk voor 50 dove scholieren in
de leeftijd van 13 tot en met 20 jaar op de
middelbare school de Government Bilingual High
School (GBHS) de lessen zonder doventolk goed te
volgen waarbij meer dan de helft slaagt voor hun ‘end
of term examinations’. Hiervoor zal een
computerruimte worden gebouwd en ingericht waar
dagelijks om de beurt 24 scholieren tegelijkertijd de
lessen kunnen terugzien en hun huiswerk kunnen
maken.
Eind 2011 hebben daarnaast 30 leraren van de GBHS
en 8 leraren van de ISFD Mbingo een opfriscursus
gevolgd zodat de resourceroom zo optimaal mogelijk
gebruikt kan gaan worden.

Kinderen van Mbingo gebaren dat zij ‘blij’ zijn

Secondary school GBHS

Er is gekozen voor een school in Bamenda en niet voor een internaatschool omdat bijna alle
leerlingen wel familie in Bamenda hebben waar ze kunnen wonen. Dit maakt het onderwijs
stukken goedkoper voor de ouders en geeft meer studenten een kans. Daarnaast kan nu
meer aan de integratie gewerkt worden tussen studenten met een beperking en reguliere
studenten. Verder kan gepromoot worden dat medestudenten de gebarentaal leren zodat er
tijdens de lessen getolkt kan worden en in de vrije tijd gecommuniceerd kan worden.
Reguliere studenten zullen hierdoor gewend raken aan studenten met een beperking.
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Update:
In 2011 is begonnen met de bouw van de
resourceroom bij GBHS in Bamenda. GBHS is een
bilangual Secondary High school. Er zijn ongeveer
4000 leerlingen op deze school. De resourceroom
is gestart als een project om dove studenten de
kans te geven lessen te volgen op deze school en
daarnaast extra lessen te krijgen omdat niet alle
lessen getolkt kunnen worden. De directie van de
school GBHS was zo geïnteresseerd in het project
dat ze graag
het project wilden uitbreiden zodat het toegankelijk was voor alle studenten met een beperking
dus, motorische beperkingen, blindheid en
doofheid. De consequentie was dat de ruimte
groter moest worden, meer opslagruimte en meer
Kinderen tijdens de les bij secondary school GBHS
toiletten. De leerkrachten moesten ook
bijgeschoold worden om te leren omgaan met studenten met een beperking en daarnaast het
aanleren van de gebarentaal. Sinds augustus 2011 zijn 20 leerkrachten een hele week
bijgeschoold en volgen nu maandelijks extra lessen om de gebarentaal te leren. In november
2011 is de bouw bezocht door de Stichting Dordrecht-Bamenda. Het zag er heel goed en
degelijk uit. De bouw was nog niet helemaal klaar omdat de bouw duurder uitgevallen was.
Door de uitbreiding moest er extra geld gezocht worden. De bedoeling is het gebouw in mei
2012 te openen zodat bij het nieuwe schooljaar gestart kan worden met het plaatsen van
studenten met een beperking op deze school.
Behaalde resultaten:
De financiën voor dit project zijn rond. In augustus 2011 hebben 20 leerkrachten een
bijscholing gevolgd en volgen maandelijks extra lessen om de gebarentaal te leren. Door de
uitbreiding moest er extra geld worden gezocht. Dit zorgt voor een vertraging van de bouw.
Opleveringsdatum is nu waarschijnlijk mei 2012.
Kostenoverzicht:
- Cursus leraren: 2500 euro
- Bouw computerruimte: 25.450 euro
Financierders: ICCO/ Impulsis, Gemeente Dordrecht, Stichting Vrienden van Effatha en
particulieren, de Beatrixschool en organisaties uit Dordrecht.
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2.3B Renovatie slaapzaal
Periode: 2011- 2013
Aanleiding:
Bij Mbingo ISFD (Institute for the Deaf) vinden dove jongens en meisjes in de leeftijd van 6
tot en met 12 jaar een plek om te wonen en naar de basisschool te gaan. Zij geven op dit
moment les aan 163 kinderen. Onder andere door veelvoorkomende kinderziekten en
aangeboren afwijkingen kent Bamenda en omgeving een behoorlijk aantal dove kinderen.
Niet vreemd dus dat de school uit zijn voegen barst, een situatie die opgelost moet worden.
De kinderen komen uit de verre omgeving van Bamenda. Vandaar dat zij doordeweeks
overnachten op het instituut. Voor zowel de jongens als de meisjes is er een slaapzaal. De
slaapzaal voor de meisjes is in 2007 gerenoveerd en uitgebreid. De slaapzaal voor de
jongens is te klein, overvol en bovendien slecht onderhouden (ramen ontbreken, gaten in de
muren). Vandaar dat de Stichting Dordrecht-Bamenda samen met het ISFD Mbingo de
slaapzaal voor de jongens wil renoveren en uitbreiden.

De huidige slaapzaal voor de jongens

Beoogde resultaten:
Renovatie van slaapzaal inclusief meubilair voor 100 jongens bij een basisschool voor dove
kinderen in Bamenda, Kameroen.
Behaalde resultaten:
Stichting Dordrecht-Bamenda is nu druk bezig met het inzamelen van geld.
Kostenoverzicht:
Renovatie slaapzaal- 13 600 euro, meubilair (matrassen en bedden)- 2750 euro.
Totaal: 16 350 euro
inancierders: fondsen en particulieren
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2.4 Waterpompen en –leiding Njumabuah regio
Activiteit:
De aanleg van diverse tappunten voor drinkwater (grondwater) in
Bamenda. Naar schatting zullen ongeveer 2000 mensen gebruik gaan
maken van de kranen en pomp.
Periode: 2006- 2011
Aanleiding:
Njumabuah ligt aan de rand van Bamenda en mensen in deze wijk leven
van een absoluut bestaansminimum. Water werd tot nu toe uit een klein
riviertje gehaald. Dit water is niet schoon en brengt daardoor allerlei
risico’s en ziekten met zich mee zoals diarree. Bovendien lag deze plek
waar dat water gehaald werd vrij laag. Hierdoor moesten de mensen die
water haalden (vooral kinderen en jongeren) steeds een kilometers
lange afdaling maken en daarna een vrij forse klim maken met volle
emmers water op hun hoofd.
Beoogde resultaten:
Fase 1: pomp met tappunt en reservoir
Fase 2: waterleiding met 8 tappunten.
Training over onderhoud waterpompen en tappunten
Update:
In 2006 heeft stichting Dordrecht-Bamenda geld
ingezameld voor de aanleg van een waterpomp en
waterkranen voor mensen in de wijk Njumabuah,
Bamenda. Eén van de sponsors was de organisatie
Aqua4All. Ondanks enkele misverstanden en tegenslagen,
is nu na ongeveer 5 jaar de aanleg van 6 kranen en een
waterpomp afgerond. Hierdoor hebben ongeveer 1750
mensen toegang tot schoon drinkwater. Zij hoeven nu geen
berg meer op en af te lopen voor water.
Behaalde resultaten:
Waterpomp met tappunt en water-reservoir is aangelegd (fase 1). Hetzelfde geldt voor de
waterleiding. Uiteindelijk zijn er 6 in plaats van 8 tappunten aangelegd. Reden hiervoor is dat
onze lokale partner het projectgebied uitgebreid had inclusief waterleidingen zonder met ons
te overleggen. Dit maakte het project duurder en daardoor konden uiteindelijk minder kranen
worden aangelegd. De training aan een comité van mensen uit de regio is door de lokale
organisatie uitgevoerd.
Kostenoverzicht: 34 500 euro. Door de Stichting Dordrecht-Bamenda is in 2007 het bedrag
van 29.408 euro overgemaakt naar Bamenda. Onze contactpersoon in Bamenda heeft zonder
ons in te lichten het plan uitgebreid. Daardoor zijn de kosten gestegen. Dit is één van de
redenen dat het bestuur heeft besloten niet meer geld over te maken.
Financierder: Aqua4All
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2.5 Voorlichting aan blinde personen
Periode: april 2011
Aanleiding:
Bij campagnes rondom gezondheid worden blinde mensen vaak over het hoofd gezien. Zo
ook bij campagnes rondom HIV/ AIDS. Afgezien van het grote taboe op HIV/ AIDS, zijn
bijeenkomsten over deze ziekte niet ingesteld op blinde mensen. Hierdoor kunnen zij het
moeilijk volgen.Onze contactpersoon in Bamenda, mr. Tancho Fidel, is blind en zet zich in
voor blinde mensen via de organisatie Hope Social Union for the Visually Impaired.Hij wilde
graag workshops geven over HIV/AIDS aan blinden.Onderwerpen die zouden worden
behandeld: de verschillende manieren waarop HIV/Aids kan worden overgedragen, hoe het
virus het lichaam infecteert, verschillende manieren van bescherming en hoe omgaan met
HIV/Aids in het dagelijkse leven als je besmet bent. De deelnemers weten na de workshop
hoe zij een besmetting met het HIV/ AIDS virus kunnen voorkomen. Mr. Tancho Fidel
verwacht dat zij de informatie ook met hun achterban zullen delen. De gemeente Dordrecht
heeft geld gegeven om dit te financieren.
Beoogde resultaten:
5 workshops in Bamenda voor 30 deelnemers uit de stad en omgeving.
Behaalde resultaten:
5 workshops aan 34 personen.Sprekers van de Cameroon Baptist Health Center en
vertegenwoordigers van het Ministerie van Gezondheid hebben lezingen gegeven. Een aantal
deelnemers hebben na afloop hun bloed laten testen.
Kostenoverzicht: 838 euro
Financierder: Gemeente Dordrecht

2.6 Bamenda Art
Activiteit: verkoop schilderijen van kunstenaars Elad Evan Mein en Che Angu Walters
Periode: januari- december 2011
Inhoud activiteit:
De schilderijen worden door de twee kunstenaars vervaardigd in Bamenda en verkocht in
Nederland. In 2011 zijn exposities georganiseerd in Dordrecht: een vaste expositie in het
Innercity hotel en 1 keer per jaar in Hotel Restaurant de Watertoren in Dubbeldam. In de
Wereldwinkel in Dordrecht en in het Zorgcentrum "Crabbehoff" zijn ook werken van de twee
kunstenaars vertoond. Dit jaar hebben wij ook meegedaan aan de City Art Fair in Dordrecht.
De opbrengst van de doeken wordt minus de kosten van opspannen en tentoonstellen
overgemaakt aan de kunstenaars. Er worden ook per e-mail schilderijen besteld en deze
worden kosteloos meegebracht naar Dordrecht.
Beoogde resultaten:
Verkoop van schilderijen.
Behaalde resultaten:
Verkoop van 12 schilderijen. Elad Evan Mein heeft er 8 verkocht en Che Agnu Walters 4.
Gezien de financiele crisis is men zeer terughoudend met het kopen van kunst.
Financierders: particulieren uit Dordrecht en omgeving
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2.7 Beroepsopleiding voor jongeren
Activiteit: een opleiding bieden aan jongeren in
Bamenda, die onvoldoende of geen
beroepsopleiding hebben gehad.
Periode: december 2010 tot ongeveer
december 2012
Aanleiding:
Bij een bezoek aan Bamenda (1997) bleek dat
door de economische crisis in Kameroen vooral
veel jongeren werkloos bleven. Aan de Bamenda
Council of Churches is door de Stichting
Dordrecht–Bamenda een voorstel gedaan om
een scholingsproject te starten onder hun
verantwoordelijkheid. Het project is gestart in
2001. De opleiding is gratis en de jongeren

Groepsfoto met een aantal van de jongeren die een opleiding
volgen

krijgen zakgeld. De jongeren kunnen kiezen uit opleidingen
zoals huizen bouwen, houtbewerking, verpleging,
onderwijs, kleding maken, electro techniek, auto- rijleraar,
metaal bewerking, computercursus en motor-techniek.
Voortgang van het project:
Van het geld voor 2008 was nog ongeveer 2400 euro over
en daar is eind 2010 een nieuw project mee gestart , maar
met ongeveer 14 jongeren. In mei 2011 heeft
burgemeester Arno Brok tijdens zijn bezoek aan Bamenda,
het project bezocht. Hij was vol lof over het project.
Helaas is het project in het najaar gestopt vanwege een
misverstand met een subsidie-gever. Uiteindelijke bedrag
dat de Council of Churches zal ontvangen is 7500 euro (in
plaats van 15 000 euro). Hiermee kunnen ongeveer 20
leerlingen een opleiding volgen. Medio 2012 als het
restbedrag van de subsidie is ontvangen zal het project worden afgerond.
In Bamenda moeten afspraken gemaakt worden over de financiële
voortgang van het project. Er zijn geen mogelijkheden om in Bamenda
aan te sluiten bij het reguliere onderwijs, ze moeten eerst erkend
worden voordat ze een onderwijs bijdrage ontvangen.
Bij de aanvraag voor 2011 heeft men extra financiële middelen
gevraagd om naaimachines, computers en lesboeken aan te schaffen.
Met het bestuur van de Stichting Jeugdstad is nu een afspraak
gemaakt om in 2012: euro 7500,- naar Bamenda te sturen. Dit is
bestemd voor de opleiding zelf, niet voor materiële investeringen.
Omdat Stichting Jeugdstad wil stoppen met het project, wordt 2012
een overgangsjaar, waarbij de Stichting Dordrecht-Bamenda kan
zoeken naar andere financiële middelen.
Behaalde resultaten: 22 jongeren zijn gestart met een
beroepsopleiding. Zij hebben de opleiding nog niet kunnen afronden.
Kosten overzicht: 7 500 euro (was eerst begroot op 15 000 euro)
Financierder: Stichting Jeugdstad

14

3. Organisatie
Het bestuur van de Stichting Dordrecht-Bamenda bestond op 31 december 2011 uit de
volgende personen:
Gerda Bosdriesz (voorzitter); Frans Bleijerveld (secretaris); Peter Paul Berden
(penningmeester); Arie van den Herik (algemeen lid).
Karin Lambrechts, benoemd tot wethouder in Teijlingen is gestopt per 31 december 2010 en
Vincent Bax is in verband met zijn drukke werkzaamheden in Rotterdam per 17 juli 2011
gestopt als lid van het bestuur van de Stichting Dordrecht-Bamenda.
De vacature die hierdoor is ontstaan wordt voorlopig niet ingevuld. Wanneer de
samenwerking met Gorinchem niet alleen op het niveau van het gemeentebestuur, maar ook
naar de burgers invulling krijgt, zou een bestuursfunctie door iemand uit Gorinchem ingevuld
kunnen worden.
Het bestuur kreeg in 2011 ondersteuning voor 10 uur in de week door Astrid Helder
(cöordinator).
Het bestuur kwam in 2011 zes keer in vergadering bijeen.Waarvan drie keer samen met alle
vrijwilligers vergaderd werd.
In 2011 waren de volgende vrijwilligers actief voor de Stedenband Dordrecht-Bamenda:
Wendy de Boer, Joke Edenburg, Henrieke Schimmel, Truus Treep, Gonnie Walrecht, JeanDesire Fomo.
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4. Financieel overzicht
Activiteitenkosten in Dordrecht
Activiteit
Coördinatie

Begroot

Gerealiseerd
750

1 860

Bamenda Times

1000

810

Stedenbandenweek

2 000

0

Rainbow Park

600

0

Publieksactiviteit

650

780

0

555

0

940

4.975

4.945

Tekort 2009
Bijeenkomst 2010

2

Totaal

Organisatiekosten
Onderdeel

Begroot

Personeelskosten

Indirecte personeelskosten
Bureaukosten

3

4

Totaal
Totaal (activiteitenkosten &
organisatiekosten)

Dekkingsplan
Gemeente Dordrecht
Egalisatie-reserve 2011
Totaal

Gerealiseerd
17 069

17 069

950

665

2 000

1395

20 019

19 129

25 151

Begroot

24 074

Gerealiseerd
25 151
2 500
27 651

24 074
2 500
26 574

2

in 2011 ontving de Stichting nog een factuur voor een bijeenkomst in 2010. Omdat COS Zuid-Holland ons budget
bewaakte en failliet was sinds januari 2011, moest deze rekening van het budget van 2011 afgehaald worden.
Verder heeft de Stichting veel kosten gemaakt vanwege de verhuizing naar een nieuwe locatie.
3
o.a.,kantoorartikelen, drukwerk, reiskosten
4
o.a., huur kantoorruimte, telefoonkosten, administratiekosten
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Activiteiten in Bamenda
Totale financiële realisatie projecten in Bamenda5
Post

Begroot

Algemeen (organisatie)
Mbingo
(resource room)
(renovatie slaapzaal)
Wakka
(fase 1)
(fase 2)
Ntankah vrouwen
Voorlichting Blinde personen
Beroepsopleiding jongeren
BamendaKwe
BamendaArt
Langaa Instituut
Totaal

25.151
27.950
16.350
75.000
82.000
995
750
7.500
1.000
0
2.600
239.296

Saldo begin
2011

Saldo eind
2011

Credit

Debet

3.947,15
18.426,84

33.375,10
19.943,95

67.110,16
70.120,13

37.682,21
68.603,01

43.188,50

40.235,55

119.677,17

122.630,12

0
0
0
788,50
659,43
0
67.010,42

-993,87
-835,28
0
0
904,43
6,95
92.636,84

995
838
0
350
445
2.600
262.135,46

0
0
0
0
200
2.593,05
231.708,39

Fondsen en grote donaties:
- Wakka-centrum (Fase 1): Cordaid- 25 000 euro; Stichting Marthe van Rijswijk – 7 500 euro, het
Stronck-Kemp Fonds- 1 000 euro, Da Vinci College- 1400 euro. En verder bijdragen van de Stichting
Sandra Berenice, SSPB, Hervormde Gemeente Dubbeldam, SKG Diakonie Hervormde Gemeente
Oudshoorn, de Ontmoetingskerk Dordrecht, Diakonie hervormde gemeente Dubbeldam, klanten van
Supermarkt Jumbo.
-

ISFD Mbingo (computerruimte en bijscholing leraren): Impulsis/ ICCO- 9 735 euro; Gemeente
Dordrecht- 2 500 euro, Stichting Vrienden van Effatha- 7500, Pastoraat Dubbelmonde Dordrecht, de
Beatrix School Dordrecht.

-

Beroepsopleiding jongeren: Stichting Jeugdstad- 7 500 euro

-

Aids-voorlichting aan blinden- Gemeente Dordrecht- 838 euro

-

Boeken voor Langaa instituut- Gemeente Dordrecht- 1300 euro

5

Toelichting begroting:
Het eind saldo voor algemeen (organisatie) is hoog. Dit is in verband met een rekening over 2011 van
DWO die nog betaald moet worden.
Ntankah en Voorlichting blinde personen moet nog verrekend worden met de subsidie van de gemeente
en gaat derhalve ook nog van het eind saldo van Algemeen af. Dit wordt in 2012 verrekend.
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