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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. 2010 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 

 
Allereerst de contacten met en uit Bamenda, en dat waren er velen. Naast de regelmatige 

bezoeken die Truus Treep en Gonnie Walrecht aan Bamenda brengen gingen er dit jaar een 

studente logopedie naar Mbingo (instituut voor dove kinderen) en leerlingen en docenten van 
het SSPB (Instituut voor praktijkopleidingen in de bouw) naar Bamenda. Bij Mbingo liep de 

studente stage en gaf logopedie-behandelingen aan de dove kinderen. De leerlingen en 
docenten van het SSPB hielpen bij de bouw van een centrum voor geestelijk gehandicapte 

kinderen (0-16 jaar). Onze lokale partner de International Youth Volunteer Foundation (IYVF) 
hield toezicht op de bouw. 

Ook onze coördinator Astrid Helder heeft in mei 2010 haar eerste kennismaking met 

Bamenda gehad. Het was goed dat onze partners in Bamenda haar hebben ontmoet 
aangezien er tot dan toe alleen e-mail contact was geweest. Verder is in september een 

journalist van het Algemeen Dagblad/ de Dordtenaar, Richard Clevers, naar Bamenda gegaan 
voor een reportage. Dit resulteerde in vijf (5) pagina grote artikelen gedurende de maand 

oktober. 

 
Vanuit Bamenda kregen wij bezoek van Veronica Kini in november. Zij is voorzitter van twee 

vrouwenorganisaties. Deze hebben als doel een stem geven aan gemarginaliseerde vrouwen 
en hen zichtbaar te maken. Samen met haar man bracht zij onder andere een bezoek aan 

enkele basisscholen, een verzorgingshuis, ziekenhuis en gaf zij een presentatie over de 
situatie van arme vrouwen in Bamenda. Het was de bedoeling dat Veronica al in juni naar 

Dordrecht zou komen, maar door omstandigheden ging dit niet door. Hierdoor was tijdens de 

stedenbandenweek geen vertegenwoordiger vanuit Bamenda aanwezig. 
 

Dit jaar heeft de stichting ook meegewerkt aan een minor van de Hogeschool Rotterdam: 
keuzevak ontwikkelingssamenwerking. Op de Hogeschool Rotterdam kunnen de leerlingen in 

het derde jaar deelnemen aan deze minor. Tijden de colleges werd toelichting en informatie 

gegeven door de stichting waarna de studenten analyseerden hoe de projecten op een 
efficiëntere manier konden worden uitgevoerd. 

  
Niet alleen de gemeenteraad is in 2010 gewijzigd, ook werd de nieuwe burgemeester 

benoemd, namelijk de heer Arno Brok. Door de wijzigingen in de gemeenteraad heeft nu de 

fractie van Groen Links de Stichting Dordrecht-Bamenda “geadopteerd”. Ook de portefeuille 
Internationale samenwerking ging over van burgemeester Ronald Bandell naar burgemeester 

Brok. In december heeft het bestuur een gesprek gehad met burgemeester Brok. 
  

Op 2 oktober werd in Dordrecht de jaarlijkse bijeenkomst van de Vrienden van Kameroen 
gehouden. De Vrienden van Kameroen is een landelijke vereniging. Deze bijeenkomst werd 

door Astrid Helder georganiseerd en vanuit Dordrecht kon daardoor ook een goede bijdrage 

geleverd worden.  
 

Natuurlijk zijn er nog veel meer activiteiten geweest, maar daarover leest u meer in dit 
jaarverslag. 

                                                                                 Het bestuur. 
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1. Activiteiten in Dordrecht 

 
1.1 Algemene organisatie en coördinatie 

 

Het netwerk van de Stedenband Dordrecht-Bamenda 
leverde het afgelopen jaar een aantal 

publieksevenementen op die niet gepland waren. Wij 
zijn benaderd door o.a. de Vereniging Vrienden van 

Kameroen (Kameroen-dag op 2 oktober), door het Da 
Vinci College (Kerstmarkt), door de Soroptimisten 

(Benefiet-concert) en door een scholiere van het Dalton 

College (Benefiet-concert). Dit toont aan dat de 
bekendheid van de Stedenband Dordrecht-Bamenda 

groeit en wij een goede reputatie hebben.  
 

Verder werkt de Stichting nu samen met organisatie 

SSPB (praktijkopleidingen in bouw) en hangt er een 
vaste tentoonstelling van Bamend’Art in het Innercity Hotel in Dordrecht. De Wereldwinkel en 

vrouwenorganisatie Balans blijven zich ook inzetten voor de band met Bamenda.  
 

Voor de voortgang en duurzaamheid van projecten en activiteiten stonden om de twee 
maanden een overleg met het bestuur en de vrijwilligers gepland. Dit zorgde voor 

samenhang en betrokkenheid bij de activiteiten. In 2011 zal dit daarom opnieuw gepland 

worden.  
 

 
1.2 Werving nieuwe vrijwilligers 

 

Wat in 2009 duidelijk was, is dat de actieve vrijwilligersgroep van de stichting aan het 
krimpen was. Zonder vrijwilligers kunnen wij niet veel activiteiten uitvoeren. Door middel van 

persberichten, oproepen op vacaturebanken en op onze eigen website is geprobeerd om 
nieuwe vrijwilligers te werven.  

Er heeft één (1) artikel in de Dordt Centraal gestaan, een oproep op website vacaturebank 

Dordrecht en bij websites fondsen.org en oneworld.nl.  
De stichting is blij dat in 2010 zich drie nieuwe 

vrijwilligers hebben gemeld, waaronder een Kameroener. 
Aanleiding hiervoor was een doorverwijzing door een 

organisatie, de aanwezigheid bij een activiteit van de 
Stichting en/of op aanraden van een kennis.  

Hiermee komt het vrijwilligersaantal op zeven (7). 

Conclusie is dat aanbevelingen door personen en 
organisaties beter werken dan het plaatsen van een 

oproep op een vacature-bank. Tijdens activiteiten van de 
stichting en op onze website blijven we oproepen voor 

nieuwe vrijwilligers. Voor de uitvoer van activiteiten zijn 

nog steeds meer vrijwilligers nodig, met name op het 
gebied van fondsenwerving en publiciteit. 
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1.3 Bamenda Times 

 
In 2010 zijn twee (2) edities van de nieuwskrant Bamenda 

Times uitgegeven (oplage: 600), namelijk in mei en 

oktober. Hiervan zijn 400 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%). 

De nieuwskrant is een goed ‘visitekaartje’ van de Stichting 
en houdt de achterban op de hoogte van ontwikkelingen in 

Bamenda. Het bestuur en de vrijwilligers ontvingen 
regelmatig persoonlijk reacties op de nieuwskrant.  

De kosten zijn afgenomen doordat wij korting krijgen van 

Drukkerij Morks. 
Conclusie: voortzetten van nieuwskrant Bamenda Times. 

 
 

1.4 Nieuwe gemeenteraad Dordrecht 
 

Niet alleen is de gemeenteraad gewijzigd in 2010, maar is ook een nieuwe burgemeester 

benoemd, de heer Arno Brok. Reden voor de Stichting om zich duidelijk te profileren bij de 
nieuwe raadsleden en burgemeester en hen te overtuigen van de grote waarde van de 

stedenband voor zowel Bamenda als Dordrecht. Een ander doel was om de steun van 
GroenLinks en de VVD die de stedenband Dordrecht-Bamenda hadden geadopteerd in 2009 

te behouden. 

Advies van de ambtenaar Internationale Zaken van de gemeente Dordrecht was om in plaats 
van een informatie-bijeenkomst, een presentatie tijdens een raadsvergadering samen met de 

twee andere stedenbanden (Dordrecht Zuid-Afrika en Varna Bulgarije) te geven. Uiteindelijk 
is er een kennismakingsgesprek geweest met de nieuwe burgemeester Brok, 

portefeuillehouder Internationale Samenwerking. Daarnaast hebben de bestuursleden van de 

Stichting en de vrijwilligers flink gelobbyd bij de gemeente voor behoud van (financiële) steun 
aan de stedenband. 

Deze activiteiten hebben geresulteerd in hernieuwde steun van GroenLinks. Bij de 
beslissingen rondom de begroting van de gemeente heeft GroenLinks zich volledig ingezet 

voor het behoud van het budget van de stedenband. De VVD is overgestapt naar de 
stedenband met Hastings (Engeland). Reden hiervoor is dat de VVD internationale zaken niet 

als primaire taak van de lokale overheid ziet en daarom minimale steun aan het fenomeen 

stedenbanden wil geven. 
Als in de toekomst een zelfde situatie zich voordoet dan zal de Stichting zich met name 

richten op lobby voor de stedenband in de gemeenteraad en een presentatie tijdens een 
raadsvergadering geven.  

 

 
1.5 Internationale vrouwendag in Dordrecht 

 
Geïnspireerd door de viering van internationale vrouwendag in 2009 met de Ntankha 

Grassroots Womenorganisation in Bamenda, besloot een groep vrouwen van multiculturele 
vrouwenstichting Balans in Dordrecht, de organisatie van vrouwendag 2010 op zich te 

nemen. De samenwerking van Balans met de Stedenband Dordrecht-Bamenda stond centraal 

op de dag. Het idee van sporten was overgenomen van de vrouwendag in Bamenda waar 
vrouwen tegen mannen een voetbalwedstrijd spelen. 
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Het programma bestond uit een feestelijke opening met Afrikaanse trommels, een 

sportparcours, dansworkshop, zangworkshop en een buffet. Ook was er een foto-expositie 
van de vrouwendag in Bamenda. De meeropbrengst van het eten en de hapjes was voor de 

Ntankha Village Women Group in Bamenda.  

Het leuke van beide activiteiten was dat vrouwen in alle soorten en maten, jong en oud, dik 
en dun, uit alle delen van de wereld, met en zonder hoofddoek, door elkaar bezig waren, met 

elkaar in contact kwamen en vooral plezier hadden! 
Er werd gesproken over alledaagse zaken, maar ook over het belang van vrouwendag en de 

positie van vrouwen wereldwijd. Het was een bijzondere dag. Gedurende het hele 
programma was de sfeer uitstekend! 

De avond werd afgesloten met een swingend feest. Voordat het feest met een DJ losbarstte 

hield Gerda Bosdriesz, voorzitter van Stichting Dordrecht-Bamenda, een praatje over de 
stedenband en Mary Ruisch (Groen Links) hield namens de gemeenteraadsvrouwen een 

praatje over de Dordtse Emancipatieprijs. Dit jaar is de prijs uitgereikt aan de Ntankha Village 
Women Group uit Bamenda. 

Opkomst deze dag was ruim 250 vrouwen uit Dordrecht en omstreken. De Stichting 

beschouwt dit dan ook als een zeer succesvolle activiteit. Volgend jaar werkt de Stichting dan 
ook graag weer mee als Stichting Balans dit organiseert. 

 

   
 

1.6 Stedenbandenweek Dordrecht meets Zuid Afrika en Kameroen 

 
Gedurende een week in juni heeft de Stichting samen met Stichting Stedenband Dordrecht-

Dordrecht (Zuid-Afrika) drie activiteiten georganiseerd waarbij de inwoners van Dordt kennis 
maakten met de partnersteden. Er is een discussie-avond over gezondheid en AIDS in de 

partnersteden georganiseerd, een Afrika-dag op het Da Vinci College met workshops en een 

talenten-avond voor jongeren.  
Tijdens deze week zijn drie gasten uit Dordrecht (Zuid-Afrika) overgekomen. Uit Bamenda 

waren een rapper en mevrouw Kini, voorzitter van twee vrouwenorganisaties uitgenodigd. De 
uitnodiging van de rapper is geannuleerd vanwege twijfel aan zijn betrouwbaarheid. Mevrouw 

Kini kon niet komen vanwege problemen met haar paspoort. Ter vervanging trad een 
Kameroense R&B zanger, Play-B, op als vertegenwoordiger van de partnerstad Bamenda. 

 

8 juni- discussie-avond: ’Gezondheid in Zuid-Afrika en Kameroen’ met een focus op de aids-
problematiek.  

De avond bestond uit de vertoning van een documentaire ‘Warzone Zuid-Afrika: snapshots 
van een sluipmoordenaar’, waarna de drie gasten uit Zuid-Afrika vertelden over hun werk in 

de thuiszorg en de omgang met aids-patienten. Daarna gaf Piet van Gils een korte 

presentatie. Hij is programmaverantwoordelijke voor gezondheidszorg in Kameroen bij 
ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Het probleem in Kameroen is met name Malaria. Hier zijn in  
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Kameroen geen goede medicijnen voor. Rondom aids bestaan vooral logistieke problemen: 

aids-testen zijn in rurale gebieden nauwelijks verkrijgbaar. Ter afsluiting trad een 
Kameroense zangeres op. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
9 juni- Afrika-dag op het DaVinci College voor alle eerstejaars. 

Ter introductie van de twee stedenbanden met Dordrecht (Zuid-Afrika) en Bamenda zijn twee 
korte films met interviews en beelden uit de partnersteden getoond. De leerlingen keken hier 

muisstil naar en waren duidelijk onder de indruk. 
Daarna hebben de leerlingen een keuze kunnen maken uit 9 workshops: dans, Djembé, mode 

uit Kameroen, textielbewerking, Afrikaanse maskers, rap en zang uit Kameroen en Zuid-

Afrika, Afrikaans koken, sieraden maken en Upgraden (ludieke acties gericht op Fair Trade). 
De gasten uit Zuid-Afrika en de Kameroense R&B zanger hielpen ook bij de workshops. 

Na de workshops vond er een afsluiting plaats, waarbij de leerlingen lieten zien wat ze 
gemaakt, geleerd en gedaan hadden.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

11 juni- Open podium met thema ‘WK-voetbal’ bij jongerencentrum Osso.  

Na afloop van de voetbalwedstrijd Zuid-Afrika en Mexico, traden 15 jongeren en groepen op 
met dans, rap en muziek geïnspireerd op het thema. Ook een gast uit Zuid-Afrika en de 

Kameroense zanger traden op. Ter afsluiting was er een Zuid-Afrikaanse ‘braai’ (barbecue). 
 

Zowel met de discussie-avond, de Afrikadag als het Open Podium zijn de voorafgestelde 

doelstellingen behaald. Bewustwording en inzicht zijn vergroot bij de aanwezigen, steeds 
passend bij de doelgroep die met de desbetreffende activiteit bereikt werd. Tijdens het debat 

kon de discussie inhoudelijk wat dieper gaan, terwijl op het Da Vinci College en bij 
jongerencentrum Osso het vooral om kennismaking ging met het leven in Zuid-Afrika en 

Kameroen. Tijdens de debatavond zijn de contactgegevens verzameld van de aanwezigen. Zij 
krijgen in het vervolg de nieuwsbrieven van de Stichting toegestuurd. Op deze manier wil de 

Stichting nieuwe bezoekers betrekken bij onze andere activiteiten. 
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De drie activiteiten zijn goed bezocht: 

8 juni- 60 personen 
9 juni- 215 leerlingen en 10 leraren 

11 juni- 50 personen 

 
Qua media-aandacht is de Stichting ook erg tevreden:  

Stem van Dordt- 16 juni 2010 (Oplage 75 000);  
Docentenweekkrant Da Vinci College- 8 juni 2010 (Oplage 500); ‘Dordt in de wereld’- 

eenmalig uitgebrachte krant door gemeente Dordrecht- juli 2010 (Oplage 47.280) (Interviews 
met gasten van stedenband Dordrecht (Zuid-Afrika) en van Bamenda); Bericht in kerkblad 

van de Wilhelminakerk- 13 juni 2010 (Oplage 150).  

 
 

1.7 Rainbowfestival 
 

De Stichting Dordrecht-Bamenda heeft op 13 juni een 

rolstoelenrace georganiseerd voor kinderen tot en met 14 
jaar tijdens het Rainbow-festival. Daarnaast was er een 

informatie- en verkoopstand voor de ouders en andere 
volwassen bezoekers.  

De Stichting werkt samen met twee organisaties in 
Bamenda die zich inzetten voor kinderen met een fysieke of 

mentale beperking. Met de rolstoelenrace wilden wij 

kinderen van het festival op een speelse manier laten 
merken hoe het is om met een handicap activiteiten te 

 moeten uitvoeren. De opdrachten waren gerelateerd aan  
taken die een kind in Bamenda op een dag moet uitvoeren: 

 aankleden, rekenen op school, naar de markt gaan en water halen. 

Ongeveer 50 kinderen hebben meegedaan aan de rolstoelen-race. Daarnaast hebben hun 
ouders en ongeveer 200 bezoekers de kraam bezocht voor het kopen van artikelen of voor 

informatie. 
Een interactieve activiteit tijdens een festival levert veel aandacht op. Naast de deelnemers 

krijg je altijd een groep toeschouwers. De vraag is of de deelnemers inhoudelijk iets hebben 

opgestoken over de stedenband. De naamsbekendheid is wel toegenomen. Vraag voor 
volgend jaar is of wij wel opnieuw aan dit festival willen deelnemen als je kijkt naar het 

bereik. 
 

 
1.8 Kameroen-dag- 2 oktober 

 

Thema deze dag was de toekomst van Kameroen en een vooruitblik op de situatie in 2025. 
Als locatie was gekozen voor het Benevia Muziekcentrum. Organisatie van deze dag was in 

handen van de Vrienden van Kameroen (VvK) en de Stichting Dordrecht-Bamenda. In de zaal 
stonden informatietafels van onder andere onze stichting, de VvK, de kameroense toko 

“Marché Camair” en een reisbureau. De middag begon met een introductie van Mary Ruisch, 

fractievoorzitter Groen Links. Zij is in 2009 in Bamenda geweest. Zij vertelde dat de steun van 
de gemeente Dordrecht voor de stedenband met name mentaal is. Het doel is echter wel 

wederzijdse uitwisseling.  
Daarna presenteerde de VvK verschillende branches (Industrie, Toerisme, Financiële 

dienstverlening, Landbouw , Luchthavens, Onderwijs en Gezondheidszorg) waarin Kameroen 
veel potentie heeft en waar dus economische groei mogelijk is. 

Vervolgens toonde de Dordtse organisatie Netwerk en logopediste Truus Treep hoe je op een 

kleinschalige manier kan bijdragen aan een verbetering van de situatie in Kameroen. Netwerk 
heeft een aantal afvalophaalwagens naar Bamenda gestuurd vanwege het afvalprobleem in 

de stad en de logopediste ondersteunt een school voor dove kinderen in Bamenda. 
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Na alle presentaties, konden de gasten genieten van een Kameroens buffet. Ter afsluiting gaf 

de Kameroense zangeres Chantal Ayissi een spetterend optreden. 
 

Resultaat van deze activiteit is dat de bekendheid van de Stedenband Dordrecht-Bamenda is 

vergroot en dat de kennis van de aanwezigen is vergroot ten aanzien van de economie van 
Kameroen. Daarnaast zijn we benaderd door Stichting Steun Kansarmen in Kameroen om 

samen een benefiet-concert te organiseren voor een project in Bamenda. Dit zal plaatsvinden 
in 2012. 

 
De opkomst voor deze dag was goed, namelijk 120 bezoekers. De sfeer was ook goed. Er 

waren veel mensen, het eten was heerlijk en de presentaties van de twee projecten van de 

Stichting riepen positieve reacties op. De Kameroen-dag was echter geen goed visitekaartje 
voor de stedenband. De presentatie over de economie van Kameroen was namelijk te lang en 

niet goed gepresenteerd. In de toekomst zal de Stichting de organisatie en inhoud van een 
evenement als zij deze samen met een andere organisatie uitvoert strakker in de gaten 

houden. 

  
 

1.9 Discussie-avond Emancipatie in Kameroen 
 

Uit Bamenda was voorzitter van vrouwenorganisatie Ntankah 
Village Women Group, mevrouw Veronica Kini, gekomen om 

o.a. een lezing te geven over haar activiteiten en gaf 

antwoord op de vraag welke rol geld en tradities spelen bij 
relaties tussen mannen en vrouwen. Als tegenhanger voor 

haar verhaal was de Ambassade van Kameroen uit Den 
Haag uitgenodigd. Zij gaven hun visie op het thema, 

emancipatie van de Kameroense vrouw en polygamie in 

Kameroen. 
De meningen van de twee sprekers wisselden sterk. Dit 

leverde een interessante discussie op tussen de sprekers 
maar ook met het publiek. 

 

Resultaat van deze activiteit is dat de bekendheid van de 
Stedenband Dordrecht-Bamenda is vergroot en dat de 

kennis van de aanwezigen is vergroot ten aanzien van 
emancipatie van vrouwen in Bamenda en in heel Kameroen.  

 
De opkomst deze avond was goed, namelijk 50 personen. 

 

De discussie-avond in november was een goed visite-kaartje. Het publiek was onder de 
indruk van het verhaal van mevrouw Kini en stelden kritische vragen aan de medewerker van 

de Ambassade. Naar aanleiding van deze avond besloten twee personen een donatie te 
geven voor het project van mevrouw Kini. 

 

 
1.10 Reportage in AD- oktober 2010 

 
Journalist Richard Clevers is op 18 september 2010 samen met de heer Gaston Ngochembo 

(gids en Kameroen-expert) naar Bamenda in Kameroen gereisd voor het interviewen van 
samenwerkingspartners van de stedenband Dordrecht-Bamenda. Ze zijn daar een week 

geweest en teruggekomen op 25 september.  

In het AD/ de Dordtenaar zijn 5 artikelen geplaatst. Publicatiedata: 2, 9, 16, 23 en 30 oktober 
2010.  
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Het AD/ de Dordtenaar was erg enthousiast over de verhalen waarmee de journalist 

terugkwam en heeft daarom besloten om 5 in plaats van 4 artikelen te plaatsen. 
Onderwerpen van de artikelen waren o.a.: algemene introductie Stichting, Keep Bamenda 

Clean, bouwproject: centrum voor mentaal beperkte kinderen, Instituut voor dove kinderen 

Mbingo, Vrouwenorganisatie Ntankah Village Women Group. 
 

Inhoudelijk was het bestuur van de stichting Dordrecht-Bamenda gematigd tevreden met de 
artikelen.  Zij vonden dat de journalist een té stereotiep beeld van Bamenda heeft gegeven.  

Dankzij de reportage in het AD/ de Dordtenaar heeft de stichting wel veel publiciteit gekregen 
en zijn wij goed zichtbaar gemaakt. Het contact met deze krant is nu ook erg goed wat veel 

voordelen oplevert.  

 
Met name één van onze samenwerkingspartners in Dordrecht, het SSPB, was blij met de 

artikelen. Eén artikel was namelijk gewijd aan het vrijwilligerswerk van een SSPB-student in 
Bamenda. Hij hielp bij de bouw van het centrum voor mentaal gehandicapte kinderen. 

Hierdoor had het SSPB een artikel om te tonen aan de gemeente over wat zij doen 

internationaal. Daardoor hebben wij nu een goede band met SSPB en ook met het DaVinci 
College (SSPB valt onder het DaVinci). Met als resultaat dat de stichting één van de drie 

goede doelen was bij de kerstmarkt van het DaVinci). 
 

 
1.11 Wereldaidsdag 2011 

 

In juni is een discussie-avond georganiseerd met als thema ‘Gezondheid in Zuid-Afrika en 
Kameroen’ met als speciale focus de aids-problematiek. Vanwege een gebrek aan extra 

financiering van externen en omdat de problematiek rondom aids in Kameroen goed belicht is 
op 8 juni is er voor gekozen om geen extra publiciteitsactie te organiseren rondom 1 

december. 
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2. Activiteiten in Bamenda 

 
2.1 Wakka: centrum voor (mentaal) gehandicapte kinderen 

 

Activiteit: Samen met het Integrated Youth Volunteer Foundation (IYVF) in Bamenda  
een centrum bouwen voor de opvang van (mentaal) gehandicapte kinderen in Bamenda. 

 
Periode: 2010- 2012 

 
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. Daarnaast werden meerdere kinderen via een 

mediator van het LilianeFonds doorverwezen voor een 

operatie naar een orthopedisch ziekenhuis in Djinikom en 
daarna gerevalideerd in SAJOCAH. 

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.  
In Bamenda is er nog onvoldoende (medische) zorg voor 

mentaal beperkte kinderen.  Daarnaast is deze groep kinderen 

niet of weinig geïntegreerd. Dat wil zeggen dat er nauwelijks 
acceptatie is (taboe) en inzicht in hun mogelijkheden. Laat 

staan een behandeling hiervoor. Ouders ontbreekt het aan 
kennis hoe om te gaan met hun gehandicapte kind(eren). 

IYVF heeft in 2004 onderzoek gedaan naar kinderen en hun 

leefomstandigheden. Daaruit bleek dat er rond de 1100 
kinderen in Bamenda en omgeving zijn in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar. Zij leven vaak 

volledig geïsoleerd binnen het eigen gezinsverband, komen veelal hun huis niet uit en hebben 
weinig contact met anderen. Veel ouders kunnen de gezondheidszorg voor hun gehandicapte 

kind niet betalen en hebben daarnaast weinig of geen kennis hoe om te gaan met hun 
mentaal beperkte kinderen. IYVF wil hen dit gaan bieden door een centrum in te richten waar 

trainingen en workshops voor de kinderen en ouders en familie voor advies en informatie 

terecht kunnen. De huidige revalidatiecentra zijn niet ingericht voor de opvang en begeleiding 
van mentaal beperkte kinderen.  

 
Beschrijving activiteit: 

Bouw van een centrum waar 40 (mentaal) 

gehandicapte kinderen permanent kunnen worden 
opgevangen en waar zij therapie en (medische) 

behandelingen kunnen krijgen. Medio augustus 2010 
is besloten om de bouw in twee fasen uit te voeren 

vanwege de kosten en de planning. Per fase worden 
slaapvertrekken voor 20 kinderen gebouwd. In de 

eerste fase wordt ook een therapie-ruimte gebouwd 

en ingericht. 2010 stond haast volledig in het teken 
van fondsen werven voor dit project. In september 

2010 kon worden gestart met de bouw door IYVF 
onder begeleiding van een Nederlandse aannemer en 

een architect. Wij verwachten dat de eerste fase klaar 

is begin 2011. Aan de eerste fase hebben ook drie studenten van de SSPB meegeholpen.  
 



 

 12 

 

 
Beoogd resultaat (Fase 1): 

1. In Maart 2011 zal de eerste helft van het centrum klaar zijn waar workshops en 
trainingen gegeven kunnen worden inclusief (medische) verzorging en 

slaapvertrekken voor 20 mentaal beperkte kinderen.   

2. Opleiden van 9 personeelsleden voor het geven van zelfredzaamheidstrainingen, 
fysiotherapie, logopedie en vormen van bijzonder onderwijs.  

3. Voorlichting geven aan ouders van mentaal beperkte kinderen en aan families ‘in the 
compound over de omgang met gehandicapten. 

 

 

Behaald resultaat: 
- De samenwerking en ontwikkeling van dit centrum is al in een vergevorderd stadium.  

- Begin 2010 is een aanvraag voor subsidie bij Cordaid van 25.000,00 euro ingediend en 

gehonoreerd. De verdere fondsenwerving heeft het startbedrag van Fase 1 ruimschoots 
gehaald. 

- Begin 2011 zullen 9 personeelsleden worden opgeleid en ontvangen de ouders en 
families voorlichting over de omgang met (mentaal) gehandicapte) personen. 

- De contacten met Sajocah, Lilianefonds en met het Ministery of Public Health in Bamenda 

worden voortgezet. 
 

Kostenoverzicht: 75.000 euro 
Financierders: Cordaid, particulieren, fondsen en kerken uit Dordrecht.   

 
 

2.2 Langaa-onderzoeksinstituut 

 
Activiteit: 

Begin 2011 zal een serie boeken worden gedrukt van verschillende auteurs voor 3 
basisscholen in Bamenda (Kameroen). De coördinatie gebeurd door het Langaa centrum in 

Bamenda. 

 
Periode: 2011 

 
Aanleiding: 

Stichting Dordrecht-Bamenda heeft sinds 2009 een relatie met Langaa Research and 
Publishing Common Initiative Group in Bamenda. 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.  
 



 

 13 

 

 
In 2009 heeft de Stichting Dordrecht Bamenda het voor Langaa mogelijk gemaakt  - door 

middel van een gift vanuit de Openbare Bibliotheek van Dordrecht en de gemeente Dordrecht 
– enkele boeken te laten drukken. Het ging hierbij om een kleine 50- tal van titels van 

verschillende schrijvers die in een kleine oplage gedrukt zijn. Deze boeken zijn daarna 

verspreidt op twee middelbare scholen en in de bibliotheek van Bamenda, om ze beschikbaar 
te maken voor een breed publiek.  

 
Beoogd resultaat: 

Drie basisscholen hebben een serie van literaire werken voor hun leerlingen die zij kunnen 
gebruiken voor hun (culturele) ontwikkeling. 

 

Behaald resultaat: 
Nog niet uitgevoerd. 

 
Kostenoverzicht: 1295 euro 

Financierders: Gemeente Dordrecht 

 
 

2.3 Integrated School for the Deaf (ISFD), Mbingo 
 

Activiteit: 
In 2011 zijn er verschillende activiteiten uitgevoerd met Mbingo, de Integrated School for the 

Deaf (ISFD). Namelijk start van de bouw van een computerruimte voor dove leerlingen bij 

een middelbare school, een eetzaal voor Mbingo is gebouwd en een studente logopedie uit 
Dordrecht heeft stage bij Mbingo gelopen. 

 
2.3A Eetzaal voor Mbingo 

 

Periode: 2010 
 

Aanleiding: 
Basisschool de Integrated School for the Deaf 

(ISFD) Mbingo fungeert als internaat voor dove 
kinderen, die vaak van het platteland afkomstig zijn. 

In 2007 is al een slaapzaal voor de meisjes 

gebouwd en in 2009 was gepland om zowel een 
keuken als multifunctionele eetzaal te bouwen. Van 

een eetzaal of keuken was nog geen sprake bij 
ISFD Mbingo; de keuken was niet meer dan een 

stookplaats. Het was nadrukkelijk de bedoeling de 

eetzaal multifuntioneel te laten zijn. Naast eetgelegenheid zou deze gebruikt kunnen worden 
als werk-, studie- of speelruimte voor de dove kinderen van het instituut. De keuken is in 

2009 gebouwd. 
 

Activiteit: 
Oorspronkelijk was gepland om de bouw van de 

eetzaal klaar te hebben aan het eind van mei 2010. 

Deze datum hebben we moeten verschuiven omdat 
we niet op tijd al het geld ingezameld hadden. 

Zodra het geld er was, is de bouw heel snel 
gegaan. Stichting Dordrecht-bamenda werkt al 

lange tijd samen met onze lokale partner CBCHB en 

zij zorgen altijd voor een goede en snelle uitvoer 
van projecten. Uiteindelijk is de eetzaal op 17 

november 2010 geopend. 
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De stichting gaat steeds een samenwerking aan met de CBCHB voor projecten met een begin 

en einddatum. Nu de eetzaal is gebouwd, stopt ook de financiële steun van de Stichting 
Dordrecht-Bamenda. Aangezien het project succesvol is afgerond, staat de Stichting weer 

open voor nieuwe projecten met CBCHB.  

De kosten voor onderhoud worden zonder problemen gedragen door de CBCHB aangezien dit 
een grote stabiele organisatie is met voldoende inkomsten vanuit het ziekenhuis, de kerk en 

tuinprojecten. 
 

Beoogde resultaten: 
Bouw van een eetzaal, zodat voedsel onder hygiënische omstandigheden genuttigd kan 

worden, en tevens deze als ruimte gebruiken waar met name in de natte periode (tot 9 

maanden van het jaar!) door de kinderen in gewerkt, 
gestudeerd of gespeeld kan worden. 

 
Behaalde resultaten: 

De eetzaal is woensdag 17 november 2010 officieel in 

gebruik genomen. Deze zaal zal voor de maaltijden 
gebruikt gaan worden maar ook voor culturele 

activiteiten en het maken van huiswerk door de 
kinderen. 

 
Kostenoverzicht: 24 490 euro 

Financierders: NCDO en particulieren en 

organisaties uit Dordrecht. 
 

 
2.3B Computerruimte middelbare school en bijscholing leraren. 

 

Periode: 2010- 2012  
 

Aanleiding: 
In het Noord-Westen van Kameroen zijn twee basisscholen voor dove kinderen waaronder 

het ISFD Mbingo en maar 1 middelbare school, de BCHS, waar dove kinderen terecht kunnen. 
Dove kinderen van op de middelbare school zijn voor het grootste deel afkomstig van het 

platteland. Zo’n 60% van de ouders is niet in staat te betalen voor lesgeld, voedsel en 

onderdak. Kinderen met een beperking zouden in principe een opleiding met goed gevolg 
moeten kunnen afronden, maar het onderwijs in Kameroen is nog niet op kinderen met een 

beperking ingesteld. Daarnaast heerst de opvatting nog dat dove kinderen dom zijn.  
 

Alleen bij de middelbare school BCHS zijn er twee doventolken. Onze lokale partner 

Cameroon Baptist Convention Health Board (CBCHB) is bezig met het opleiden van meer 
doventolken, maar dit kost tijd en dat is te laat voor de huidige dove kinderen die klaar zijn 

om naar de middelbare school te gaan. 
 

Het Cameroon Baptist Convention Health Board (CBCHB) wil nu een computerruimte bij een 
middelbare school voor de dove leerlingen in gaan richten en een opfriscursus aan de leraren 

gaan geven over onderwijs in het algemeen aan dove kinderen en over computer-gebruik.  

De computerruimte wordt ingericht met 24 computers waar dagelijks dove en horende 
kinderen hun huiswerk kunnen maken en lessen terugzien. Hiervoor is geld aangevraagd bij 

ICCO/Impulsis en bij de gemeente Dordrecht en dit is toegekend. 
 

In eerste instantie zou de computerruimte bij middelbare school BCHS worden gebouwd. 

Tijdens een bezoek van vrijwilligster Truus Treep aan deze school bleek echter dat vorige 
materialen die wij aan hen hadden gedoneerd mogelijk niet gebruikt werden of alleen 

gebruikt door de horende kinderen. Daarom is besloten een andere geschikte middelbare  
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school uit te zoeken. CBCHB staat wel nog steeds lijnrecht 

achter het concept van de resource room in combinatie met 
de bijscholing van de leraren. Zij hebben nu een andere 

middelbare school in Bamenda gevonden, de Government 

Bilingual High School (GBHS), waar zij volledig vertrouwen 
in hebben. 

  
Alle leraren van de middelbare school GBHS zullen in 2011 

samen met leraren van de lagere school ISFD Mbingo een 
opfriscursus over onderwijs aan slechthorende en dove 

kinderen volgen en over computers. Bij de GBHS zal dus de 

computerruimte worden gebouwd. 
 

Beoogde resultaten: 
Eind 2011 kunnen 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 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 ook 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. 

 

Behaalde resultaten: 
De financiën voor dit project zijn rond. Begin 2011 wordt gestart met de bouw van de 

computerruimte. 
 

Kostenoverzicht: 

- Cursus leraren: 2500 euro 
- Bouw computerruimte: 25.450 euro 

 
Financierders: ICCO/ Impulsis, Gemeente Dordrecht, Stichting Vrienden van Effatha en 

particulieren en organisaties uit Dordrecht. 
 

 

2.3C Stage studente logopedie 
 

Periode: februari – mei 2010 
 

Aanleiding: 

Sinds 2004 heeft Stichting Dordrecht-Bamenda 
contact met het ISFD Mbingo en vrijwilligster Truus 

Treep geeft daar een paar keer per jaar trainingen 
aan de leraren over onderwijs aan dove kinderen. Het 

ISFD Mbingo wilde de mogelijkheden van de huidige 
leerlingen gaan onderzoeken op het gebied van stem 

geven, spreken en de woordenschat. Op deze manier 

wilden zij het onderwijs beter afstemmen op de 
leerlingen. Daarnaast wilden de leraren graag 

informatie ontvangen over liplezen en de mogelijkheid van spreken bij dove en slechthorende 
kinderen. Vrijwilligster Truus Treep heeft hiervoor contact gelegd met de opleiding logopedie 

van de Hogeschool Rotterdam (HRO). Studente Klarinda Steenhoek, vierdejaarsstudent 

logopedie van de HRO, is naar Bamenda gegaan. 
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Beoogde resultaten: 

- Onderzoek naar de woordenschat van de leerlingen van de Integrated School for the 
Deaf Mbingo (ISFD) te Bamenda (Kameroen). 

- Het geven van lessen liplezen. 

- Onderzoeken van de mogelijkheden van de leerlingen om stem te geven en te spreken. 
- Informatie geven aan de leerkrachten over liplezen en de mogelijkheid van spreken bij 

dove en slechthorende kinderen. 
- Logopedische behandeling geven aan een jongen na een schisisoperatie zodat de spraak 

duidelijker wordt 
- Logopedische behandeling geven aan een getraumatiseerd jongetje van 2,5 jaar dat niet 

tot spreken komt. 

- Gesprekken voeren met de leerkrachten van het voortgezet onderwijs over de 
mogelijkheden van de studenten daar op het gebied van liplezen, spreken en uitbreiding 

van de gebarentaal. 
Maar ook: 

- versterken van relatie met ISFDM 

- versterken van relatie met de coördinerende organisatie in Bamenda, het Cameroon 
Baptist Convention Health Board. 

 
Behaalde resultaten: 

- Klarinda Steenhoek heeft alle bovenstaande doelen gerealiseerd. Zij heeft zelfs een 
‘woordenboek’ voor de kinderen van het ISFD Mbingo gemaakt. Per woord heeft zij een 

foto gemaakt van een kind die het woord uitbeeld met gebaren. 

Maar ook: 
- Presentatie aan klasgenoten door de Klarinda Steenhoek- juni 2010 

- Contact met Hogeschool Rotterdam is versterkt. De Hogeschool Rotterdam heeft 
aangegeven interesse te hebben om vaker stagiaires naar Bamenda te sturen.  

- Band met ISFD Mbingo en Cameroon Baptist Convention Health Board (CBCHB) is 

versterkt. De CBC Health Board is erg blij met stagiaires uit Holland. Zij willen graag 
jaarlijks stagiaires hebben. De leerkrachten hebben veel vragen en willen heel veel leren. 

De stichting Dordrecht-Bamenda heeft mede dankzij deze stage veel vertrouwen in het 
uitvoeren van toekomstige projecten met CBCHB.  

 
Kostenoverzicht: 500 euro (reiskosten) 

Financierder: Gemeente Dordrecht 
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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: 2007- 2011 
 

Aanleiding: 

Op diverse plekken in Bamenda zijn al met financiële 
steun van de Stichting  Aqua4All watertappunten 

aangelegd. Deze zijn rond de ‘health centra’ geplaatst, 
om die te voorzien van schoon drinkwater, in plaats van 

ongereinigd water uit de rivier. 

In de Njumabuah regio is ook grote behoefte aan 
schoon drinkwater. Water wordt nu uit een klein 

riviertje gehaald, met alle risico’ s van dien. Bovendien 
ligt het punt waar dat water gehaald kan worden vrij 

laag, zodat de mensen (overwegend kinderen en 
jongeren) die water halen steeds een vrij forse klim 

moeten maken van honderden meters. Bovendien 

brengt onzuiver water hygiënische problemen met zich 
mee. Een vertegenwoordiger van deze regio heeft 

daarom de stichting Dordrecht-Bamenda benaderd voor 
financiele steun voor de aanleg van waterkranen en dergelijke. 

 

Inhoud activiteit: 
Het project is in twee fasen verdeeld. Allereerst zal er een waterpomp op wijkniveau worden 

geïnstalleerd in de Njumabuah regio. Daarnaast wordt beoogd in een tweede fase een 
waterleiding aan het geheel te koppelen met een aantal tappunten, zodat het water een 

groot bereik heeft. Verder zal een training aan bepaalde personen worden gegeven over het 
onderhoud. De uitvoering van dit project is volledig in handen van de Bamenda Urban 

Council. 

   
Aan het begin van het project heeft de toenmalige burgemeester het plan aangepast en 4 

wijken toegevoegd gelegen ‘uphill’. Hierdoor werd een derde onderdeel toegevoegd, namelijk 
het pompen van water ‘uphill’ naar deze wijken. Door deze aanpassing is het project duurder 

geworden en zullen waarschijnlijk maar 6 in plaats van 8 tappunten aangelegd kunnen 

worden.  
In 2007 is gestart met dit grote drinkwaterproject. Het project zou begin 2008 klaar zijn. 

Door extra zware regenval in het regenseizoen, onlusten in Kameroen en in de stad Bamenda 
gebeurde er in 2008 weinig. Medio maart 2009 is opnieuw met de aanleg van de 

waterleidingen begonnen.  

De stand van zaken aan het eind van 2010 is dat er drie water opslag tanks zijn gelegd. De 
geulen voor de waterleidingen zijn voor 80% gegraven en een aantal tapkranen zijn al  

aangelegd. 
 

Beoogde resultaten: 
Fase 1: pomp met tappunt en reservoir 

Fase 2: waterleiding met 8 tappunten. 

Training over onderhoud waterpompen en tappunten 
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Behaalde resultaten: 

- Fase 1: Waterpomp met tappunt en water-reservoir is 
zo goed als klaar. 

- Fase 2: Waterleiding met 8 tappunten zijn nog in 

aanleg.  
- De training aan een comité van mensen uit de regio zal 

na de officiële opening in Mei 2011 worden gegeven. 
 

Kostenoverzicht: ongeveer 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 

 
 

2.5 Voorlichting aan blinde personen 
 

Periode: april 2011 
 

Aanleiding: 

In Kameroen kleeft aan mensen die blind zijn een stigma 
en bij campagnes rondom gezondheid worden zij vaak over het hoofd gezien. Bijvoorbeeld bij 

de huidige campagne van de overheid rondom HIV/ AIDS, is geen rekening gehouden met 
mensen met een visuele beperking. Blinde mensen zouden namelijk graag de folders in braille 

ontvangen. Afgezien van het grote taboe op HIV/ AIDS, zijn bijeenkomsten over deze ziekte 

niet ingesteld op blinde mensen. Hierdoor kunnen zij het moeilijk volgen. Daarnaast wonen 
veel blinden op het platteland en hebben geen begeleider om naar zo’n bijeenkomst te gaan.    

Onze contactpersoon in Bamenda, mr. Tancho Fidel, is blind en zet zich in voor 
gehandicapten via de organisatie Hope Social Union for the Visually Impaired. Hij zet zich met 

name in voor mensen die blind zijn. Hij heeft dan ook een subsidie-verzoek naar Stichting 
Dordrecht-Bamenda gestuurd. In 2010 is bij de gemeente Dordrecht subsidie aangevraagd 

voor dit project en deze is toegekend. 

 
Beoogde resultaten: 

5-daagse workshop in Bamenda voor 30 deelnemers uit de stad en omgeving. Lezingen en 
informatie-brochures zullen de volgende onderwerpen behandelen: 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. 

 
Behaalde resultaten: 

Nog niet uitgevoerd. 

 
Kostenoverzicht: 838 euro 

Financierder: Gemeente Dordrecht 
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2.6 Bamenda Art 

 
Activiteit: verkoop schilderijen van kunstenaars Elad Evan Mein en Angu Walters 

 

Periode: januari- december 2010 
 

Inhoud activiteit: 
De schilderijen worden door de twee kunstenaars vervaardigd in Bamenda en verkocht in 

Nederland. In 2010 zijn exposities georganiseerd in Dordrecht en Kerkrade waarbij werken 
van de twee kunstenaars vertoond werden. De opbrengst van de werken worden minus de 

inbindkosten van de doeken overgemaakt aan de kunstenaars. 

 
Beoogde resultaten: 

Verkoop van schilderijen voor het genereren van een inkomen voor de kunstenaars.  
 

Behaalde resultaten: 

Verkoop van 11 schilderijen. Elad Evan Mein heeft er 7 verkocht en Walters 4. 
De financiele crisis deed zich hier voelen. 

 
Kostenoverzicht: 716 euro 

Financierders: particulieren uit Dordrecht en Kerkrade.  
 

 

2.7 Beroepsopleiding voor jongeren 
 

Activiteit: een opleiding bieden aan  40 jongeren in 
Bamenda, die onvoldoende of geen beroepsopleiding 

hebben gehad.  

 
Periode: december 2010 tot ongeveer december 2011 

 
Aanleiding:  

Bij een bezoek aan Bamenda (1997) bleek dat door de 
economische crisis in Kameroen vooral de jongeren 

werkloos bleven. De bedrijven in Kameroen zijn veelal 

georganiseerd rond familie en kennissen. Gaat het 
slecht, dan werkt iedereen wat minder en de inkomsten 

worden voor iedereen ook wat minder. Maar er vallen 
geen ontslagen. Dat wil ook zeggen dat nieuwkomers 

erg veel moeite moeten doen om een plek te vinden en 

helemaal als men onvoldoende is opgeleid. 
Aan de Bamenda Council of Churches is door de 

Stichting Dordrecht–Bamenda een voorstel gedaan om een scholingsproject te starten onder 
hun verantwoordelijkheid. Wij gingen uit van een project voor 15 jongeren en een kosten 

plaatje van 15000,- gulden. De Bamenda Council of Churches heeft het project aangepast en 
kon voor hetzelfde geld maximaal 50 jongeren een jaar een beroepsopleiding geven. Het 

project is gestart in 2001. De opleiding is gratis en de jongeren krijgen zakgeld.  

Naast de deelnemende kerken in de Bamenda Council of Churches is ook een 
vertegenwoordiger van de Bamenda Council bij het project betrokken. De laatste jaren zijn 

ook de zes Fon’s in Bamenda bij de werving van de deelnemers aan het Youth project 
betrokken. De trekker van dit project is Bamenda Council of Churches. De ref. Fanfon 

Christoph heeft de coördinatie van Reverend Father Lucas Sanosi overgenomen. 

Het centrum van de Baptisten stelde dit jaar hiervoor ruimte beschikbaar. 
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Voortgang van het project:  

Het geld voor het eerste jaar werd bijeengebracht door 
verschillende sponsors, o.a de Hervormde Diakonie. Om het 

project structureel van geld te kunnen voorzien is de Stichting 

Jeugdstad benaderd en deze Stichting financiert regelmatig met 
euro 7500,- de voortgang van het project. Gemiddeld worden 

jaarlijks aan zo’n 40 jongeren een beroepsopleiding geboden. 
Bijna evenveel meisjes als jongens. De jongeren kunnen kiezen 

uit de volgende opleidingen: huizen bouwen; houtbewerking; 
verpleging; onderwijs; kleding maken; electro techniek; auto 

rijles; metaal bewerking; computercursus en motor techniek. 

Gemiddeld ééns per twee jaar werd in Bamenda het project 
uitgevoerd. Van het geld wat in 2008 is overgemaakt voor het 

project was nog ongeveer euro 2400 over en daar is eind 2010 
een nieuw project mee gestart , maar, met ongeveer 14 

jongeren. 

 
Komende jaren: 

In Bamenda moeten afspraken gemaakt worden over de voortgang c.q. de financiering van 
de projecten in de  

toekomst. Welke mogelijkheden zijn er om in Bamenda aan te sluiten bij het regulaire 
onderwijs? De Stichting Jeugdstad wil de financiering op termijn beëindigen. 

 

Resultaten: 
Jaarlijks worden aan ongeveer 20 tot 40 jongeren, die voortijdig de school hebben verlaten of 

geen beroepsopleiding hebben gehad, een opleiding gegeven. Ruim 80% van de jongeren 
behaald de eindstreep en de meesten vinden hierna direct een baan. 

 

Kosten overzicht: 15 000 euro 
Financierder: Stichting Jeugdstad 
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3. Organisatie 
 

Het bestuur van de Stichting Dordrecht-Bamenda bestond op 31 december 2010 uit de 
volgende personen. 

Gerda Bosdriesz (voorzitter); Frans Bleijerveld (secretaris); Peter Paul Berden 

(penningmeester); Vincent Bax; Karin Lambrechts;  Arie van den Herik; (leden). 
  

Karin Lambrechts is per 8 april 2010 benoemd tot wethouder in de gemeente Teijlingen, zij 
kan daardoor niet meer regelmatig aanwezig zijn op de bestuursvergaderingen en heeft te 

kennen gegeven dat zij per 31 december 2010 wil stoppen als lid van het bestuur. De 
vacature die daardoor zou ontstaan is per 28 oktober 2010 ingevuld door Arie van den Herik. 

  

Het bestuur kreeg in 2010 ondersteuning voor 10 uur in de week door Astrid Helder 
(cöordinator).  

 



 

 22 

 

4. Financieel overzicht 
 

Activiteiten- en organisatiekosten 2010 
 

Activiteiten Begroot Uitgegeven 

Coördinatie  750 725 

Vrijwilligerswerfactie  200 0 

Vrouwendag- 8 maart 0 0 

Bamenda Times  800 950 

Info-bijeenkomst nieuwe gemeenteraad  150 0 

Reportage AD 0 6236 

Stedenbandenweek 2000 335 

Rainbow Park 1200 99 

Publieksactiviteit 

-Kameroen-dag 
-Discussie-avond 

 600  

295 
1000 

 

Wereldaidsdag 500 0 

Tekort 20091 0 554 

   

Totaal 6 200 10 194 

 
 

Organisatie Begroot             Uitgegeven 

   Personeelskosten 17069 17069 

   Indirecte 

   personeelskosten 

1950 1950 

   Bureaukosten 1000 1000 

   

Totaal 20 019 20 019 

 

Totale begroting 26 219 30 213 

 

 

                                                           
1 COS ZH heeft voor 2009 vanwege het tekort in dat jaar 554 euro in rekening gebracht in plaats van 980 euro zoals 
vermeld in het jaarverslag van 2009.  

 



 

 23 

 

Dekkingsplan Begroot Gerealiseerd 

Activiteitenkosten   
 

Gemeente Dordrecht- activiteitenkosten 5 000 5 000 

Overige fondsenwerving 1 200  
NCDO- Pro Actief  4776 

NCDO - KPA  641 
AD/ de Dordtenaar 

Gemeente Dordrecht- Reportage AD 

 

 

 

1 210 

250 

Totaal activiteitenbudget 6 200 11 877 
 

   
Organisatiekosten   

 
Gemeente Dordrecht- organisatiekosten 20 019 20 019 

   

Totale budget 2010 26 219 31 896 

 

   

 

 
Extra Toelichting: 

Het saldo voor Stichting Dordrecht-Bamenda zou positief zijn met 1.683 euro (31.896 – 

30.213) over voor 2010. Echter dit bedrag moet vanwege bijzondere omstandigheden 
worden aangepast. COS Zuid-Holland (COS ZH) beheerde tot en met januari 2011 de 

financiën van Stichting Dordrecht-Bamenda inclusief de subsidie die de Stichting ontving van 
de gemeente Dordrecht voor activiteiten en organisatie. Per 1 februari 2011 is COS failliet 

verklaard. Deze begroting is daarom een indicatie van de kosten van 2010. In 2010 heeft 

COS ZH een factuur voor de activiteiten- en organisatiekosten van dat jaar naar de Stichting 
gestuurd van 22 520 euro. Van de subsidie van de gemeente Dordrecht rest nog ongeveer 2 

500 euro. Dit heeft de Stichting daarom over van 2010 minus het tekort van 2009 en nog 
enkele facturen die voor 2010 nog betaald moeten worden. 

 



 

 24 

 

Gemeente Dordrecht: Besteding budget van 10000,- euro 
 

Omschrijving project Begroot Uitgegeven Verschil tov begroting 

ISFD Mbingo- bijscholing 
leraren en computerruimte 

2500 2257 243 

ISFD Mbingo- Stagiaire 

logopedie 

500 500 0 

Wakka- project monitoring 2600 2340 260 

Uitwisseling vrouwengroep 

Ntankah Village Women 
group 

2365 1843 522 

Aids-voorlichting blinden 838 838  0 (overgemaakt in 

2011) 

Boeken Langaa 2011 1300 1300  0 (overgemaakt in 

2011) 

Totaal uitgaven 10103 9078  

 

 

Fondsen en subsidiegevers: 
 

In 2010 zijn een aantal projecten van de Stichting Dordrecht-Bamenda mede mogelijk 
gemaakt door de financiële steun van enkele grote fondsen. 

 

Wakka-centrum (Fase 1): Cordaid- 25 000 euro; het Stronck-Kemp fonds- 1 000 euro   
   

ISFD Mbingo, computerruimte en bijscholing leraren: Impulsis/ ICCO- 9 735 euro; Gemeente 
Dordrecht- 2 500 euro 

 
ISFD Mbingo, eetzaal:  

NCDO- 9 000 euro; Pastoraat Dubbelmonde, Da Vinci College, Herv. Gemeente Dubbeldam 

en andere organisaties- 15 490 euro 
 

Beroepsopleiding jongeren: 
Stichting Jeugdstad- 15 000 euro 

 

Particuliere giften: 
 

Ten behoeve van de projecten in Bamenda zijn de volgende bedragen ingezameld door 
particulieren in Dordrecht in 2010. 

 

Wakka / IYVF  € 43.563   Saldo 31-12-2010:  € 1.580 
ISFD Mbingo  € 11.220   Saldo 31-12-2010:  € 9.900 

Bamendakwe  € 410         Saldo 31-12-2010: € 788,50 
BamendArt  € 715,80   Saldo 31-12-2010:  € 659 

Beroepsopleiding 
jongeren  € 0    Saldo 31-12-2010: € 0 
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Totale financiële realisatie projecten in Bamenda 

 

Post Begroot Ingezameld  Uitgegeven Overgemaakt 

naar Bamenda 

Nog uit te geven 

Mbingo (eetzaal) 24 490 24 490 24 490 24 000 - 490  

Mbingo 

(computerruimte en 

bijscholing leraren) 

27 950 12 235 (Nog 

niet 

afgerond) 

Nog niet 

afgerond 

Nog niet 

afgerond 

Nog niet afgerond 

Aids-voorlichting aan 

blinden 

838 838 838 838 0 

Boeken voor Langaa-
instituut 

1 300 1 300 1 300 1 300 0 

Wakka-centrum,  

fase 1 

75 000 78 700 58 700 53 700 25000 

Wakka-centrum 

(project monitoring) 

2 600 2600 2340 nvt 260 

BamendArt 0 650 440 440 210 

BamendaKwe 

waterpompen 

0 788,50 0 0 4102 

Wakka Sajocah 0 670 670 670 0 

Beroepsopleiding 
Jongeren 

15 0003 0 0 0 15 000 

      

Totaal 147.178 122. 271,50 88.778 80 948 40 390 

 

De stichting Dordrecht-Bamenda heeft in Bamenda een eigen rekening bij de Union Bank of 

Cameroon in Bamenda.  Geld bestemd voor organisaties in Bamenda wordt op deze rekening 
overgemaakt en kan met een speciale brief door de ontvangende organisaties worden 

opgehaald. 
 

 
 

 

 

                                                           
2 Het restbedrag van 410 euro zal worden gebruikt voor de aanleg van een waterput bij een lagere school in 
Bamenda. Restaurant de Waterjuffer werft hiervoor fondsen in 2011. De Waterjuffer is de organisatie die ook het 
project in Bamendakwe mogelijk heeft gemaakt. 
3De donatie van Stichting Jeugdstad voor dit project wordt nog overgemaakt. 
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Financieel overzicht Stichting Dordrecht-Bamenda 

 
Rabobank  1611.08.075 

Saldo 1 januari 2010: 405,49 €  

 
Mutaties 

Datum Omschrijving Bedrag debet Bedrag credit 

1-1-2010 Kosten € 37,09  

28-1-2010 Mbingo eetzaal  € 7.000,00 

5-2-2010 Projecten Bamenda  € 3.000,00 

8-2-2010 Eetzaal Mbingo 2010 € 10.000,00  

1-4-2010 Kosten € 37,23  

8-6-2010 Mbingo projecten + bankkosten  € 10.200,00 

14-6-2010 Mbingo eetzaal € 10.100,00  

1-7-2010 Kosten € 37,09  

16-8-2010 IYVF Project  € 15.150,00 

6-9-2010 IYVF Project € 15.100,00  

16-9-2010 IYVF Project (Wakka centrum)  € 17.000,00 

1-10-2010 Kosten € 37,88  

7-10-2010 IYVF Project  € 17.000,00  

28-10-2010 IYVF Project   € 15.100,00 

28-10-2010 Mbingo eetzaal  € 4.000,50 

29-10-2010 IYVF fase 1b + Mbingo € 19.100,00  

18-11-2010 IYVF  € 15.100,00 

19-11-2010 IYVF € 15.100,00  

26-11-2010 IYVF   € 10.000,00 

26-11-2010 IYVF € 10.050,00  

 

Saldo 31 december 2010:  356,70 € 
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ABN-AMRO 60.91.92.655 

Saldo 1 januari 2010: 14428,73 €  
 

Mutaties 

Datum: Omschrijving: Bedrag debet Bedrag credit 

4-1-2010 African books collective (Langaa) € 2.660,00  

4-1-2010 Kosten € 10,00  

8-1-2010 Kosten € 4,93  

11-1-2010 Gem dordrecht subsidie 521220 (Act. Kosten 2010)  € 4.500,00 

12-1-2010 Gem dordrecht subsidie 522138 (Org. Kosten 2010)  € 18.017,00 

12-1-2010 Gem dordrecht subsidie 522136 (Startup IYVF)  € 2.340,00 

20-1-2010 Stichting Dordrecht Bamenda (Projecten 2009) € 3.121,00  

1-3-2010 Gem dordrecht subsidie Reiskosten Bamenda  € 1.000,00 

19-3-2010 KVK € 26,14  

7-4-2010 Gem Dordrecht subsidie 532350 (ECOKids)  € 100,00 

15-4-2010 

Gem Dordrecht subsidie 533378 

(Capacity building Mbingo)  € 226,00 

16-4-2010 Kosten € 5,54  

7-5-2010 COS Zuid Holland (organisatie + activiteiten 2010) € 22.517,00  

7-5-2010 COS Zuid Holland (afrekening 2009) € 6.559,79  

7-5-2010 COS Zuid Holland (afrekening 2008) € 2.281,00  

7-5-2010 Gem Dordrecht subsidie (Uitwisseling schilders) € 125,80  

7-5-2010 Gem Dordrecht subsidie 536358 (Langaa)  € 200,00 

19-5-2010 Gem Dordrecht subsidie 537058 (Org kosten 2009)  € 1.918,00 

19-5-2010 Gem Dordrecht subsidie 537057 (Act kosten 2009)  € 500,00 

9-7-2010 Kosten € 3,96  

27-7-2010 Gem Dordrecht subsidie 545258 (stagiair Mbingo)  € 500,00 

2-9-2010 Gem Dordrecht subsidie 548925  € 221,00 

4-10-2010 Gem Dordrecht subside 551920 (Reis AD)  € 250,00 

7-10-2010 
COS Zuid Holland  
(egalisatie reserve Stichting Dordrecht Bamenda)  € 1.610,00 

8-10-2010 Kosten € 2,37  

13-10-2010 COS Zuid Holland, (donatie Aids project)  € 43,00 

19-11-2010 Stichting Dordrecht Bamenda (Subsidies) € 2.790,00  

22-11-2010 
Gem Dordrecht subsidie 459571 
 (Uitwisseling vrouwenorganisatie)  € 2.365,00 

22-11-2010 
Gem Dordrecht subside 433447  
(AIDS Voorlichting in Bamenda)  € 838,00 

25-11-2010 Cordaid subsidie IYVF project  € 25.000,00 

28-12-2010 

Gem Dordrecht subsidie 488967  

(Bijscholing leraren 2011)  € 2.500,00 

 
Saldo 31-12-2010: 36 449,20 €  

 
 

 

 


