
Kitty Kruger, fractievoorzitter GroenLinks: 

Ook deze periode heeft GroenLinks zich uitgesproken om Bamenda te adopteren als stedenband. Dit 

keer samen met onze collega's van de CU/SGP. GroenLinks wil graag de initiatieven ondersteunen die 

er al jaar en dag door o.a. vrijwilligsters Gonnie Walrecht en Truus Treep worden georganiseerd. 

Zeker nu de financiële middelen minder zijn en er op alle fronten wordt bezuinigd, is het aan ons, de 

politieke partijen, de taak te laten zien dat onze steun nodig en zinnig is. Stedenbanden stellen ons in 

staat om elkaar te leren kennen omdat wij vinden dat dit wederzijds tot wetenschappelijke, 

economische of maatschappelijke voordelen en inzichten leidt.  

Er is de mogelijkheid om uitwisseling te laten plaatsvinden op politiek, economisch en educatief 

gebied. Bijvoorbeeld de uitwisseling van de techniek voor het ophalen van huisvuil en de verwerking 

ervan. In Bamenda staat dit nog in de kinderschoenen. Een schone omgeving levert een veilige 

omgeving en beter milieu op en dat is voor iedereen wereldwijd belangrijk. 

Wij vinden het ook het sociale component erg belangrijk. Het uitwisselen van elkaars cultuur! Het 

bekend maken van elkaars cultuur! Van uitwisseling van kunstwerken tot en met begrip voor 

omgangsvormen! Het bestaan van een democratie, emancipatie meer gelijkwaardigheid! 

Een voorproefje van kennismaken heb ik dit jaar mogen meemaken door een bezoekje aan Devon 

Noah. Deze jongen werd naar Dordrecht gehaald voor een onderzoek naar zijn gezondheid, hetgeen 

in Bamenda niet gegeven kon worden. Imponerend om te zien hoe zo'n kleine man zich had 

aangepast aan onze omgeving. Hoe leergierig hij zich opstelde en belangstelling had in onze 

leefwereld. Eind januari 2015 ben  ik samen met Bert Staat van de CU/SGP naar Bamenda om gegaan 

om persoonlijk kennis te maken met de bestuurders van Bamenda. En kennis te maken met de 

verschillende projecten die al in gang zijn gezet. Wij hebben ervaringen opgedaan en hebben deze 

meegenomen naar ons eigen land en Dordrecht in het bijzonder. 

  

 


