NIEUWSBRIEF APRIL 2015
Beste mensen
In oktober en januari zijn we weer in Bamenda geweest. Op het programma
stond ook deze keer een bezoek aan de Integrated School for the Deaf Mbingo,
het waterproject in Mankon, de Nangkah Women Group en GBHS (de
Gouvernment Bilangual High School).
Mbingo, opening van een nieuw klaslokaal door burgemeester Brok.
In oktober konden we met de technische dienst praten over de bouw van een Nieuw lokaal
nieuw klaslokaal. Mainnovation had €10.000,- beschikbaar gesteld voor dit
klaslokaal. In november begint de droge tijd en is een geschikte tijd om te
bouwen. De stenen worden namelijk zelf gemaakt door de bouwers en kunnen
dan goed drogen. In oktober is ook weer bijscholing gegeven aan de
leerkrachten. Vooraf is hierover veel mailcontact om duidelijk te krijgen wat de
wensen van de leerkrachten zijn. In oktober gingen ook 2 leerkrachten van de
Beatrixschool in Dordrecht mee. Zij gaven extra lessen met spelmateriaal. Het
was een uitdaging om met 130 dove leerlingen een spelparcours af te leggen.
In januari 2015 kon burgemeester Brok, tijdens zijn bezoek aan Bamenda, het
nieuwe klaslokaal openen. Vorig jaar waren 2 klaslokalen geopend en nu is 1
klaslokaal geopend. Tussen de 2 al bestaande klaslokalen en het nieuwe, bleef
nog ruimte over voor een ander klaslokaal. In verband met de dakconstructie
was het beter om het op deze manier te bouwen. Ik was helemaal verbaasd toen
ik bij de school kwam. Ik zag al de muren voor het nog te bouwen klaslokaal. Ach
zeiden de bouwers, we hadden nog veel stenen over dus hebben we het maar
gelijk gedaan. De opening was een blijde gebeurtenis. De kinderen wilden
dolgraag met hun bankjes het lokaal in maar ze moesten nog even wachten. Wat De officiële openingsceremonie
waren ze blij toen ze er eindelijk, na de officiële ceremonie, in mochten. Er
moeten nu nog 2 klaslokalen, de kamer voor de directeur en de opslagruimte
gebouwd worden, dan is de school helemaal klaar.
Na de opening werden de voetbalshirtjes die Mainnovation had verzameld en
F.C.Dordrecht had gegeven , uitgedeeld. Daarna werd er natuurlijk gevoetbald.

Voetbalshirtjes uitzoeken

Waterproject Mankon
Het waterproject bestaat uit 3 fases.
Fase 1: Het leiden van 3 ondergrondse waterstromen naar een verzamelpunt,
het graven van geulen voor waterpijpen, het graven van een put voor de
watertank en het plaatsen van een waterpomp en een aantal tappunten. Dit deel
is zo goed als klaar.
Fase 2: Het was de bedoeling dat er in deze fase meer tappunten geplaatst
konden worden. Soroptimist International club Dordrecht had hier, tijdens een
benefietconcert, €3000,- voor opgehaald. Cordaid heeft dit bedrag verdubbeld.
Doordat de waterpomp veel elektriciteit gebruikte, bleek dat er zwaardere
kabels gelegd moesten worden en een extra groep in de meterkast geplaatst
moest worden. Gelukkig kan dit nu betaald worden van dit geld. Er blijft nog
genoeg geld over voor tappunten. Ondanks dat de waterpomp niet goed kan
werken is er bij sommige tappunten toch schoon water. Het gebied is En natuurlijk even poseren
heuvelachtig en men gebruikt de zwaartekracht om het water naar de lager
gelegen tappunten te vervoeren.
Fase 3: Het uitbreiden van het aantal tappunten. Daar sommige quarters wel
1500 inwoners heeft is het niet voldoende om maar 1 tappunt te hebben. WHO
geeft als richtlijn: een tappunt moet maximaal 1 km. van de woning af zijn. In
deze fase worden ook enkele mensen opgeleid om het onderhoud te doen aan
alle onderdelen van dit project zoals, watertank, waterpomp, tappunten enz.
Deze mensen krijgen ook een kist met materiaal om dit werk te doen. Om dit
deel te realiseren liepen 25 maart, 110 kinderen van basisscholen in Gorinchem,
een klas in Stockholm en een klas in Atlanta 6 kilometer met 6 liter water op hun
Kinderen halen schoon drinkwater
rug. Zij worden gesponsord door familie en bekenden. En Wilde Ganzen geeft
50 cent extra voor elke ingezamelde euro.
Ntankah Women Group
In januari heeft de vrouwengroep bezoek gekregen van burgemeester Brok. We
kregen een rondleiding en er was uitleg over de activiteiten. Gelukkig konden er
giften overhandigd worden voor het verbeteren van het kuikenverblijf, het
kopen van zaden en versterkend voedsel voor de kinderen en vrouwen die aids
hebben.
Goverment Bilangual High School Bamenda
Vorig jaar hadden kinderen in Gorinchem gelopen voor nieuwe watertanks voor
deze school. De oude tank was klein en lek. Nu zijn er 2 nieuwe tanks van 5000 l.
Omdat de school boven op een heuvel staat is het moeilijk om stromend water
te hebben. Het waterbedrijf pompt nu 1 keer per week water naar boven en
worden de tanks gevuld. De kinderen kunnen nu water drinken, de lokalen
schoonmaken en de toilet doorspoelen. Veel kinderen nemen een jerrycan

mee naar school om drinkwater mee naar huis te kunnen nemen.

Kinderen met schoon drinkwater

Vorig schooljaar waren er 3 dove kinderen in klas 1. Dit schooljaar zijn er 13 dove
leerlingen in klas 1 en 2. Helaas is er nog veel te weinig hulp voor deze kinderen.
Er zijn nu 2 tolken gebarentaal maar dat is veel te weinig voor zoveel leerlingen.
Het is wel mooi om te zien dat er al enkele klasgenoten de gebarentaal zo goed
onder de knie hebben dat ze kunnen vertalen als de tolk er niet is. Er zal nog veel
onderhandeld moeten worden met school en regering om dit probleem op te
lossen. Wij bezochten mevrouw Fobuzie, leerkracht Engels, die vorig jaar een
aantal scholen in Dordrecht heeft bezocht. Zij geeft les aan een klas met 139
leerlingen.
2 nieuwe watertanks van ieder 5000 l.
Waar sparen we het komende jaar voor?
-

Het afbouwen van het klaslokaal waar al muren voor staan en een dak
op zit. Kosten €8000,Fase 3 van het waterproject Mankon. Kosten €4000,Schoolmateriaal voor Mbingo en GBHS

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.
Hartelijk dank voor alle giften van het afgelopen jaar. Veel mensen dragen bij
aan de projecten. Ook dank aan Plus ’t Lam, ZWO Dubbeldam, ZWO
Dubbelmonde en Mainnovation.
Giften zijn altijd welkom
Truus Treep
De staande kinderen zijn de dove
kinderen
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