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Beste mensen 

 

In oktober en februari zijn we weer naar Bamenda geweest. Op het programma stond ook deze keer 

een bezoek aan de Integrated School for the Deaf Mbingo, het waterproject in Mankon en de 

Ntangkah Women Group. In februari werd er ook een bezoek gebracht aan het ziekenhuis in 

Njinikom. 

 

MBINGO 

In oktober zijn Anneke, Margreeth en Truus naar Bamenda gegaan. Zoals ieder jaar is er veel overleg 

via mail en whatsapp over de onderwerpen waar de leerkrachten meer over willen weten. Deze keer 

ging het over differentiatie in de klas maar ook over een leerling met ander gedrag wat niet begrepen 

werd. Na onderzoek bleek dat deze jongen veel 

gedragingen had die overeenkwamen met autisme. 

Gelukkig kon er uitleg gegeven worden en een handel plan 

opgesteld worden. Naast de bijscholing over differentiatie 

in de klas werd er ook aandacht besteed aan teambuilding. 

Dit was wel nuttig. Een aantal klassen hadden de laatste 

jaren verspreid gezeten over het terrein en nu moest er 

weer een eenheid komen. Er is veel gelachen tijdens de 

workshop en men was heel erg enthousiast. Gelukkig kon 

er ook geld meegenomen worden om het klaslokaal, dat 

alleen maar een dak en muren had, af te bouwen. Hierdoor is de school af wat betreft de lokalen, 

dachten we. Voor het gedeelte van de hoofdenkamer, de bibliotheek, de opslagruimte en een kleine 

ruimte voor verschillende doelen, zoals bijeenkomsten of 

extra lessen aan kleine groepjes, was zelf financiering 

gevonden. Maar de school is niet af. De school groeit. In de 

eerste klas (groep 3) zijn dit schooljaar 54 kinderen 

gekomen in plaats van normaal rond de 26. De leeftijd 

varieert van 6 tot 16. In deze klas zitten kinderen die nieuw 

zijn of net een paar maanden op school zitten.  Deze klas 

zal gesplitst moeten worden. De jongere kinderen moeten, 

naast het aanleren van de gebarentaal, meer tijd krijgen 

om met ontwikkelingsmateriaal te spelen en de ouderen 

moeten meer tijd besteden aan gebaren taal en lezen en 

schrijven. Er zal dus nog een klaslokaal gebouwd moeten worden en er moet nagedacht worden over 

de toekomst van de school. Het klaslokaal wordt iets groter dan gemiddeld zodat de groep die er in 

komt, meer speelruimte krijgt. In februari ben ik met een stagiaire van het Da Vinci College naar 

Mbingo gegaan. Zij zal samen met de kinderen werken met het ontwikkelingsmateriaal en zij heeft 

ook een extra handel plan van Anneke gekregen om met de jongen met autistische kenmerken te 

gaan werken. Sinds dit schooljaar is een oud leerling van Mbingo werkzaam als gediplomeerd 



leerkracht. Zij heeft een lerarenopleiding gevolgd en is nu als eerste dove gediplomeerde leerkracht 

in de hele regio, werkzaam in Mbingo. Zij heeft er heel hard voor moeten strijden maar het is haar 

wel gelukt.  

 

WATERPROJECT MANKON 

Het waterproject bestaat uit 3 fases. 

Fase 1: is klaar wat betreft het uitvoerend gedeelte. Er moet nog wel wat geld gespaard worden om 

alle kosten te betalen. 

Fase 2: Er is regelmatig schoon drinkwater in 4 van de 6 wijken. Toch is het niet altijd mogelijk om 

schoon water te krijgen. De elektriciteit komt onregelmatig en 

er zijn wel eens vernielingen. De voorzitter van het 

watermanagement team meldt dit. De caretaker, die het 

onderhoud moet doen, moet nog wat meer materiaal krijgen 

voor het onderhoud en er moet nog iemand gevonden worden 

die los staat van de high school in één van de wijken zodat deze 

onderhoudsman meer door het watermanagement team 

aangestuurd kan worden en niet meer afhankelijk is van de 

directeur van de school. De komende maanden wordt hier aan 

gewerkt door de supervisor van het team die werkzaam is bij de 

Baptist Convention. Dit deel is gefinancierd door Soroptimist 

International club Dordrecht in samenwerking met Cordaid            Verkiezingen managementteam

     

Fase 3: Er moeten nog 2 wijken schoon drinkwater krijgen. 1 wijk ligt op een heuvel. Het is moeilijk 

het water omhoog te pompen zodat de taps kunnen functioneren. Tijdens mijn bezoek in februari 

hebben we gesproken over zonnen energie. Er is een 

mogelijkheid een pomp op zonnen energie te 

installeren . Zodra duidelijk is wat de kosten hiervoor 

zijn nemen we de beslissing of het betaalbaar is of 

niet. Het geld voor deze fase is bijeengebracht door 

Aqua4all en de Wilde Ganzen. De komende maanden 

wordt er gewerkt aan deze fase. In deze fase zal er 

ook meer voorlichting aan de bewoners gegeven 

gaan worden over de verantwoordelijkheid van het 

gebruik van het water en zal er bijscholing gegeven 

worden aan het watermanagement team.   Het water stroomt! 

 

NTANGKAH WOMEN GROUP 

Tijdens het bezoek aan deze vrouwengroep hebben we gesproken over micro kredieten. Ik heb 1 

winkel bezocht. De eigenares van deze winkel kon haar winkelvoorraad uitbreiden door het krediet. 

Zij zal regelmatig een deel van de lening terug betalen zodat er over enige tijd weer een andere 

vrouw kan profiteren van het geld. 

 



GOVERMENT BILANGUAL HIGH SCHOOL BAMENDA 

Op deze school werden, voor het derde schooljaar, dove kinderen aangenomen. Op dit moment zijn 

er al 25 dove kinderen op deze school, ze zijn verdeeld over 3 leerjaren. Het mooie hiervan is dat hele 

klassen nu de gebarentaal leren en de dove kinderen een onderdeel van de klas zijn omdat ze 

gewoon met elkaar kunnen praten in de gebarentaal. 

 

NJINIKOM 

In februari ben ik met 2 studenten van het Da Vinci College in Dordrecht naar Bamenda gegaan. Ze 

gingen stagelopen in Njinikom. 1 student ging stagelopen in het ziekenhuis van Njinikom en de ander 

ging stage lopen in een weeshuis, een basisschool vlakbij het ziekenhuis en Mbingo. Het was heel 

leuk om samen met de studenten Njinikom te verkennen. Waar ga je werken, waar kan je eten kopen 

en waar ga je wonen. 

 

WAAR SPAREN WE HET KOMENDE JAAR VOOR? 

- Het nieuwe klaslokaal voor de splitsing van klas 1 30.000 € 

- Nog enkele kosten voor fase 1 van het waterproject Mankon 

- Schoolmateriaal voor Mbingo 

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 Rotaryclub Voorhout, Soroptimist 

International club Dordrecht 

 

Giften zijn altijd welkom 
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SAMEN STERK 


