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Jaarverslag 2016 
 
Stichting Dordrecht-Bamenda heeft als opdracht Dordtenaren te betrekken bij 
de stedenband met Bamenda in Noordwest Kameroen. Daarnaast zetten wij 
ons in voor de ontwikkeling van Bamenda en haar bewoners. In 2016 zijn 
weer een aantal activiteiten en initiatieven met dit doel uitgevoerd. 
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Inleiding 
 
2016 was een veelbewogen jaar voor de stedenband Dordrecht-Bamenda. 
We vierden ons 20-jarig bestaan met twee grote activiteiten. In april 
organiseerden we samen met de stedenband Zuid-Afrika een Afrikadag in 
het centrum van de stad. Met deze dag hebben we via krantenartikelen, 
interviews op lokale radio en verslag op RTV-Dordt de aandacht op het 
belang van stedenbanden kunnen vestigen, Aan het eind van het jaar was 
er een jubileumfeest voor alle mensen die zich de afgelopen 20 jaar voor 
Bamenda hebben ingezet. Het was met ongeveer 65 aanwezigen een druk 
bezochte avond. Heel mooi om te zien dat zoveel mensen de stedenband 
een warm hart toedragen door zich er actief voor in te zetten. 
 
We hebben ook weer aan diverse projecten kunnen werken samen met 
onze contactorganisaties in Bamenda, zoals MBingo, Ntankah, de Wakka-
kinderen, een uitwisseling van het Dordtse Albert Schweitzer met het 
Regional Hospital in Bamenda, samenwerking met Da Vinci college door 
het uitzenden van stagiaires, contacten met secretaresses en met 
kunstschilders, Ecokids op scholen in Gorinchem en Bamenda, en diverse 
ondersteuning vanuit Dordtse bedrijven zoals Pelican Rouge en 
Mainovation. Het drinkwaterproject in Mankon is door Wilde Ganzen 
uitgekozen tot Project van de week, en op 29 mei 2016 uitgezonden op 
NPO1. Meer over deze projecten vindt u in dit jaarverslag. 

Punt van grote zorg is de onrust en rellen die vanaf september 2016 in de 
regio Bamenda spelen. Een conflict tussen de Engelstalige regio (waar 
Bamenda de hoofdstad van is) en de regering van het land, die het gebied 
Franstalig wil maken, heeft geleid tot stakingen van het onderwijs, en 
andere beroepsgroepen. Demonstraties werden keihard neergeslagen; 

met veel gewonden, doden en arrestaties als gevolg. Om te voorkomen 
dat dit nieuws in de pers zou komen is het hele internet en mobiele 
telefonie in de regio afgesloten geweest gedurende 5 maanden. Dit alles 
belemmerde ons in de contacten met onze netwerken. Ook konden wij 
Bamenda niet bezoeken sinds september 2016. Er wordt o.a. door 
kerkelijke organisaties gewerkt aan bemiddeling en een oplossing voor 
het conflict. Maar zelfs in september 2017 wordt gemeld dat scholen nog 
dicht zijn en er ook nog onrust is.  
Vanuit de stedenband proberen we zoveel mogelijk op de hoogte te 
blijven van de situatie en onze contacten waar mogelijk te steunen.  
 
In de loop van 2016 zijn een aantal bestuursleden gestopt, wegens 
persoonlijke redenen (te druk). We hebben nieuwe bestuursleden 
gevonden, maar zijn nog op zoek naar versterking. 
  
Tenslotte: het vele werk dat wordt verricht, wordt gedaan door een kleine 
groep vrijwilligers. Zij dragen grotendeels het succes van de projecten van 
de stichting. Het bestuur dankt hen zeer voor hun fantastische bijdrage. 
 
Gerda Bosdriesz, 
voorzitter 
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Jaarverslag 2016 

1. Activiteiten en voorlichting 

1a. 20-jarig jubileum 

In 2016 bestond de stedenband tussen Dordrecht en Bamenda 20 jaar. 
Deze verjaardag vierden we uitgebreid met twee feesten. Op 20 april 
tijdens een Afrika-dag in Dordrecht samen met de Zuid-Afrikaanse 
stedenband van de gemeente Dordrecht. En op 18 november bedankte 
het bestuur alle vrijwilligers van de afgelopen jaren voor hun inzet. Hierbij 
stond vrijwilliger Gonnie Walrecht extra in het spotlicht. Zij kreeg van 
toenamalig burgemeester Arno Brok een lintje. 
 
Extra steun ontving de stedenband tijdens de Afrikadag van Paul Litjens, 
afdelingshoofd Midden- en Zuidelijk Afrika bij Buitenlandse Zaken. In een 
toespraak zei hij onder andere: ”Stedenbanden zijn ongelofelijk 
belangrijk. Mijn complimenten voor het feit dat daar in Dordrecht zeer 
serieus mee wordt omgegaan.” Ook locoburgemeester Piet Sleeking sprak 
zich uit voor stedenband: “Het draagvlak in de Dordtse samenleving is 
groot genoeg om de stedenbanden te behouden. Eerst waren de 
stedenbanden vooral een bestuurlijk contact tussen twee gemeenten, 
maar de afgelopen jaren zijn die verschoven naar het onderwijs, 
bedrijfsleven en culturele organisaties, zoals Jubal.” 
 
De Afrika-dag werd mede mogelijk gemaakt door: de gemeente Dordrecht 
en Pelican Rouge. Met dank aan de gemeente Gorinchem en Opnieuw& 
Co voor hun aanwezigheid. 

 

1b. Uitwisseling tussen secretaresses 

Voorzitter Gerda Bosdriesz zette samen met Carolien Haarman 
(adviesbureau Mainnovation in Dordrecht) en Mary Ruisch (oud-raadslid) 
secretaresses in Dordrecht en in Bamenda in het zonnetje op 21 april 
tijdens de secretaressedag. Doel van de middag was om een secretaresse 
uit Bamenda te koppelen aan een collega in Dordrecht. Uiteindelijk waren 
5 vrouwen in Dordrecht geïnteresseerd. Er zijn summier individuele 
contacten tussen de dames in de beide steden tot stand gekomen. Het 
contact lijkt wel verloren te zijn gegaan na de internetafsluitingen in 
Bamenda. 

1c. Aanwezigheid op festivals 
 
Vrijwilligers waren in 2016 ook aanwezig op festivals en tijdens markten 
om de stedenband te promoten. Onder andere bij het Waterpoortfestival 
in Gorinchem was een foto-expositie te zien van dagelijkse situaties in de 
Kameroense zusterstad en van bijzondere personen. 
Het bestuur vindt het belangrijk om meer aanwezig te zijn tijdens festivals 
om de naamsbekendheid te vergroten. Hiervoor moet een aansprekend 
interactief concept bedacht worden. 
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2. Samenwerking met organisaties in Bamenda 

In 2016 waren de volgende projecten actief: 
Ecokids- milieuonderwijs voor lagere scholen; 
Mbingo- onderwijs voor dove kinderen; 
Regional Hospital Bamenda- samenwerking met Albert Schweitzer 
ziekenhuis;  
Stages bij lokale organisaties in Bamenda 
Ntankah- drinkwaterproject voor 3 wijken in stadsdeel Mankon en 
microkredieten voor vrouwen die een bedrijfje willen starten 
X- en O-kids- kinderen met motorische belemmeringen 

Hierbij lichten we twee activiteiten uit. Om te beginnen de samenwerking 
tussen het regionale ziekenhuis in Bamenda en het Albert Schweitzer 
Ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht. 

2a. ASZ en Regional Bamenda Hospital 

Begin november 2015 vertrok een container met ziekenhuismateriaal van 
het ASZ naar Kameroen. Door problemen bij de douane, kwam deze 
container pas aan in Bamenda op 24 mei 2016. De container is onder 
grote belangstelling geopend door de directeur van het regionale 
ziekenhuis en de burgemeester van Bamenda. Helaas is de samenwerking 
door het ASZ officieel opgezegd in maart 2017. Ondanks vele pogingen 
reageerde het ziekenhuis in Bamenda namelijk niet op e-mails van het 
ASZ. Dit gebrek aan interesse was voor hen de druppel om te stoppen met 
hen samen te werken. 

 

 

2b. Studenten van DaVinci College lopen stage  

Van begin februari tot en met eind april 2016 liepen twee studenten van 
het DaVinci College in Dordrecht stage in de stad Njinikom (Kameroen). 
Deze plaats met 15.000 inwoners, ligt ongeveer 55 kilometer van 
Bamenda vandaan. Vrijwilliger Truus Treep van onze stichting hielp hen 
met de voorbereidingen en met het leggen van contacten in Bamenda en 
Njinikom in de eerste week. Een van de twee studenten, Melanie Zanen, 
volgde de opleiding Verpleegkunde en was toen derdejaars. Melanie liep 
stage in een ziekenhuis in Njinikom. 

Door haar stage in Kameroen wist ze eindelijk wat ze wilde gaan doen na 
haar studie. Dit kwam door een speciaal moment in het ziekenhuis.  
 
Melanie: “Er lag een jongen met een grote wond op zijn been op de 
kinderafdeling. Hij had veel pijn en moest veel huilen. Ik gaf hem toen een 
opgeblazen handschoen met een gezichtje er op getekend als afleiding. 
Dit hielp en het lachen stopte. Aan het einde van de dag, liepen alle 
medewerkers met een opgeblazen handschoen voor de kinderen. Toen 
wist ik dat ik mij in Nederland op kinderzorg wil gaan richten”.  
 
Melanie is mede door haar studie in Kameroen uitgekozen als de MBO 
uitblinker van het ROC Davinci College in Dordrecht. 

Voor meer actuele informatie over de projecten van de stichting 
verwijzen wij je graag naar de website. 
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2. Communicatie 

2.1 Nieuwsbrief Bamenda Times 

Via de nieuwsbrieven informeert de stichting de lezers over de actuele 
zaken bij de stedenband. In juli en in november is een nieuwsbrief 
verstuurd. 

De sponsoring door drukkerij Morks & Holster hield op in 2016. Daardoor 
is in juli nog een papieren versie gestuurd en in november een digitale 
variant. De papieren versie had een bereik van ruim 500 personen. De 
digitale versie een bereik van 390.  

De papieren nieuwsbrieven zijn tevens verspreid bij de diverse kleine en 
grote activiteiten van de stichting.  

 
2.2 Website 

In 2016 bezochten 1.581 personen de website. Dit is een kleine afname in 
vergelijking met 2015 (1.809). Deze afname komt door een beter filter op 
de statistieken van Google Analytics waardoor zogenaamde spambots 
geblokkeerd worden. Het aantal nieuwe gebruikers is wel gestegen met 
18% (940).  

De vernieuwing van de website eind 2015 zorgde voor positieve 
verbeteringen. Namelijk het aantal pagina’s dat een persoon bekijkt is 
gemiddeld gestegen van 2,27 naar 2,72. En de gemiddelde sessieduur is 
gestegen van 1,39 minuten naar 2,47 minuten. 

 

 

De volgende pagina's werden vorig jaar het meest bezocht: 
- Wat kun jij doen; 
- Contact; 
- Bestuur en vrijwilligersteam; 
- Wat wij doen- In Dordrecht. 

De projecten Mbingo en Mankon zijn daarnaast het meest bezocht. 

2.3 Facebook 

Eind 2014 stond de teller nog op 200 likes. Echter aan het eind van 2016 
heeft de stedenband 220 volgers. In 2016 was er geen vrijwilliger die 
regelmatig berichten kon plaatsen. Ook was de stichting niet aanwezig op 
veel evenementen, waar we de stichting konden promoten. Daarom is het 
aantal volgers niet erg gegroeid.   

Een andere reden hiervoor is dat één van onze doelgroepen, inwoners in 
Dordrecht en omgeving van 50 jaar en ouder, nog niet erg actief zijn op 
sociale media. Slechts 1/3 is lid van een sociaal netwerk en zelfs 1/3 van 
die groep is niet actief online.  

Jongeren (die studeren en op zoek zijn naar een buitenlandstage) zijn juist 
voorlopers in het gebruik van sociale media. Voor hen is Facebook 
sowieso een goed communicatiemiddel. 

Om meer volgers te krijgen zullen we tijdens evenementen en in onze 
communicatie nog meer moeten wijzen op onze Facebook-pagina. 
Daarnaast moeten we voor meer originele content zorgen die mensen 
willen delen met vrienden. 
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3. Bestuur en vrijwilligers 
 
Bestuursleden in 2016:  Gerda Bosdriesz – voorzitter; Tom Hoogerwerf – 
secretaris; Peter Paul Berden, in 2016 opgevolgd door Peter van 
Mersbergen – penningmeester; Frans Bleijerveld  en Arri Hartog.  
In 2017 is Annemiek Schipper gestart als secretaris. 
 
Vrijwilligers: Judith Moni-Ateba, Wendel van der Sluis, Truus Treep, 
Gonnie Walrecht en Dicky van der Veer. 

Coördinator: Astrid Helder (7 uur per week in dienst) 
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4. Samenwerkingspartners 

Onze bijzondere dank gaat uit naar onze samenwerkingspartners die de activiteiten van de stedenband mogelijk maken.  
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5. Financieel overzicht 
5.1 Balans 

 

Balans           
    31-Dec-15   31-Dec-16   
            
ACTIVA           
Vorderingen           
  Openstaande facturen   0.00   0   
            
Liquide middelen           
  ING 61328.99   63324.28   1995.29 
  Rabobank 5509.92   3547.8   -1489.1 
    66838.91   67345.1   
Totaal   66838.91   67345,1    
            
            
PASSIVA           
Reserves           
  Eigen reserve (rente, inkomsten acties)   1437.05   1754.1   
  Egalisatie reserve   2500   2500   
            
Fondsen           
  Wakka project   47595.03   51733.48   
  Mbingo project   2803.38   3862.8   
  BamendArt   263.43   73.43   
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  Ntankah   1741.77   1376.77   
  Waterproject Mankon, fase 1+ 2   1471.98    0   
  Waterproject Mankon , fase 3 AKVO   3517.22   -1526.71   
  EcoKids   50.00   50.00   
Voorzieningen            
   Bankkosten(ING, UBC, Rabo)   300.00   300.00   
    0       
Voorzieningen           
   UBC   1462.7   2035.43   
   Overschot subsidie 2015/2016   940.16   1081.1   
   Bamenda Online website   10.9   0   
   Coordinatie   375.92   464   
   Bamenda Times   2.76   1.1   
  Afschrijving middelen   2318.61   2718.61   
Langlopende schulden   0       
Kortlopende schulden   0       
  Bureaukosten   48   447.97   
Loon coordinator   0   0   
             
Totaal   66838.91   66872.08   
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5.2 Inkomsten en uitgaven 
 

  Inkomsten Uitgaven Verschil 
ING 84463.28 82467.99 1995.29 
Rabo 6030.92 7520.02 -1489,1 
        
  Inkomsten Uitgaven Verschil 
        
        
Subsidie gemeente 2016       
tbv activiteiten       
Coordinatie 500 411.92 88.08 
Bamenda Times 900 901.66 -1.66 
Publieks activiteit Afrika dag 902.4 836.95 65.45 
Website 300 310.9 -10.9 
        
Totaal gemeente subsidie projecten 2016 2602.4 2461.43 140.97 
    
Kantoor 500 500,03 -0,03 
    
Totaal gemeente subsidie 2016 3102,4 2961,46 140,94 
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5.3 Staat van baten en lasten 
 

Staat van baten en lasten Werkelijk 2016 Begroot 2016 Werkelijk 2015 
              
Baten             

  Eigen fondsenwerving (Mbingo, Wakka, EcoKids, 
Ntankah, Art, Water project, Albert Schweitzer) 11758.53       19459.58   
  Subsidies gezamenlijke fondsen () 1000           
  Acties van derden () 1000       1630   
  Acties van derden (Mbingo) 1000           

  Acties van derden (Waterproject Mankon AKVO)         3517.2   
  Subsidies overheden (Dordrecht,Gorinchem) 18579       19284.79   
  subsidie kantoor inrichting 0       0   
  Eco Kids 0       0   
  Rente 317.05       515.76   
  Overige         0   
Som der baten   33654.58   0   44407.33 
              
              
Lasten             
Besteed aan doelstelling (Dordrecht)             
  Bamenda online 0   0   4011.5   
  website up-date 310.9   300       
  Nieuws brieven/Bamenda times 901.66   800   624.34   
  Coordinatie 411.92   500   1439.82   
  Afrika dag 836.95   940       
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  Publieks activiteit     0   14.1   
  Workshop Basisscholen Gorinchem     0   560.79   
  Video reportage         0   
              
Besteed aan doelstelling (Bamenda)             
  Wakka project - Studie kosten 0   0   1500   
  Wakka project - Legal assistance 0   0   1250   
  Wakka project - Mogga Kinderen & Sajocah 1987.25   2000   3156.86   
  Mbingo project 1714.9   2000   3284.52   
  BamendArt 260   250   280   
  EcoKids 0   0   0   
  Ntankah women 365       200   
Ntankah Micro Krediet 200   200       
  Transport Albert Schweitzer apparatuur 0   0   1700   
  Kees Meinardi Fund 0   0   1621.95   
  Waterproject Ntankah 200   200   250   
  Waterproject Mankon 7334.68   7500   4600   
    14523.26   14690   24493.88 
Werving baten             
  Kosten eigen fondsenwerving 300   300   300   
  Kosten gezamelijke acties 0       0   
  Kosten acties van derden 0       360   
  Kosten verwerving subsidies overheden 0       0   
    300   300   660 
              
Beheer en administratie             
  Loonkosten Bamenda 14040   14040   14040   
  Kantoor kosten 100.03   500   2758.47   
  Afschrijving middelen 400       772.87   
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        14540   0 
Som der lasten   14823.26   29530   25153.88 
              
Saldo van baten en lasten   18831.32   -29530   19253.45 
              
Bestemming saldo 2016             
  Continuiteits reserve 2500       2500   
  Afschrijving middelen 2718.61       2318.61   
  Website update 0.00       0.00   
  Kortlopende schulden             
     Openstaande rekeningen         0   
Bestemming reserves/fondsen             
    Opgebouwde rente/overige inkomsten 1754.10       1737.05   
    Wakka 51733.48       47595.03   
    Mbingo 3862.8       2803.38   
    BamendArt 73.43       263.43   
   Ntankah 1376.77       1741.77   
   Waterproject Mankon fase 3 -1526.71       3517.22   
   Waterproject Mankon 0       1471.98   
   EcoKids 50.00       50.00   
              
    62542.48       63998.47 
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