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Inleiding 
In dit jaarverslag wordt verantwoording gegeven over de activiteiten van de Stichting 
Gehandicapte Kinderen Kameroen. De stichting ook wel de Casey Troy Foundation genoemd 
is genoemd naar Casey, een gehandicapte jongen en zoon van de, in Kameroen geboren, 
voorzitter Sally Ebot. Casey die geboren is in Nederland, kon in leven blijven. Iets wat niet 
gebeurd zou zijn als hij in Kameroen was geboren. De activiteiten werden tot het oprichten 
van de stichting in 2009 georganiseerd door de diaconie van PKN Wijchen-Leur-Batenburg 
(diaconaal project). 
 
Gehandicapte kinderen in Kameroen worden na de geboorte veelal verstoten. Blijven ze 
leven dan is er geen zorg, geen onderwijs en met name de situatie van deze kinderen op het 
platteland is erbarmelijk. Sally, diep onder de indruk hoe men in Nederland omgaat met 
kinderen met een handicap en in het bijzonder van de zorg die Casey krijgt, wilde heel graag 
wat doen voor de kinderen in haar moederland. De droom van Sally om naast zorg voor 
individuele kinderen, een centrum te starten voor zorg en revalidatie van gehandicapte 
kinderen, is de droom geworden van Casey Troy Foundation en in 2014 is het Casey’s Home 
in Ikiliwindi geopend (Engelstalige regio). 
 
We willen u in dit jaarverslag 2019 door middel van foto’s en verhalen laten weten hoe het 
gaat met de projecten in Kameroen. 
Voor onze gehandicapte kinderen in Kameroen zijn onze projecten een supermooie 
voorziening: zij krijgen aandacht en liefde, zorg, revalidatie en onderwijs. 
We zullen ook aandacht besteden aan de politieke en economische situatie in Kameroen en 
alle inspanningen die onze partner, de Casey Association Cameroon, doet om het werk door 
te laten gaan. 
 
Al het werk dat in gang is gezet door Casey, dit geweldige kind die ondanks zijn ernstige 
handicap blij en vrolijk blijft en de belangrijkste ambassadeur is van onze stichting! 
 

  
Schoolfoto Casey (september 2019) 
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Bestuur 
 
Samenstelling van het bestuur 
Het dagelijks bestuur van de Casey Troy Foundation bestaat uit: 

 Sally Ebot, voorzitter         
 Peter Fiechter, penningmeester 
 Caroline Visser- van Dijck, secretaris. 

 
Wijze van werken 
Het dagelijks bestuur (DB) is in 2019 drie keer bijeen geweest. In de december vergadering 
waren naast het bestuur en de voorzitter uit Kameroen, Mr. H.E. Mandi aanwezig, ook Ron 
van der Graaf (onze architect) en Auwie Huang en Rosemarijn Slootbeek aanwezig, die ons 
bijstaan in het werk voor onze stichting.  
Naast de vergaderingen van het dagelijks bestuur is er veelvuldig mondeling, telefonisch en 
mailoverleg geweest als DB onderling en met onze partner in Kameroen.  
Sally Ebot heeft meerdere malen per week contact met het partnerbestuur in Kameroen, 
medewerkers en ouders van kinderen.  
 
Situatie in Kameroen 
 
In november 2016 is er onrust ontstaan in de North West, de Engelstalige regio die ten 
noorden van onze South West regio ligt. Oorzaak was het dictaat van de president om de 
Franse taal in te voeren op universiteiten en scholen.  
In de aanloop naar de regionale en presidentsverkiezingen in november 2018 was de onrust 
in de North West groot. De onrust en de crisis breidden zich uit naar de South West. Ook na 
de verkiezingen bleef het onrustig. Op dit moment zijn er 500.000 inwoners uit de beide 
Anglofone regio’s op de vlucht. Op de vlucht voor een groep jonge mannen (zgn. Ambaboys) 
die een onafhankelijk Ambazonia willen stichten. Deze terroristen plunderen, kidnappen 
mensen en brengen hen om het leven als het losgeld niet betaald kan worden. De regering 
slaagt er niet in om de stabiliteit terug te krijgen in het land. De vluchtelingen uit de 
Anglofone regio’s vluchten naar de veilige Franstalige delen van Kameroen en dan in het 
bijzonder naar de grensgebieden.  
Eind 2019 bereikte ons het bericht dat ook de chief van Ikiliwindi, waaraan wij als stichtingen 
zo veel te danken hebben, gekidnapt is en om het leven is gebracht.  

       
Chief Collins met zijn vrouw voor     in zwarte cirkel grensgebied 
het familiehuis in Ikiliwindi in 2014.    South West en Littoral 
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Veel inwoners van Ikiliwindi (South West) zijn dan ook te vinden in Bomono (wat in Littoral 
ligt) waar onze partner in 2019 de 2e locatie (Casey’s Home Annex) heeft geopend. 
In deze 2e locatie (Caroline Visser Vocational center) kunnen onze lichamelijke gehandicapte 
kinderen revalideren en onderwijs krijgen. Het project speciaal onderwijs (3 jaar) is 
gefinancierd door het plaatselijke project van de Vastenactie van Parochie de Twaalf 
Apostelen in Wijchen.  
Maar ook is vanuit het Casey’s Home annex het malariaproject met hulp van AFAS 
Foundation van start gegaan en hebben de gezondheidsmedewerkers hier hun “thuisbasis”.  
Het valt niet te zeggen hoe lang de onrust en crisis duurt, maar er wordt in Kameroen en 
internationaal gewerkt aan een vredesplan omdat iedereen beseft dat vrede en stabiliteit 
moeten terugkeren. In Bomono zijn veel vluchtelingen vanuit de South West Region. 
Ontheemde mensen, die geen inkomen meer hebben, voor wie gezondheidszorg niet 
toegankelijk is en er heel veel zieke kinderen zijn.  
Als Casey Troy Foundation hebben we respect voor ons partnerbestuur voor hun 
doorzettingsvermogen, hun enthousiasme om het werk voor “onze” gehandicapte kinderen 
door te laten gaan, maar ook breder te kijken en hulp te bieden naar hun mogelijkheden.  
 
Activiteiten in 2019 
 
Bouw in Ikiliwindi (Bakene Casey Healthcenter) 
Tot begin mei was het mogelijk om te bouwen aan het moeder en kind centrum, het Mercy’s 
Home en de bijgebouwen. Daarna was de veiligheidssituaties zodanig dat vervoer over de 
weg niet meer mogelijk was. Vervoer, noodzakelijk voor transport, maar ook voor de 
bouwers om het bouwterrein te bereiken. Het moeder en kind centrum is “onder dak” en 
alle bouwmaterialen etc. zijn veilig opgeslagen. Het centrum is van buiten niet zichtbaar en 
bewakers houden het bouwterrein goed in de gaten. 
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Het is mooi om te zien hoe het door Ron van der Graaf getekende moeder en kind centrum, 
zo mooi is geworden. 
Als bestuur en als partner wachten we in spanning af wanneer de veiligheidssituatie weer 
zodanig is dat de bouw hervat kan worden.  
 
Greenhouse  
De kas achter het Casey’s Home is in gebruik gebleven. De kas wordt gerund door een in 
Bamenda opgeleide vrouw samen met een aantal inwoners van Ikiliwindi en de 
geproduceerde groenten worden verkocht aan de plaatselijke bevolking in deze tijd van 
schaarste en armoede. 

 
    
Casey’s Home annex in Bomono  
Het is onze partner gelukt om financiering te vinden voor de bouw van het Casey’s Home 
annex in Bomono en het gebouw te realiseren.  
Het is een houten gebouw geworden met heel veel ruimte. Ruimte die nodig is voor de zorg 
en revalidatie van de kinderen, en het geven van onderwijs. Ook werden zonnepanelen 
geplaatst voor de energievoorziening van computers voor het onderwijs en de verlichting.  
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Alle activiteiten van de Casey Association vinden nu plaats in Bomono omdat het centrum in 
Ikiliwindi door de onveilige situatie is gesloten. 
De medewerkers in dienst van de Casey Association Cameroon kunnen vanuit het Casey’s 
Home annex hun werk voortzetten. Het accent in de zorg van de lichamelijk gehandicapte 
kinderen ligt op ambulante zorg in de dorpen en dagbehandeling in het centrum. Als het niet 
anders kan blijven de kinderen slapen in het centrum, maar de visie is hoe langer hoe meer 
om ouders te betrekken en te helpen met de zorg voor hun gehandicapte kinderen in de 
thuissituatie. Soms is dit een behoorlijke uitdaging voor de medewerkers. 
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De bevolking in Bomono en omgeving weet hoe langer hoe beter het Casey’s Home annex te 
vinden. In Nederland waren we verrast door de naamgeving van het centrum door onze 
partner: Caroline Visser, vocational rehabilitation center Bomono.  
 

 
  
Project speciaal onderwijs: “Je toekomst begint op school, ook voor kinderen in 
Kameroen” 
Door het “eigen” project van de Vastenactie Wijchen, is het mogelijk gemaakt om een 3 jarig 
project speciaal onderwijs te starten.  

   
 
Vanuit Ikiliwindi zijn de onderwijsmaterialen opgehaald inclusief de computers. Dit moest 
vanwege de Ambaboys erg omzichtig gebeuren. Verstopt en in heel kleine hoeveelheden. 
Ook spullen uit de laatste container die veilig opgeslagen staat (niet in Ikiliwindi) is 
gedeeltelijk gebruikt.  
Nog steeds is het niet gelukt om alles op te halen uit Ikiliwindi, maar er wordt geroeid met 
de riemen die bestuur en medewerkers hebben.  
De 2 parttime leerkrachten waren al eerder aangesteld om alles voor te bereiden en in 
september 2019 kon het centrum officieel geopend worden en het onderwijs van start. Het 
accent heeft in de eerste 4 maanden gelegen op het “gewone” reken- en taalonderwijs, het 
bezoeken van de kinderen thuis en op een aantal handvaardigheidsprojecten zoals naaien, 
productie van sandalen/slippers, visproject, en het zelf maken van verf. Daarmee is gelijk het 
centrum geschilderd! 
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 stafmedewerkers 

 
 
In 2020 worden in de droge tijd sportvelden aangelegd en meer vocational projecten 
opgezet. Heel belangrijk om de kinderen te leren in hun eigen onderhoud te voorzien, 
ondanks hun beperking!   
 
Malariaproject (Dr.Henshaw Mandi CBR project) 
In 2017 is onze partner al gestart met het bezoeken van de 11 dorpen rondom Ikiliwindi met 
als doel om lichamelijke gehandicapten uit de onzichtbaarheid te krijgen, uitleg te geven 
over de mogelijkheden van de Casey Association Cameroon, om vrouwen te wijzen op de 
bouw van het nieuwe Moeder en Kind centrum, zodat het aantal onnodig gehandicapte 
kinderen werd gereduceerd, maar ook algemene voorlichting te geven over voorkomen van 
ziektes (botaandoeningen en vergroeiingen door matige voeding, malaria en diarree) . 
Malaria is ook in Kameroen een gigantisch probleem waarvan de omvang soms niet goed is 
voor te stellen. Malaria ontstaat door een steek van een geïnfecteerde mug. Van zo’n steek 
word je heel ziek en zeker kinderen, zwangere vrouwen zijn heel kwetsbaar en telkens 
worden wij ook opgeschrikt door meldingen van overlijden van kinderen. Maar ook onze 
medewerkers zijn soms een paar weken uitgeschakeld door de malaria.  
De meest effectieve preventiemaatregelen zijn het gebruik van muggennetten (klamboes) 
behandeld met langdurige insecticiden - om de muggenbeten te voorkomen en om de muggen 
te doden - en het sproeien van de binnenmuren van huizen met vergelijkbare insecticiden om 
malaria dragende muggen te doden.  
In februari 2019 kon met financiering van de AFAS Foundation het 1e jaar van het project 
gestart worden. 
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Volgens een planning zijn in 2019 in Bomono en de omliggende dorpen aan zwangere 
vrouwen en kinderen tot 5 jaar geïmpregneerde muggennetten uitgereikt. Dit nadat de 
vrouwen voorlichtingsbijeenkomsten hadden bijgewoond in hun eigen dorp.  
Bomono. Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomsten wordt uitgelegd dat je malaria in veel 
gevallen kan voorkomen door het gebruik van geïmpregneerde muskietennetten, maar ook 
wat je moet doen als je denkt dat je toch malaria hebt. Zwangere vrouwen krijgen tegelijk 
voorlichting over voeding tijdens zwangerschap en gebruik van o.a. ijzerpreparaten. 
Mocht een vrouw of een kind toch malaria oplopen dan krijgen ze een anti-
malariabehandeling. 
 

  
 
Bij de planning van het malariaproject werd uitgegaan van 1 locatie. Door de 
vluchtelingenstroom uit de South West Regio is echter het aantal inwoners enorm 
vermeerderd en hieronder zijn veel zwangere vrouwen en kinderen. 
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Ook deze zwangere vrouwen en kinderen krijgen malaria en worden “meegenomen” in het 
project. 
Voor 2020 hebben we in 2019 geanticipeerd op de groeiende doelgroep en hebben meerder 
fondsen gevraagd om ons te ondersteunen. AFAS Foundation helpt ons ook het 2e jaar en 
ook de vastenactie van parochie de Twaalf Apostelen helpt ons komend jaar, zodat ook het 
2e jaar van het project gefinancierd is. 
 

   
 
Orthopedische operaties 
Met hulp van onze stichting konden 7 lichamelijk gehandicapte kinderen een orthopedische 
operatie ondergaan. Er werd in 2019 samen gewerkt met een van de ziekenhuizen in Douala 
wat op 15 auto-minuten van Bomono ligt. Een constructieve samenwerking met duidelijke 
offertes, goede verslaglegging en erg belangrijk: prima resultaten. 
Kosten van een operatie liggen rond de 2400 euro! 
De kinderen konden vervolgens in Bomono verder revalideren. 
Nog steeds worden er verwoede pogingen ondernomen om de kinderen aan te melden bij 
de Kameroense delegatie van het Lilianefonds. Jammer genoeg tot nog toe zonder resultaat. 
We zijn daarom de PKN kerken in o.a. Wijchen en Maas en Waal, naast individuele 
donateurs erg dankbaar voor hun financiële hulp voor deze kinderen. Het maakt voor hen 
het verschil!  
 

   Lily 
 

        Gabriella 
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Samenwerking met anderen 
De Casey Troy Foundation heeft ook in 2019 intensief samengewerkt met de 
partnerstichting in Kameroen, de Casey Association. Overlegd werd over de hulpvragen, 
over de kinderen, de medische en fysiotherapeutische behandeling van de kinderen, het 
transport, de bouw van het Moeder-en-Kind centrum, het Mercy’s Home, het onderwijs, de 
preventieprojecten, de samenwerking met het Lilianefonds etc.. De telefonische contacten 
met de Casey Association werden voornamelijk gedaan door Sally Ebot, maar er was 
intensief mailverkeer met de voorzitter die ook tweemaal in de gelegenheid had om in 
Nederland gezamenlijk te vergaderen.  

 
 
 
 

In Nederland werd o.a. ook samengewerkt met PKN de Schakel, de streekdiaconie 
Maasenwaal, en de R-K Parochie de Twaalf Apostelen (Vastenactie) de AFAS Foundation en 
de Wilde Ganzen voor de bouw van het moeder- en kind centrum en het Mercy’s Home.  
 

                                                                                                                                              
 
 

 
 

Ook met het Lilianefonds hebben wij als ook onze partner contact gehad. We hopen dat dit 
in 2020 tot resultaten kan gaan leiden.  
 
PR en sponsoracties 
Zonder financiële ondersteuning is ons werk in Kameroen onmogelijk. Gelukkig zijn er nog 
veel mensen die ons als stichting willen helpen. Daar zijn we als bestuur heel dankbaar voor.  
Voortdurend werken we als bestuur aan naamsbekendheid door verspreiding van folders, 
actueel houden van de website en Facebook, het periodiek opstellen van nieuwsbrieven, 
met onze kraam op markten staan, om zo ons project onder de aandacht te brengen van 
organisaties en individuen.  
 

   
 
We kregen donaties in 2019 van Vraag en Aanbod in Wijchen, Stichting van Leek, AFAS 
Foundation, Boekenbeurs van de Vincentiusvereniging den Bosch, Vastenactie, Rotary 
Tweestromenland, stichting van Leek, Maaswaalcollege Wijchen (UNESCO project) en van 
een aantal mensen die ons een warm hart toedragen en als voorbeeld bij afscheid ons 
project als “cadeau-doel” onder de aandacht brachten. Maar ook de jongste kinderen van de 
kindernevendienst van de Parousia gemeente Wijchen (schatgravers)  
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Ontroerend zijn ook alle giften in natura, financiële bijdragen groot en klein, elke euro hier 
gaat als euro naar Kameroen!! 
Plannen voor 2020 
Ook 2020  zal weer een druk jaar zijn….. er zijn volop plannen. We noemen: 

o Uitvoering malariaproject Bomono en zo mogelijk Ikiliwindi 
o Uitvoering en uitbreiding project speciaal onderwijs lichamelijk gehandicapte 

kinderen (2e jaar Vastenactie) 
o Fondsenwerving orthopedische operaties kinderen in Kameroen 
o Fondsenwerving doorlopende projecten (vocational center, landbouwprojecten) 
o Fondsenwerving en start gezondheidscentrum Bomono (ruimtes malariapreventie, 

consultatiebureau/preventie etc)  
o Overleg ROC Nijmegen over stagiaires SPH en verpleegkunde voor Bomono 

En bij vrede in Kameroen 
o Herstart projecten in Ikiliwindi (Casey’s Home, malaria, onderwijs, bouw moeder en 

kindcentrum en Mercy’s Home  
 
Tenslotte 
Tot slot willen we al diegenen die ons in wat voor vorm dan ook helpen bij ons werk voor 
“onze” kinderen in Kameroen heel hartelijk danken voor hun bijdragen en ondersteuning in 
welke vorm dan ook. 
 
 
 
Wijchen, januari 2020. 
Caroline Visser-van Dijck, secretaris. 


