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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 (South ) en 2019 het Casey’s Home annex in Bomono. (Littoral) 
 
We willen u in dit jaarverslag 2020 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. 2020 een jaar die ook in Kameroen alles veranderde door de COVID-19 
pandemie.  
 
Al het werk dat in gang is gezet door Casey, die ondanks zijn ernstige handicap blij en vrolijk 
blijft en de belangrijkste ambassadeur is van onze stichting! 
 

  
foto Casey (januari 2021) 
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Bestuur en vrijwilligers 
 
Samenstelling van het bestuur 
Het dagelijks bestuur van de Casey Troy Foundation bestaat uit: 

 Sally Ebot, voorzitter         
 Peter Fiechter, penningmeester 
 Ina Fiechter-Reinders, lid (sinds juli 2020) 
 Pim Visser, lid (sinds juli 2020) 
 Caroline Visser- van Dijck, secretaris 

 
Wijze van werken 
In 2020 is er i.v.m. de corona pandemie maar eenmaal fysiek vergaderd en wel in februari 
2020. Het overige bestuursoverleg vond telefonisch en per mail plaats, ook met onze partner 
de Casey Association Cameroon. 
Sally Ebot heeft meerdere malen per week contact met het partnerbestuur in Kameroen, 
medewerkers en ouders van kinderen.  
 
Koninklijke onderscheiding Stef Eilander 
In april 2020 ontving onze vrijwilliger van het 1e uur, Stef Eilander, een koninklijke 
onderscheiding voor al het werk wat hij voor onze stichting verricht, naast al zijn andere 
vrijwilligerswerk. Heel erg verdiend. De onderscheiding zelf ontving hij in juli 2020 van de 
waarnemend burgemeester van Wijchen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situatie in Kameroen 

       
Politiek 
Vergeleken met 2019 is er weinig veranderd aan de politieke situatie. Nog steeds is het 
onrustig in de beide Engelstalige gebieden (North West en South West), is het in deze delen 
van Kameroen ronduit onveilig. In sommige plaatsen is er een begin gemaakt met het geven 
van onderwijs, maar na kidnapping van leraren en kinderen, is dit op veel plaatsen ook weer 
beëindigd. Ikiliwindi is verlaten, ons centrum is ingegroeid in de bush en wordt wel beveiligd, 
maar is niet operationeel. Veel inwoners en kinderen uit Ikiliwindi zijn dan ook te vinden in 
Bomono, wat in het Franstalige Littoral ligt) waar in 2019 de 2e locatie (Caroline Visser 
Vocational center) is geopend en vanwaar uit alle projecten worden uitgevoerd. 
COVID 19 
Ook Kameroen werd niet gespaard tijdens de COVID-19 pandemie. Vanuit ons centrum in 
Bomono is er voorlichting gegeven over hygiënemaatregelen, en is het COVID-19 project 
gestart. Door het teruglopen van de economie, werd het moeilijker om arbeid te vinden met 
als gevolg dat de armoede toenam. In Bomono was de situatie schrijnend door de grote 
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aantallen vluchtelingen uit de South West Region, waaronder veel alleenstaande 
(gehandicapte jongeren) Vanuit ons centrum is er een aantal keren geholpen met het 
uitdelen van voedsel.  
 
Activiteiten in 2020 
    
Caroline Visser Vocational center in Bomono  
De medewerkers in dienst van de Casey Association Cameroon werken vanuit het Casey’s 
Home. 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. 
In het centrum wordt onderwijs gegeven aan een groep kinderen/jongeren gericht op het 
later zelfstandig kunnen zijn/kunnen werken. Dit onderwijs omvat veel vakken: van rekenen, 
taal, computeronderwijs, tot veel praktijkvakken. (naaien, zeepmaken, verf maken, werken 
in de buitenprojecten etc) Aandacht is er ook voor sociale weerbaarheid van met name de 
meiden. Dit in samenwerking met Empowering Girls Gambia, wiens materiaal we mochten 
gebruiken bij de ontwikkeling van ons materiaal.  
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Malariaproject (Dr.Henshaw Mandi CBR project) 
In 2018 is onze partner gestart met het malariaproject in Bomono en omliggende dorpen. 
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 2020 kon met financiering van de AFAS Foundation en de Vastenaktie Wijchen het 2e jaar 
van het project uitgevoerd worden en werd de fondsenwerving gestart voor 2021.(2e deel 
Vastenactie en PG Rivierenland Oost)  
Volgens een planning zijn in 2020 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 het normale inwonersaantal van 
Bomono en omliggende dorpen. Door de vluchtelingenstroom uit de South West Regio is 



 
 

Jaarverslag Casey Troy Foundation 2020   6 

echter het aantal inwoners enorm vermeerderd en hieronder zijn veel zwangere vrouwen en 
kinderen. 
Ook deze zwangere vrouwen en kinderen krijgen malaria en worden “meegenomen” in het 
project. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Orthopedische operaties 
Met hulp van onze stichting konden weer 7 lichamelijk gehandicapte kinderen een 
orthopedische operatie ondergaan. Er werd in 2020 samen gewerkt met de Halleluyah 
Medical Foundation 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 na hun 
operatieve ingreep vervolgens in Bomono en later thuis verder revalideren. Voor kinderen 
maakt hun operatie “het” verschil: ze krijgen weer kansen na hun operatie, kansen op 
gewoon onderwijs en daardoor ook op een toekomst!  
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Sabum 
 

 Petra 
 
COVID-19 project 
In maart/april werd duidelijk dat het COVID-19 virus ook Kameroen had bereikt. Alle 
preventieve maatregelen zoals handenwassen, dragen van mondkapjes zijn in Kameroen 
veel moeilijker dan in Nederland. Met hulp van velen is het gelukt om het mogelijk te maken 
dat er op grote schaal zeep en mondkapjes in het centrum in Bomono konden worden 
gemaakt, dat er watercontainers konden worden besteld en gedistribueerd en vooral dat er 
veel voorlichting werd gegeven over alle preventieve maatregelen.  
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Visproject 
In 2020 ging een wens van het centrum in Bomomo in vervulling en kon het visproject 
worden gerealiseerd. Een van de vele projecten waar de jongeren hun praktijkervaring in op 
kunnen doen. 
 

 
 
 
 

 
Greenhouse 
Om te zorgen voor een betere voedselproductie is gestart met de ontginning van een groot 
terrein naast het Casey’s Home annex, waar een grote kas geplaatst wordt. Zo’n kas is ook 
nog steeds operationeel in Ikiliwindi, deze kas wordt groter en voorzien van een drainage 
systeem omdat Bomono in een regenachtiger gebied ligt. Door de extreem lange regentijd 
(Kameroen kent 2 regenseizoenen) kon de kas niet meer in 2020 geplaatst worden, plaatsing 
van het greenhouse zal nu in het 1e kwartaal van 2021 gebeuren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Jaarverslag Casey Troy Foundation 2020   10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Safe Home Schooling, een thuis voor kwetsbare kinderen 
Het Safe Home Schooling Project (SHSP) omvat het bieden van een tijdelijk veilig thuis en 
inhaalonderwijs aan de ontheemde kwetsbare kinderen. Hierdoor worden ze van de straat 
gehaald en wordt het nodige onderwijs geboden dat ze verdienen. 
Het Casey’s Home annex in Bomono Ba Jedu wil plaats bieden aan 15 kinderen en ook nog 
eens speciale opvangklassen aan 50 kinderen, inclusief kinderen die bij hun (pleeg en 
gastouders) thuis verblijven. Zorg ook voor voedsel en andere activiteiten om in het 
levensonderhoud te voorzien zodat deze kinderen goed kunnen worden opgevoed, zodat ze 
gezond en veilig kunnen opgroeien. De oudere kinderen gaan helpen bij de voedselproductie 
(o.a.greenhouse en visserijproject) en worden ingezet bij activiteiten in het Casey’s Home 
annex. In 2020 werd gestart met fondsenwerving voor dit project en was het mogelijk een 
begin te maken door ervoor te zorgen dat aan de meest kwetsbare gezinnen en kinderen 
voedsel kon worden uitgedeeld.  
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Samenwerking met anderen 
De Casey Troy Foundation heeft in 2020 intensief samengewerkt met onze partnerstichting 

in Kameroen, de Casey Association.  
Overlegd werd over de hulpvragen, over de kinderen, 
de medische en fysiotherapeutische behandeling van de 
kinderen, het transport, 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 ook 
intensief mail en telefoonverkeer van de secretaris met de voorzitter Dr. Henshaw Mandi.  
 
In Nederland werd o.a. samengewerkt met PKN de Schakel, PG Rivierenland Oost, en de R-K 
Parochie de Twaalf Apostelen (Vastenactie) de AFAS Foundation en de Wilde Ganzen.  
 

                                                                                                                                              
 
 

 
 

 
 
 
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, om 
zo ons project onder de aandacht te brengen van organisaties en individuen.  
In mei 2020 heeft de Gelderlander aandacht besteed aan ons COVID-19 project en dat 
leverde veel positieve reacties (en donaties!) op. 
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We kregen in 2020 donaties van Vraag en Aanbod in Wijchen, AFAS Foundation, Wilde 
Ganzen, stichting Mundo Crastino Meliori, Vincentiusvereniging Wijchen, Maria Kapel 
Balgoy, Stichting Paulien, de tuinen van de Hagert, kerken uit diverse regio’s (Drempt, Oss, 
Horssen/Bergharen, Heumen, Groesbeek) en van een groot aantal mensen die onze 
projecten soms al heel veel jaren een warm hart toedragen. 
Ontroerend zijn ook alle giften in natura, financiële bijdragen groot en klein, elke euro hier 
gaat als euro naar Kameroen!! 
 
Plannen voor 2021 
Ook 2021  zal weer een druk jaar zijn….. er zijn volop plannen. We noemen: 

o Uitvoering malariaproject Bomono  
o Fondsenwerving orthopedische operaties kinderen in Kameroen/malariaproject 
o Fondsenwerving doorlopende projecten (vocational center, landbouwprojecten) 
o Fondsenwerving en start gezondheidscentrum Bomono (ruimtes malariapreventie, 

consultatiebureau/preventie etc)  
o Realisatie greenhouse  

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 2021. 
Caroline Visser-van Dijck, secretaris. 

 
 


