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Lopende acties 

Bezoek Sally aan 

Kameroen januari 2016 
Eind december vertrok Sally naar Kameroen voor een 

verblijf van 4 weken. Ze vierde er Kerst in Ikiliwindi, 

zorgde dat de container met hulpgoederen vanuit 

Douala op de plek van bestemming kwam. Zorgde 

dat alle goederen uitgepakt en verdeeld werden , 

opende het studiecentrum. De maand was te kort 

voor al haar activiteiten…… 

Container Vierdaags
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Een 12 tal 
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lopen in juli de 
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Elk  kind een kans in Kameroen 
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Nieuwsbrief 9 
In deze nieuwsbrief willen 

we je vertellen over onze 

activiteiten in Kameroen en 

in Nederland, over 

ontwikkelingen en over 

plannen en over ”onze” 

kinderen in Kameroen. 

Want daar doen we het 

met zijn allen voor, 

vrijwilligers in Kameroen en 

in Nederland! Veel 

leesplezier en een heel 

goede zomer! 

Namens het bestuur 

Caroline Visser 

 

Begin januari 2017 

vertrekt er een 

container met 

materialen voor het 

project fysio- 

therapie en andere 

hulpgoederen. 

 

In juli gaan 

Carolijn en 

Rosemarijn, 

studenten van 

de Radboud 

Universiteit naar 

Kameroen… 
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Opening Studiecentrum 

Met hulp van de vastenactie in Wijchen is het 

studiecentrum gebouwd. Nu krijgen dagelijks kinderen 

uit het Casey’s Home en van de beide basisscholen 

hier computeronderwijs. Sally heeft het centrum 

officieel geopend. Het was groot feest. De door de 

schoolkinderen uit Bergharen gevulde schoenendozen 

werden uitgedeeld aan kinderen uit het Casey’s Home 

en aan de schoolkinderen in Ikiliwindi. Kinderen die zelf 

geen schriften en potloden hebben, laat staan 

speelgoed.  
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De 40 ft container die vorige zomer in Wijchen werd geladen, kwam in december  

2015 in Douala aan. Na de klaring door de douane, kon hij op een vrachtwagen 

naar Ikiliwindi. Het laatste stuk is heel gevaarlijk…in een gevaarlijke bocht verliezen 

vrachtauto’s nog wel eens hun lading….Dit keer ging het bij ons gelukkig goed en 

kwam de container veilig aan bij het Casey’s Home. Er moest van alles gekapt 

worden, maar hij kon de poort door en het terrein op. Bijna kwam hij tegen de 

schommel aan, maar Sally kon dit net voorkomen. En toen kon het uitpakken 

beginnen….Eerst de rolstoelen….de kinderen hadden hier het meest naar 

uitgekeken. Het was passen en meten en aan het eind van de dag hadden de 

kinderen in het Casey’s Home een passende rolstoel! 

Container 2016 

Heel veel andere spullen werden uitgeladen: speelgoed zoals lego en 

poppen, teken en knutselmateriaal, kleren en schoenen, maar ook 

keukenspullen, vuilnisbakken, medicijnen, bedden en matrassen, verband, 

postoelen, printer en kantoorartikelen, schoolboeken, schriften. Teveel om op 

te noemen. De container werd met hulp van veel sterke mannen op het 

terrein van het Casey’s Home geplaatst en wordt nu gebruikt als opslag.  
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Vierdaagse Nijmegen  

In juli  is het weer zo ver: het 

Vierdaagse spektakel barst los!  Dit 

jaar voor de 100e keer! Op de website 

van de Vierdaagse kan je zien welke 

mensen gesponsord lopen voor de 

Casey Troy Foundation. Kijk op 

www.devierdaagsesponsorloop.nl  

We wensen Stef, Paula, Anja, Mare en 

Tijmen, Ina en Aly, Lilian, Loes en Kyan, 

Marjo en Anita en Rudy heel veel 

succes.  

Super bedankt dat jullie zo 

sponsorgeld voor ons willen ophalen!  
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Bus 
In 2015 is er vanuit Wijchen een 2e hands taxibus haar Ikiliwindi 

getransporteerd, Tot nu toe stond er nog Nederlandse reclame op. Eviq  

Nde, de chauffeur, heeft er voor gezorgd dat het nu echt een bus van 

onze partner is! We zijn er trots op! 
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Al een aantal jaren komen er via het IBO (Internationale Bouworde), 

een Nederlands-Vlaamse organisatie vrijwilligers naar het Casey’s 

Home. In maart 2016 hebben Karine Mars en Anja op ’t Hoog 4 weken 

gewerkt in het Casey’s Home, gebouwd, kamers heringericht, 

geholpen met allerhande medische en verzorg technische zaken, heel 

veel geknutseld en gespeeld met de kinderen van het Casey’s Home, 

geschilderd binnen en buiten, bollen geplant en met de 

schoolkinderen activiteiten gedaan. O.a. is een begin gemaakt met 

vuilinzameling. De 4 weken waren voor Anja en Karine, als ook voor de 

kinderen en de leiding van het centrum veel te snel voorbij. 

Anja en Karine, namens ons allen heel hartelijk dank voor alles 

wat jullie deden! Jullie waren topvrijwilligers! 

 

  

IBO Vrijwilligers 
Anja en Karine 
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Bijzonderheden van onze kinderen 

Mirjam 
Mirjam kreeg eind vorig jaar een grote teleurstelling….Al opgenomen in het 

ziekenhuis in Bamenda , wilden de orthopeden uit Nederland haar toch 

niet opereren omdat er meerder aandoeningen waren die het te risicovol 

maakten om haar te opereren. De hoop om ooit weer te kunnen lopen 

heeft ze dus op moeten geven…..Er wordt in het ziekenhuis in Kumba 

gekeken naar onderliggende problematiek. Om toch wat makkelijk naar 

school te kunnen heeft ze een handbike gekregen en kan ze de 2 kilometer 

naar school zelfstandig af leggen. 

Divine en Succes 
Divine en Succes werden geopereerd aan 

klompvoetjes. Succes voor de 2 keer. Na 

revalidatieperiode in Sajocah, waar Sally 

ze opzocht, konden ze voor verdere 

revalidatie terug naar het Casey’s Home. 

Twee blije kinderen die kunnen lopen! 

Deze zomer krijgen ze hun definitieve 

schoentjes! 
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Blessing 
Blessing is voor een revalidatie traject naar het revalidatiecentrum in Arch 

geweest. Daarna is de revalidatie in Ikiliwindi gecontinueerd. Deze zomer 

krijgt ook Blessing aangepaste schoenen, waarna het lopen nog wat 

makkelijker voor haar zal gaan. 

Ze ontwikkelt zich super en we zijn heel blij dat ze al zo ver is! 

 Nieuwe kinderen 
 Kinderen komen en gaan…..Als kinderen naar huis gaan, worden ze   

gevolgd en sommige kinderen komen wel overdag voor revalidatie. 

Uitgangspunt blijft dat we zorg, onderwijs en revalidatie geven zolang 

dat in de familiesituatie niet mogelijk is. Dat betekent dat sommige 

kinderen langer blijven omdat ze verstoten zijn door ouders of echt 

heel veel zorg nodig hebben. Voor veel kinderen blijft het Casey’s 

Home een veilige plek waar ze heel veel liefde krijgen en heel veel 

leren! 
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Samenwerking met revalidatiecentrum in Arch  

In het najaar van 2015 zijn de eerste contacten gelegd voor samenwerking 

met het revalidatiecentrum in Mutengene: Arch. Dit contact is in Nederland 

gestart door ons bestuur met stichting Noaberhulp uit Twente.  

Sally heeft in januari met Zr. Leonarda, de leidinggevende, voorzichtig de 

eerste afspraken kunnen maken. Afspraken over revalidatie van enkele 

kinderen die niet in het Casey’s Home kan, aanpassen van schoentjes 

Duidelijk werd dat de aanstelling van een fysiotherapeut een must is. Als 

bestuur hebben we dan ook na Sally’s bezoek aan Kameroen besloten om 

een project Fysiotherapie te starten. Onze mooie revalidatieruimte zal dan 

nog intensiever gebruikt kunnen worden! 

Project Fysiotherapie 

Direct na terugkeer van Sally is het projectplan opgesteld en hebben we 

gezocht naar sponsoren. Nu 4 maanden later is er zoveel geld binnen dat 

de aanstelling van de fysiotherapeut al is gerealiseerd! Emmanuel is dit 

voorjaar al begonnen! 

De volgende stappen zijn het sturen van een container met 

revalidatiematerialen en scholing van de in Kameroen opgeleide 

fysiotherapeut en medewerkers en vrijwilligers in Kameroen. We zijn alle 

sponsoren ontzettende dankbaar voor hun snelle hulp!  

De kinderen in het Casey’s Home krijgen nu dagelijks gerichte revalidatie en 

training en samen met Miss Comfort bezoekt Emmanuel samen de 

thuiswonende kinderen en geven ook de ouders advies en voorlichting. 

De container wordt in december geladen en de training door een 

Nederlandse fysiotherapeut volgt in februari 2017! 

We zijn super trots dat dit project zo snel van de grond is gekomen! 
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Vrijwilligers naar Kameroen  
In juli gaan Rosemarijn Slootbeek en Carolijn de Bresser 3 weken naar   

Ikiliwindi. Carolijn en Rosemarijn zijn studenten van de Radboud  

Universiteit in Nijmegen en studeren respectievelijk scheikunde en 

pedagogische wetenschappen. Zijn hebben dit studiejaar een minor gevolgd: 

Community Outreach Project waarin ze voorbereid worden om in een 3e 

wereldland computerles gaan geven. Ze gaan voor ons ook met Comfort het 

computeronderwijs voor de kinderen en de volwassenen verder vorm geven. 

Super dat zij voor ons project gekozen hebben en we wensen hen heel veel 

plezier in Ikiliwindi! 
 

 

 

 

Ook naar Kameroen? 
Zou je het ook leuk vinden om ook een periode vrijwilligerswerk te doen 

in Kameroen in combinatie van het bezoeken van de mooie South 

West Region in Kameroen…..Er zijn in de periode van december tot en 

met juli allerhande mogelijkheden. We zijn blij met mensen van jong tot 

oud die het leuk vinden om samen met de staf en vrijwilligers in Ikiliwindi 

samen in de brede zin van het woord te helpen in het Casey’s Home.  

Als je aansluitend wil reizen dan zorgen we voor vertrouwde 

begeleiding. 

Je kan je rechtstrees opgeven bij ons: 

Caroline Visser: visser75@xs4all.nl /06-46267581  

Of bij het IBO in Nijmegen: 

 St. Annastraat 174, 6524 GT Nijmegen 

tel 024-3226074 

email info@ibo-nederland.org  
Je verblijft in Ikiliwindi in het familyhome in het dorp.  

 

mailto:visser75@xs4all.nl
mailto:info@ibo-nederland.org
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Bouw Bakeme Casey’s Healthcenter 
Rolstoelrace Atletiekvereniging Wijchen (AVW) 
Op zondag werd in Wijchen de Tweestromenloop gehouden, een 

sportieve race voor klein en groot. 

Dit jaar kregen we de gelegenheid van het bestuur van AVW om 

aandacht te vragen voor onze stichting. 

Dat is op verschillende manieren gedaan: verkoop van bibfix, donatie 

bij inschrijving, loten verkoop. 

Tussen de middag was er een rolstoelrace. Vijf teams probeerden zo 

snel mogelijk 60 meter in een rolstoel af te leggen. En dat viel niet mee. 

Teams die meededen waren:  

Kopstukken AVW met captain Wil Jansen 

Groenwerk Leur met captain Stijn Jansen 

Wijchense politici met captain Agnes Schaap 

Fysio de Baat met captain Leon de Baat 

Vrienden van de Casey Troy met captain Bas Voordendag 

De finale  werd gewonnen door Leon de Baat! 

Het was een heel geslaagde dag met een prachtige opbrengst van 

1100 euro voor het project Fysiotherapie.  

Kortom hartelijk dank aan AVW Wijchen en de commissie 

Tweestromenloop en alle vrijwilligers die geholpen hebben om dit festijn 

mogelijk te maken! 
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Bouw Bakene Casey Healthcenter Ikiliwindi 
De plannen zijn er al een poos. De bouwtekeningen van Ron van der Graaf, 

onze architect, zijn in december in aangepaste vorm naar Kameroen verstuurd 

en er is in Kameroen een offerte opgesteld voor de bouwkosten. Op dit moment 

wachten we op de offerte van de zonnepanelen en de kosten van wat 

aanvullende zaken. De lijst met inventaris is opgesteld en in juli a.s. worden alle 

plannen besproken met de voorzitter van onze partnerstichting in Kameroen, mr. 

Charles Tayo, die naar Nederland zal komen.  

Dan zullen we als het goed is het glas heffen en kan het grote werk beginnen! 

En wat is het grote werk: het zoeken naar subsidieverstrekkers en sponsoren voor 

de bekostiging. Het wordt een multifunctioneel centrum met als primaire taak de 

zorg voor moeder en kind in de breedste zin van het woord. 

Prenatale, natale en postnatale zorg, voor ons zo gewoon, maar in Kameroen 

bevallen nog veel (jonge) vrouwen zonder begeleiding. Domweg omdat het te 

ver van een gezondheidscentrum is, of omdat er geen geld is voor de 

bekostiging. Er zal een compleet pakket van zorg worden geboden waarin de 

prenatale zorg de start is. De vrouwen kunnen in delen betalen. 

Het centrum is voor 12 dorpen, waar Ikiliwindi het centrum is.  

Er komt een consultatiebureau voor de zuigelingen en peuters. Hier wordt een 

vaccinatieprogramma aangeboden en zal voorlichting gegeven worden over 

allerlei ziektes (o.a. malaria en HIV) worden voedingsadviezen gegeven en 

wordt er gekeken naar de ontwikkeling van de kinderen. 

We gaan deze zorg opzetten om te voorkomen dat er onnodig kinderen met 

een handicap geboren worden. 

Daarnaast zal in het centrum de fysiotherapeut een werkruimte krijgen, zullen 

artsen uit het ziekenhuis in Kumba af en toe spreekuur houden, komt er een SEH 

ruimte en wordt malariabehandeling gegeven. Uniek is het plan om ook een 

tandartsstoel te plaatsen, waar een net gepensioneerde tandarts uit Kumba 

tandheelkundige zorg voor kinderen  wil gaan opzetten. 

Naast het centrum komt een familieverblijf voor de verzorgende familie en 

worden 3 stafwoningen en een gemeenschappelijke kookplaats gebouwd. 

Het centrum wordt gebouwd op een stuk grond wat we als stichting hebben 

gekregen van de familie Bakene in Ikiliwindi. Daarom komt deze naam ook terug 

in de naam van het centrum. De naam Casey is vanzelfsprekend. 

De bouwgrond ligt naast het terrein waar het Casey’s Home is gebouwd. De 

vergunningen zijn aangevraagd….we wachten met spanning op ons overleg 

met Mr. Charles Tayo! 

 

 

 

 



 

 12 

N I E U W S B R I E F  9  Z O M E R  2 0 1 6  

Hulp bij verzamelen materialen container december 2016 
 

In december gaat er een transport met de fysiotherapiematerialen naar 

Ikiliwindi. Daarnaast gaan er andere hulpgoederen mee zoals rolstoelen, 

loophulpmiddelen, matrassen en al zoveel mogelijk materialen voor de bouw 

van het Bakene Casey Healthcenter zoals: 

-toiletpotten (we moeten er 20 hebben…) 

-20 matrassen 

-gereedschap 

-verloskundige materialen 

-verlosbedden  

-lampen 

-ventilatoren 

etc etc. 

Het gaat om materialen die in Kameroen niet te krijgen zijn of die daar van 

inferieure (Chinese) kwaliteit zijn. Dan zijn 2e hands materialen vanuit 

Nederland veel en veel beter…. 

Denkt u ons te kunnen helpen, laat het even weten via de mail of telefoon. 

Zie contactgegevens op de laatste pagina van deze nieuwsbrief. 

We zijn Medivitaal erg dankbaar dat we nogmaals een deel van de 

goederen op mogen slaan in hun praktijkruimte in Wijchen-Noord!! 
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Giften/sponsoren  

Heel blij zijn we met alle giften en donaties die 

we in de afgelopen maanden weer hebben 

ontvangen. Grote giften, kleine giften we zijn 

met alles super blij en door onze werkwijze kan 

elke euro als euro naar Kameroen! Alle kleine en 

grote beetjes helpen ons om ons doel te bereiken! 

 

Vind je het leuk om een speciaal kind te sponsoren 

(kosten operatie /schoolgeld) laat het ons weten. 

We kijken samen met jou naar mogelijkheden! 

 

Heb je een idee voor een sponsor actie of weet je 

een vereniging, school of kerk die nog een goed 

doel zoeken voor hun actie? Wij willen heel graag 

informatie geven! 
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Televisie in het Casey’s Home 
Met sponsorhulp kon de televisie aangesloten worden en kunnen de kinderen 

samen met de leiding kijken naar educatieve kinderprogramma’s. Het helpt 

hen bij hun ontwikkeling en de wereld wordt zo ook voor hen groter! 
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Wil je ons helpen? 
Als ambassadeur wil ik je vertellen dat ik heel blij ben 

met alle hulp voor de kinderen in Kameroen. 

Kinderen die niet zo als ik alle kansen hebben om me 

ondanks mijn handicap te ontwikkelen. Hoop dat u 

ons blijft helpen zodat echt alle kinderen, ook de 

gehandicapte kinderen een kans krijgen in 

Kameroen! 

Casey Ebot  

Helpt u ons ? 

???helpen! 
  

 

Contactgegevens 

 

Secretariaat Caroline Visser 

Aalsburg 24-12 

6602 VX Wijchen 

06-46267581 

mail: info@caseytroyfoundation.nl 

www.casey troyfoundation.nl  

kvk 09197274 

IBAN NL51 RABO 0131 3245 27 

t.n.v Stichting gehandicapte kinderen 

Kameroen 
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