
 

 

Lopende acties 

Bezoek Sally aan Kameroen 

januari 2015 

Begin januari vertrok Sally naar Kameroen voor een verblijf 

van bijna 4 weken om met eigen ogen te zien wat er in een 

jaar bereikt was in Ikiliwindi. Vanuit Douala in de al in 

Kameroen gearriveerde auto met alle spullen naar Ikiliwindi. 

Hier stonden de kinderen en vrijwilligers haar al op te 

wachten. Wat een weerzien! Een jaar geleden woonden de 

kinderen nog in het oude gebouw en nu in het prachtige 

nieuwe Casey’s Home. Sally heeft 3 weken genoten! 

Container Studiecentrum 

Na de zomer zal 

het nieuwe 

studiecentrum in 

gebruik genomen 

worden. 

Kribi Annex 

Onze partner kreeg 

in Kribi een 2e 

locatie van de R-K 

kerk aldaar. 

 

Casey Troy Foundation 
FoundationLor

em Ipsums 

Elk  kind een kans in Kameroen 

N I E U W S B R I E F  8  Z O M E R  2 0 1 5  

Nieuwsbrief 8 

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 Nederland! Veel 

leesplezier 
en een 

heel goede 

zomer! 

Het 

bestuur 

 

Begin september 

vertrekt er een 

container met 

rolstoelen en 

andere 

hulpmiddelen 

.hulpgodderrn 
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Studiecentrum 
Met hulp van de vastenactie in Wijchen was het 

mogelijk om een studiecentrum te realiseren naast 

het Casey’s Home  

Waarom een studiecentrum? 
Veel van de kinderen die tijdelijk in het Casey’s 

Home wonen zijn nog nooit naar school geweest. In 

het studiecentrum krijgen ze in een heel kleine groep 

onderwijs en als de kinderen hieraan gewend zijn, 

wordt de overstap gemaakt naar het reguliere 

onderwijs op de school naast het Casey’s Home 

Gebruik door de basisscholen  

Ook in Kameroen heeft de computer zijn intrede 

gedaan en om kinderen al jong er mee te leren 

werken mogen de beide basisscholen in Ikiliwindi     

’s middags gebruik maken van het Studiecentrum.  

Volwassen onderwijs  
Omdat het jammer is dat zo’n mooie faciliteit ’s avonds 

en in de weekenden niet gebruikt wordt, wordt na de 

zomer ook gestart met het onderwijs aan volwassen. 

Computer onderwijs voor vrouwen en mannen, maar 

ook naailes voor jonge meiden en vrouwen. 

Sanitatie 

In Kameroen hebben nog lang niet alle scholen 

faciliteiten als  toilet en handen wassen. Kinderen zijn 

dit ook van huis uit niet gewend. Bij het Casey’s Home 

zijn door onze aannemer in Ikiliwindi, Elias, toiletten 

gebouwd, waar de bij het Casey’s Home spelende 

kinderen en de kinderen/volwassenen die in het 

studiecentrum aan het werk zijn, gebruik van mogen 

maken! Voor ons zo gewoon….in Ikiliwindi zo 

bijzonder! 
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Casey’s Home annex Kribi 

Miriam 

Miriam is een 14 jarig meisje wat als kind “ gewoon” kon lopen. 

Wat er is gebeurd is niet duidelijk maar Mirjam heeft een enorm 

heupprobleem. Mirjam wil vreselijk graag weer lopen en Sally heeft 

geregeld dat er foto’s gemaakt zijn en heeft deze meegenomen naar 

Nederland. Orthopeden van Stichting Kind op de Been zullen haar 

in november 2015 in Kameroen (Njinikom) opereren in de hoop dat 

ze na een (lange) revalidatie weer zal kunnen lopen! Mirjam zal in 

november voor 3 maanden samen met haar moeder naar Njinikom 

gaan en komt dan terug voor verdere revalidatie naar het Casey’s 

Home. We horen graag van je als je wil helpen om dit mogelijk te 

maken  

Mirjam zelf is heel dapper en heeft deze maand haar examen voor de 

middelbare school met prima resultaat afgelegd! 

Naast de R-K kerk in Kribi, een plaats ten zuiden van Douala, staat een vervallen huis, eigendom 

van de kerk, waar jaren geleden gehandicapte mensen in gewoond hebben. Ons partnerstichting 
(Casey Association) heeft dit gebouw toegewezen gekregen om het weer in gebruik te nemen voor 

opvang van lichamelijk gehandicapte kinderen, naar het voorbeeld van het Casey’s Home in 
Ikiliwindi. De Casey Association heeft een groep vrijwilligers (o.a. Prosper, Regina , Ghislain in 

Kribi bijeen gekregen die met veel enthousiasme begonnen zijn en op dit moment de kinderen in 
hun eigen woonsituatie bezoeken en zo mogelijk helpen met revalidatie. Er is een fysiotherapeut, 

Silvester, zelf gehandicapt die de vrijwilligers leert omgaan met de kinderen. 

Daarnaast proberen ze in Kribi zelf middelen te vinden om het pand op te knappen. We zijn trots 
op de vrijwilligers in Kribi (en uit Douala) die dit willen doen. 

Kribi ligt ten zuiden van Douala en ligt net als Douala aan de kust. Het is een van de meest 
bekende toeristenplaatsen van Kameroen. Het Casey’s Home annex ligt naast de kerk die vanaf de 

haven heel goed te zien is. 

 
Als Casey Troy Foundation zullen we onze partner 

helpen om dit Casey's Home annex Kribi tot een 

succes te maken! 
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Schoenendozen van de Wingerd in Bergharen 

Vastenactie 
In het kader van de vastenactie hebben kinderen van 

basisschool de Wingerd in Bergharen hun 

schoenendozen van de vastenactie, gevuld met 

speelgoed voor de kinderen in Ikiliwindi. Bovendien 

was de opbrengt van de snoepverkoop uit de 

schoenendozen voor onze stichting! Dank jullie wel 

kinderen uit Bergharen! 

Vincentiusverenigingen  
Van de Vincentiusverenigingen in Arnhem en den 

Bosch hebben we giften gekregen om het transport 

met hulpgoederen, m.n. rolstoelen in september 2015 

mogelijk te maken. Dank jullie wel Vincentianen! 

Laatste rolstoel voor Michael 
De laatste rolstoel uit de opslag in het Casey’s 

Home is door Comfort en Regina naar 

Michael gebracht. Een klein jongetje in een te 

grote rolstoel, maar wat was hij en zijn 

moeder er blij mee! Zo kan hij naar buiten en 

hoeft niet meer de hele dag binnen te liggen! 

Success 

Sally ontmoette in Kameroen Success en haar mama 

en bracht hen naar het Casey’s Home. Success een 

ondernemende peuter ging lopen op haar 

klompvoetjes en moest dringend geopereerd worden. 

Via Facebook was in heel korte termijn het geld 

binnen en kon Success in Nguti geopereerd worden! 

Op 14 juni kwamen Success en haar mama terug in 

Ikiliwindi voor verdere revalidatie. 
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Dylon en zijn moeder 

Dit zijn Dylon en zijn moeder. Dylan heeft 

ten gevolgde van problemen bij zijn geboorte 

een zgn. Cerebraal Parese en hij is daardoor 

halfzijdig verlamd. Zijn heel jonge moeder is 

hierom verstoten door de gemeenschap en 

kon gelukkig terecht bij de Casey Association. 

Vrijwilligers helpen haar nu zo veel mogelijk! 

Vierdaagse Nijmegen  
Volgende maand is het weer zo ver: 

het Vierdaagse spektakel barst los! 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, Jos, Paula, Victorine 

en Jurgen en wellicht nog anderen heel 

veel succes met lopen! 

Giften/sponsoren  
Heel 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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Rebecca 
Dit mooie meisje kan niet goed lopen door een aangeboren 

afwijking die in Kameroen heel veel voorkomt. Haar moeder 

heeft geen mogelijkheid om de kosten van de operatie en de 

revalidatie te betalen. Regina en Comfort gaan ook met haar 

naar Njinikom in de hoop dat de Nederlandse orthopeden 

van Stichting Kind op de been, haar in november 2015 ook 

kunnen opereren. Kosten voor operatie en revalidatie 500 

euro. Maar dan zal Rebecca weer kunnen lopen, kunnen 

spelen, kan ze naar school en wordt ze weer geaccepteerd 

door haar omgeving! 

Hulpgoederen 

Rebecca Omdat in januari de laatste rolstoel was uitgegeven 

door Comfort en Regina kwam er een noodkreet uit 

Kameroen om hulpmiddelen. Het is gelukt om de 

middelen bij elkaar te krijgen voor het transport van een 

40 ft container. Met hulp van veel mensen, organisaties, 

kerken en bedrijven hebben we naast rolstoelen heel 

veel andere spullen kunnen inzamelen.  

Dank aan de Leurse Hof en Medi Vital Wijchen voor 

het gebruik van opslagruimte. In september gaat alles 

vanuit de opslag naar de haven en van daaruit op de 

boot naar Douala en verder naar Kameroen.  

Sally zal dan eigenhandig de container leeg ruimen en 

zorgen dat alle spullen op de juist plaats komen! 

In januari 2015 heeft Comfort Ngome van het 

bestuur in Kameroen de leiding gekregen van het 

Casey’s Home. Samen met Sally plannen gemaakt, 

andere indelingen gemaakt van de ruimtes, nieuwe 

dagschema’s gemaakt en alle kinderen in het Casey’s 

Home een eigen taak gegeven in het huishouden. 

Onder de watertank is de opslag voor hulpmiddelen 

in gebruik genomen wat betekende dat er in het huis 

zelf een extra slaapruimte gecreëerd kon worden. De 

stapelbedjes (van kinderopvang de Eerste 

Stap)hiervoor gaan in de container. 

Nieuwe leiding Casey’s Home 
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Plannen voor de bouw van een moeder en kind 

centrum bij het Casey’s Home 

Dit door een centrum op te zetten voor 

moeders en kinderen. Waar vrouwen al in 

de zwangerschap naar toegaan voor 

controle, waar goede verloskundige zorg is, 

waar  vrouwen bij complicaties tijdens de 

zwangerschap verwezen kunnen worden 

naar het ziekenhuis in Kumba. Maar waar 

ook een consultatiebureau wordt gestart en 

er een aantal bedden komen voor zieke 

moeders en kinderen. 

Verloskamer 

 

 

 

 

Is er dan geen moeder en kind centrum in 

Ikiliwindi? Nee …er is wel een 

verloskundige, betaald door de regering, 

maar zij heeft gewoon geen tijd om in haar 

eentje de zorg voor moeders en kinderen in 

12 dorpen te doen. De middelen zijn heel 

beperkt.  

 

 

Afgelopen jaar toen Charles Tayo in Nederland 

was voor een werkbezoek in de wens vanuit 

Kameroen om een Moeder en Kind Centrum te 

starten in Ikiliwindi (op het terrein van het 

Casey’s Home) besproken. 

Waarom een moeder een kind centrum? Er zijn 

een aantal redenen. Allereerst is er in Ikiliwindi 

en de omliggende 11 dorpen geen goede 

verloskundige zorg. Vrouwen gaan pas naar de 

verloskundige als ze al aan het bevallen zijn en 

dit geeft vaak enorme problemen, zeker omdat 

de vrouwen meestal heel jong bevallen van hun 

1e kindje. De baby sterfte is 

heel hoog, maar ook het 

aantal kinderen met een 

handicap door zuurstof tekort 

bij de geboorte. Als een 

handicap zichtbaar wordt, dan 

wordt het kind met de moeder 

in veel gevallen verstoten en kan nergens heen. 

Soms zorgen oude vrouwen in het dorp voor 

deze kinderen, ze liggen in schuurtjes en krijgen 

2 x per dag eten, niet meer dan dat. 

Voorlichting over voeding, wat te doen als een 

kind niet goed groeit is er niet. Moeders weten 

geen raad met zieke kinderen, hebben geen geld 

om naar een ziekenhuis te gaan en heel veel 

jonge kinderen overlijden aan infectieziekten of 

malaria.  

Als Casey Troy Foundation bieden we zorg, 

revalidatie en onderwijs aan gehandicapte 

kinderen, de vraag is nu of we willen helpen om 

het aantal handicaps en ontwikkelings 

achterstand bij kinderen te voorkomen.  
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Vanuit de verloskundige praktijk Wijchen wordt deze verloskundige af en toe wel ondersteunt, maar er 

is ook in haar ogen veel meer nodig. Het overheidssysteem laat niet toe dat er particuliere hulp gegeven 

wordt en wordt dit wel gedaan, dan worden deze hulpmiddelen vaak ingenomen en in andere centra 

gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment is Ron van der Graaf (onze architect) bezig om een ontwerp te maken voor een klein 

moeder en kind centra in Ikiliwindi. Met een goede verloskamer, een ruimte waar vrouwen al mogen 

wachten de laatste dagen voor de bevalling, spreekkamers, een consultatiebureau en 2 kamers voor 

zieke moeders en kinderen. We hebben als voorbereiding een aantal gesprekken gehad met Dhr. Peter 

van Leerdam, een Nederlandse architect die al 15 jaar gezondheidscentra bouwt in Kameroen. 

 

 

 

 

 

 

 

Maar waar ook, en dat is uniek voor Kameroen, een tandartsstoel komt in een van de spreekkamers, 

zodat ook de inwoners van de dorpen naar de tandarts kunnen. Stel je voor …er is maar 1 tandarts 

stoel in het ziekenhuis in Kumba voor 40.000 inwoners. En de kosten die de mensen moeten betalen 

zijn heel hoog!  

De plannen zijn er. In Kameroen is Charles Tayo bezig met het aanvragen van de vergunningen , 

ondersteunt door de Chief van Ikiliwindi en de burgemeester van Konye (de gemeente waar Ikiliwindi 

en de omliggende dorpen bij horen). Als dit allemaal geregeld is kunnen we 

vanuit Nederland gaan proberen hen te 

ondersteunen bij de bouw van dit Moeder en Kind 

Centrum.  

 

 



 

 

 

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  

Help ons helpen! 

  

 

Contactgegevens 
 

 

www.caseytroyfoundation.nl 

 

kvk 09197274 

 

IBAN NL51 RABO 0131 3245 27                                        

t.n.v. Stichting Gehandicapte Kinderen Kameroen 

Secretariaat: Aalsburg 24-12, 6602 VX Wijchen 

Telefoonnummer 06-46267581 
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