
Ontstaan van de stichting 
De Wijchense stichting (Stichting Gehandicapte Kinderen 
Kameroen) is in 2009 officieel van start gegaan. De van origine 
uit Kameroen afkomstige Sally kreeg in 2004 als vluchtelinge in 
Nederland de tweeling Shawn (gezond) en de ernstig lichamelijk 
gehandicapte Casey die geboren werd met o.a. een open 
rug. Samen met de partnerstichting in Kameroen, de Casey 
Association Cameroon, worden lichamelijk gehandicapte 
kinderen in de Engelstalige South West Region van Kameroen 
(omgeving Kumba) geholpen, kinderen waar anders geen zorg 
voor is. 

De werknaam voor de stichting werd in 2010 de Casey Troy 
Foundation, naar Casey, Sally’s zoon, die de directe aanleiding 
was voor de oprichting van de stichting.

Doelstelling van de stichting
Onze doelstelling is om vanuit Nederland, onze partnerstichting 
in Kameroen, te helpen om lichamelijk gehandicapte kinderen 
in Kameroen en specifiek in de regio Kumba zorg, onderwijs en 
revalidatie te geven. In het Casey’s Home in Ikiliwindi, waar 15 
lichamelijke gehandicapte kinderen (tijdelijk) kunnen wonen, 
maar ook voor ongeveer 50 kinderen die in de dorpen in de 
regio wonen. Veel kinderen zijn verstoten door hun familie en 
hebben dringend zorg nodig. We doen dit vanuit de visie dat  
gehandicapte kinderen, waar ook ter wereld, recht hebben op 
een menswaardig bestaan, op zorg en onderwijs. Door onze hulp 
bieden we hen een toekomst. Een toekomst waar ook elk kind in 
Kameroen recht op heeft! 

In toenemende mate merkten we dat het ontbreken van 
verloskundige zorg, basis gezondheidszorg zorgen voor 
onnodige ziektes en handicaps. 

Omdat we onze ogen niet konden sluiten voor de slechte 
watervoorziening en gezondheidszorg en de bevolking in 
Ikiliwindi niet in de steek konden laten, zijn hier ook aparte 
projecten voor opgezet. 

Ons motto blijft….elk kind een kans in Kameroen!

Werkwijze
Als stichting ondersteunen we onze partner in Kameroen bij de diverse 
projecten. Ondersteuning door delen van kennis en know how en financiële 
ondersteuning bij de start van nieuwe projecten. De exploitatie van de 
projecten wordt door de partnerstichting in Kameroen gedaan. Door 
projecten die verbonden zijn aan het centrum (land en veeteelt, zeepmakerij, 
naaien en garry productie) worden inkomsten gegenereerd. 

Sally vormt de verbinding tussen Nederland en Kameroen, tussen Casey 
Troy Foundation en de Casey Association Kameroen!
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