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Nieuws uit het Casey’s Home 
In februari 2018 heeft Miss Comfort die jaren de leiding heeft gehad over het Casey’s 
Home haar taak overgedragen aan Katie Enow. Daarnaast is door het bestuur in 
Kameroen een verpleegkundige Joan Makai aangesteld. Joan doet samen met Ernest Feh 
de medische, verpleegkundige en fysiotherapeutische begeleiding van de kinderen. 
Als team bezoeken zij ook de 11 dorpen die om Ikiliwindi liggen om met ouders in 
contact te komen van gehandicapte kinderen, maar ook om de kinderen die 
gerevalideerd zijn in het Casey’s Home te volgen, te kijken naar hun ontwikkeling en of 
er op het gebied van revalidatie dingen nodig zijn. 

  Katie     Joan 
Er is een goede overdracht geweest en de kinderen zijn gewend aan Katie en Joan. 
betekent nieuwe ideeën en plannen. In Nederland wachten we met spanning af! 
 
Operaties van 3 kinderen 
Met hulp vanuit Nederland konden 3 kinderen geopereerd worden in Sajocah. Dit ligt in 
de regio boven onze regio, ongeveer 6 uur reizen. Letterlijk en figuurlijk een hele 
operatie.  
Twee meisjes van dezelfde moeder en met prachtige namen: Bless (5 jaar) en Gift (3 
jaar) zijn geopereerd en na 3 manden zijn ze terug in Ikiliwindi. 
De 2 meisjes ontwikkelden beiden door ernstige voedingstekorten bij de moeder 
misvormingen aan hun beentjes. Dit werd duidelijk toen ze als peuter gingen lopen. 
Hun trotse moeder, was ten einde raad. 
In 2017 ging zij naar het Casey’s Home en vroeg hulp. 
Ze wonen weer bij hun moeder in Miles 12 (Ikiliwindi) en komen 2 keer per week naar 
het Casey’s Home voor controle en revalidatie. Nog een lange weg, maar ze zijn 
gemotiveerd net als hun moeder. Moeder is zo dankbaar dat haar kinderen een 
toekomst is gegund en ze niet verstoten zullen worden om hun handicap! 
Een derde kind, een jongen van 14 jaar,  is geopereerd. Dit verliep minder makkelijk en 
hij is nog niet teug in Ikiliwindi. 

Nieuwsbrief  voorjaar 2018 
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Samenwerking met  Cameroon Baptist Convention 
Via bemiddeling van dhr. Dubbele de Boer van Stichting Naoberhulp, waar wij mee 
samenwerken, is het gelukt om mee te doen met een landelijk trainingsprogramma voor 
kinderfysiotherapeuten en verpleegkundigen. Deze zomer gaan Ernest en Joan hier aan 
mee doen! 
 
Bouw van het Bakene Casey Healthcenter Ikiliwindi 
In het najaar van 2017 is begonnen met de bouw van het nieuwe moeder en kind 
centrum. Dit grond is aan onze partner in Kameroen gegeven door de familie Bakene, 
een van de belangrijkste families in het dorp. Het dorp is dankbaar voor alles wat er ten 
goede gebeurd door de Casey Association en de Casey Troy Foundation. De bouw is 
mogelijk gemaakt door financiering vanuit Nederland: kerken, scholen donateurs, de 
Wilde Ganzen en vele anderen maakten de realisatie mogelijk.  
Waarom een moeder en kind centrum? 
Op dit moment worden er nog veel kinderen onnodig gehandicapt geboren door o.a. het 
feit dat vrouwen niet naar een verloskundige kunnen komen om hulp te krijgen bij de 
bevalling, maar ook door zuurstoftekort bij de geboorte, slechte voeding van de 
zwangere moeders en infectieziekten en malaria. 
In het centrum komen o.a. verloskamers, spreekkamers, een eerste hulp ruimte, een 
consultatiebureau, fysiotherapie voor volwassenen en een tandartskamer.  Naast het 
centrum komt ook een huis waar zwangere vrouwen uit de 11 omliggende dorpen vanaf 
38 weken zwangerschap mogen verblijven, zodat zij op tijd veilig kunnen bevallen in het 
Healthcenter. 
Na het bouwrijp maken van het terrein is de fundering gelegd en op dit moment worden 
de stenen gemaakt voor de muren en voor de omheining. Uitgangspunt is dat voor de 
regentijd het dak is geplaatst, en men binnen verder kan bouwen. 
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Greenhouse 
Gezonde voeding is van groot belang voor onze kinderen in het Casey’s Home. Gezonde 
voeding is net als in Nederland duur. Heel vaak ontbrak groente op het menu, groente 
waarin naast de nodige vitamines ook allerlei andere belangrijke voedingsstoffen in 
zitten. Vanuit Kameroen kwam de vraag om mee te denken over dit probleem. 
Met hulp van een aantal organisaties (Books4Live en Vincentiusvereniging Wijchen) 
was het mogelijk om binnen korte tijd een Greenhouse te bouwen. Dit is een kas waarin 
de groente gekweekt kan worden: beschermd tegen de zon en tegen de vaak heftige 
regens) Er zijn 2 mannen opgeleid in Bamenda en zij zijn verantwoordelijk voor de 
productie van tomaten, komkommers, wortels, kruiden, sla, boontjes en noem maar op. 
Bij het Casey’s Home is gestart met het composteren van afval, en deze compost helpt 
weer om voldoende voeding aan de planten te geven, maar ook zorgt dit voor opname 
van mineralen etc in de groente. De productie is groot en een groot deel wordt verkocht 
op de markt en zorgt voor bijdrage in de exploitatiekosten! 
 

    
 
Container met hulpgoederen 
In maart 2018 is er een 40 ft container verscheept naar Kameroen. Op dit moment is hij 
nog onderweg. De container beval voornamelijk goederen voor het nieuwe moeder en 
kind centrum: couveuses, laboratoriummateriaal, de tandheelkundige unit, tillift, 
brancard, medicijnen, verbandmaterialen, verloskundige materialen, dekentjes voor de 
babybedjes, inrichting consultatiebureau en andere ruimtes, een generator, een kluis,  
maar ook de laatste in Kameroen niet verkrijgbare bouwmaterialen. 
Hiernaast natuurlijk spullen voor onze kinderen: rolstoelen, leermaterialen, materialen 
voor de fysiotherapie, toiletartikelen en medicatie. 
We zijn al diegenen heel dankbaar die ons geholpen hebben met het verzamelen van alle 
goederen en in het bijzonder ook Stef en Henk die samen met Sally alles naar 
Amsterdam hebben gebracht. Sally heeft daar de tot de nok gevulde container geladen.  
Ook al diegenen die door een financiële bijdrage dit transport mogelijk hebben gemaakt. 
Voorlopig worden er geen hulpgoederen meer ingezameld. Op het moment dat dit wel 
weer wordt gedaan zal dit op onze website gepubliceerd worden! 
 
Project gezondheidsvoorlichting 
Deze zomer start een voorlichtingsproject voor Ikiliwindi en de 11 omliggende dorpen 
gericht op voorlichting en bewustwording over handicaps, revalidatiemogelijkheden en 
zwangerschapsvoorlichting. Dit project wordt gestart vanuit het Casey’s Home in nauwe 
samenwerking met de verpleegkundige en de fysiotherapeut van dit centrum. Voor dit 
project worden mensen aangetrokken die een opleiding hebben genoten op het gebied 
van gezondheidsvoorlichting. Het project start in de zomer van 2018 en zal na 3 jaar 
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worden overgenomen door de gezondheidsmedewerkers in het nieuwe Bakene Casey 
Healthcenter Ikiliwindi wat op dit moment gebouwd wordt.  
De bedoeling van dit project is dat hoe langer hoe meer vrouwen kennis maken met 
prenatale, natale en postnatale zorg. Dat er voedingsvoorlichting komt en dan de 
moeders met hun kinderen naar het consultatiebureau gaan, hun kinderen laten 
vaccineren en gebruik maken van malariazorg. Alles met als doel dat de moeder en kind 
sterfte afneemt, dat kinderen niet onnodig gehandicapt geboren worden en gehandicapt 
raken door (infectie)ziekten. 
Dit project werd mede gefinancierd door de ASN Bank  die zich inzet om de 
duurzaamheid van de samenleving te bevorderen en laat zich daar in haar economisch 
handelen door leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan 
van het milieu, de natuur, kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden 
afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds 1960 
voorloper op het gebied van duurzaam bankieren.  
Via de ASN Foundation ondersteunt de ASN Bank projecten over de hele wereld.  
Het doel van de ASN Foundation is geld beschikbaar te stellen aan organisaties en 
projecten om duurzame initiatieven mogelijk te maken. We zijn de ASN bank heel 
erkentelijk voor hun bijdrage. 

 
 

Bouw Mercy’s Home 
Het nieuwe moeder en kind centrum is voor Ikiliwindi (het centrumdorp) en 11 
omliggende dorpen. De vrouwen uit de regio moeten als ze gaan bevallen over in de 
regentijd onbegaanbare wegen en paden. Om te voorkomen dat ze toch het centrum niet 
kunnen bereiken om veilig te kunnen bevallen, wordt het Mercy’s Home gebouwd. Een 
huis waar 8 overnachtingsplaatsen komen voor vrouwen vanaf 38 weken zwangerschap 
en incidenteel voor andere familieleden van zieke vrouwen en kinderen. Er kan gekookt 
worden in de overdekte buitenkeuken en de vrouwen kunnen gebruik maken van de 
wasplaats. In het Mercy’s Home komt een douche en toilet voor gezamenlijk gebruik. 
Op dit moment bevallen een groot aantal vrouwen zonder verloskundige met als gevolg 
hoge moeder en kind sterfte en kinderen met handicaps door zuurstoftekort.  
Dit Mercy’s Home is voor de veiligheid van de zwangere vrouwen en hun ongeboren 
kinderen een heel belangrijke voorziening. 
Op dit moment zijn we hard bezig met de financiering van dit project. De kerken van 
Lent, Oosterhout en Ressen hebben in de Vastentijd gedurende 3 vastenmaaltijden en 
vesper hier aandacht aan besteed. We hopen dat we in juni 2018 ook aan onze partner 
in Kameroen kunnen vertellen dat de bouw van het Mercy’s Home kan starten. 
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AVG 
Op 25 mei 2018 gaat de wet AVG in : Algemene Verordening Persoonsgegevens. Dit is 
Europese regelgeving voor het gebruik van persoonlijke gegevens. Als Casey Troy 
Foundation zijn we altijd heel voorzichtig geweest met het gebruik van 
persoonsgegevens en zullen dat ook in de toekomst doen. Eind mei wordt op de website 
het privacyreglement gepubliceerd waarin beschreven wordt hoe we met 
persoonsgegevens om gaan. Mocht u hier vragen over hebben, stuur ons dan een mail 
via info@caseytroyfoundation.nl  
 
mei 2018 
Caroline Visser, secretaris 
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