
Lieve vrienden van de Casey Troy Foundation, 
  
Het is al even geleden dat we jullie hebben geïnformeerd over ons werk in 
Kameroen. 
Daarom even een update. 
  
Kinderen 

Dit jaar zijn er 8 kinderen geopereerd door de orthopeed in Douala. Deze 
kinderen hadden anders nooit kunnen lopen en zouden verstoten blijven. Een 
aantal kinderen is nog bezig met het revalidatie traject een aantal krijgen thuis/ 
in het Casey’s Home in Bomono hun revalidatie.  
Elke operatie (inclusief revalidatie en aangepast schoeisel)  rond de 2500 euro. 
Geweldig dat dit mogelijk door jullie ondersteuning. 

 

  

  
 
 
COVID-19 



Ook in Kameroen is het virus en met heel veel hulp konden we in Bomono de 
mensen helpen met zeep, watertanks en mondkapjes. Onze 
gezondheidsmedewerkers hebben de mensen instructie gegeven hoe te 
gebruiken.  
De economische gevolgen zijn in Kameroen dramatisch. Zeker ook in Bomono 
waar veel vluchtelingen uit de South West terecht zijn gekomen. Er zijn heel 
veel gezinnen, maar ook veel alleenstaande kinderen, veel fysiek of mentaal 
gehandicapt. Ouders kunnen de zorg niet meer aan. Er wordt op dit moment 
een greenhouse (kas) gebouwd, waar vanuit het centrum in Bomono groenten, 
mais, cassave en fruit gekweekt zullen worden. Door de lange en intense 
regentijd (zelfs Douala de hoofdstad stond onder water) zal hij dit najaar 
operationeel zijn. 

 
  
Malariaproject 

Door de grote aantallen vluchtelingen uit de South West, bleek dat er meer 
muskietennetten nodig waren. Met hulp van AFAS en Vastenactie Wijchen 
lukte het om dit unieke preventieproject uit te voeren. Vrouwen en kinderen 
krijgen naast muskietennetten ook indien nodig medicatie. De distributie en de 
voorlichting in de afgelegen dorpen waren een forse logistieke uitdaging door 
de slechte wegen en de regen.  
  



 
  
Verzoek uit Kameroen 

In Bomono verblijven heel veel vluchtelingen, waaronder een grote groep 
alleenstaande fysiek en/of mentaal gehandicapte kinderen. Ze leven op straat. 
Vanuit ons centrum in Bomono krijgen ze af en toe eten. Onze partner wil deze 
kinderen en jongeren helpen door ze in gezinnen onder te brengen, hen 
onderwijs te geven. Gezinnen willen helpen maar hebben zelf nauwelijks geld 
genoeg om eten te kopen en willen kinderen wel helpen, maar hebben hierbij 
hulp nodig.  
Op dit moment zoeken we samen met hen naar financiële middelen om de 
gezinnen te ondersteunen en een leerkracht aan te stellen. 
Het zou super zijn als u ons hierbij zou kunnen helpen. 
U kunt uw gift overmaken op NL51 RABO 0131 32445 27 t.n.v. Stichting 
gehandicapte kinderen Kameroen onder vermelding van “Safe Home Project”. 
En wellicht kent u in uw eigen omgeving een kerk, instantie, werkgever die dit 
project zou willen ondersteunen…..geef het door! Er is een projectbeschrijving 
(Nederlands en Engels) beschikbaar. 
Mocht u vragen hebben of aanvullende informatie willen, laat het ons dan even 
weten.  
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur, 
  
Caroline Visser, secretaris 

 


