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Inleiding 
Zoals elke zomer informeren we u via onze nieuwsbrief over ons werk in Kameroen. In deze 
nieuwsbrief aandacht voor de ontwikkelingen in Kameroen, de bouw van het moeder en 
kind centrum, de zorg voor “onze” kinderen, het preventieproject, het nieuwe 
malariaproject en het project speciaal onderwijs.  
Onze partner werkt zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen, ondanks de moeilijke 
omstandigheden gewoon door, zij het aangepast en vanuit Nederland ondersteunen we hun 
werk en hebben diep respect voor hun inspanningen.  
Via deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van de voortgang van onze 
projecten! 
 
Ontwikkelingen in Kameroen 
Nog steeds in het onrustig in de 2 Engelstalige regio’s in Kameroen: de North West en de 
South West, waar onze partner de Casey Association Cameroon in het centrumdorp 
Ikiliwindi is begonnen met haar werk in 2009. Spanningen die veroorzaakt worden door het 
beleid van de regering die de beide Anglofone regio’s wil dwingen om Franstalig te worden 
en het verzet in met name de North West en wel vanuit Bamenda. Eind 2016 werden 
vreedzame demonstraties door de regering met geweld onderdrukt, waarna de 
Engelssprekende minderheid een terugkeer naar het federale systeem eiste. Er werd (en 
wordt…..) geen onderwijs meer gegeven en het conflict escaleerde. Ruim 530.000 mensen 
ontvluchtten de Engelstalige regio’s en nog eens 35.000 mensen vluchten naar het 
Engelstalige buurland. 
Resoluties in het Europese Parlement en in de Veiligheidsraad van de VN hebben niet geleid 
tot een dialoog. De zittende president Paul Biya die voor het grootste deel van het jaar 
woont en leeft in Zwitserland, wil niet om tafel. Wel is er nu een aanbod van de Zwitserse 
regering om de dialoog op gang te helpen brengen.  
Onze partner, de Casey Association zag zich begin dit jaar genoodzaakt om de zorg van de 
kinderen op aangepaste wijze te gaan geven om veiligheid voor de kinderen te kunnen 
garanderen. 
De zorg en revalidatie is zo goed mogelijk doorgegaan door de kinderen thuis in hun eigen 
woonsituatie te begeleiden. Sommige kinderen verhuisden tijdelijk naar Douala. (Franstalig 
en dus veilig)  
Onze partner, de Casey Association Cameroon, laat zich niet van de wijs brengen en gaat 
door met het werk. Er is gekozen om tijdelijk naast de locatie in Ikiliwindi op de grens van de 
South West en een veilige Franse Regio een 2e locatie te openen en wel in het dorp Bomono 
Ba Jedu. Een dorp wat lijkt op Ikiliwindi: ook een centrumdorp met veel omliggende dorpen.   
In Ikiliwindi is de bouw van het moeder en kindcentrum en het Mercy’s Home hervat. Wel in 
een lager tempo in verband met het moeizame vervoer over de weg van de 
bouwmaterialen.  
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Award voor onze parnerstichting 

 
In mei 2019 mocht Anna, de penningmeester van onze partnerstichting in de hoofdstad van 
Kameroen Yaounde, de Kamitik African Award 2019 in ontvangst nemen. Een award voor het 
werk van organisaties voor gehandicapte kinderen in Kameroen. 
Voor de Casey Association een geweldig resultaat, maar zeker ook voor Anna. Zij is vanaf het 
begin penningmeester van onze partner en doet haar werk heel nauwgezet en dit naast haar 
eigen werk als zelfstandig ondernemer en de zorg voor haar zoon. 
Van harte gefeliciteerd met dit resultaat! 
 
Nieuwe kinderen van de Casey Assocaition 
In de afgelopen maanden zijn 6 kinderen geopereerd aan ernstige misvormingen van hun 
benen. De kinderen zijn eerst door Ernest en Katy, stafmedewerkers, gescreend en daarna 
zijn ze voor consult naar de orthopedisch chirurg in Bonaberi geweest voor een diagnostisch 
consult. Vervolgens wordt er dor onze partner een verzoek gedaan aan de Casey Troy 
Foundation een verzoek gedaan voor hulp bij de financiering van de operatie, nazorg en 
revalidatie. Zo’n operatie inclusief nazorg en revalidatie kost ongeveer 2200 euro per kind 
voor een periode van 3 maanden. Een “koopje” zou je denken vergeleken met de 
Nederlandse tarieven, maar de ouders kunnen deze kosten echt niet betalen. Het 
gezinsinkomen in Douala ligt op 100 euro per maand. 
Voor ons zo gewoon, in Kameroen zo bijzonder….zonder hulp vanuit Nederland zou dit niet 
kunnen. Voor de ouders is het een geschenk uit de hemel en maakt de operatie en daarna 
de revalidatie onder leiding van onze fysiotherapeut het verschil van dag en nacht, van altijd 
gehandicapt zijn tot “ gewoon” mee kunnen doen in de samenleving! 

Gabrielle 
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Rama    Jason                                Ulrich 
 
 
Casey’s Home Annex in Bomono 
De gemeente Bomono bestaat uit 10 dorpen: Bomono Ba Jedu, Bomono Station, Bomono Ba 
Bengue, Bwassalo, Djouki, Tilo, Bossedi, Sole, Bonadinde en Bekuma.  
Bomono Ba Jedu is veilig, rustig en er kan in vrede gewerkt worden. Qua karakter lijkt het 
dorp op Ikiliwindi: er zijn veel verlaten gehandicapte kinderen, veel ziekten en malaria en 
ook hier een falende gezondheidszorg.  
De uit Ikiliwindi afkomstige kinderen krijgen hier een plek om te kunnen revalideren en de 
preventieprojecten en het onderwijsproject worden vanuit Bomono Ba Jedu gecoördineerd. 
Met de aangeschafte scooters kunnen de medewerkers de kinderen in beide regio’s 
bezoeken en kunnen de projecten (preventie, malaria en speciaal onderwijs) doorgang 
vinden. 
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Omdat Bomono veilig is, is het ook weer mogelijk stagiaires, vrijwilligers vanuit Nederland te 
sturen omdat in deze regio (Littoral) geen aangepast reisadvies van het ministerie van 
Buitenlandse zaken geldt. 
De bouw is op dit moment vrijwel afgerond en na de zomer is de 2e locatie volledig 
operationeel: zorg en revalidatie en onderwijs en gaat ook het project speciaal onderwijs 
van start. 

  
 
 
Bouw Moeder en Kindcentrum in Ikiliwindi: Het dak zit erop.  
De bouw van het moeder en kindcentrum is weer hervat en we kregen het blijde bericht dat 
het dak erop zit! Een mijlpaal omdat er nu begonnen kan worden met “het binnenwerk” en 
het plaatsen van de zonnepanelen. 
We zijn supertrots op ons partnerbestuur die ondanks de moeilijke omstandigheden kans 
ziet om deze voortgang te boeken! 
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Malariaproject 
In januari 2019 is het malariapreventieproject in de regio BOMONO BAS JEDUS van start 
gegaan met hulp van AFAS. 
Inmiddels hebben al honderden gezinnen muskietennetten in ontvangst mogen nemen. In 
principe krijgen gezinnen met kinderen en zwangere vrouwen als eerste de netten. Ook 
wordt er uitgebreid voorlichting gegeven over het voorkomen van malaria.  
De speciaal voor dit project aangestelde preventiemedewerkers bezoeken de gezinnen in de 
dorpen met de auto, maar ook met de brommer omdat niet alle dorpen per auto te bereiken 
zijn. De reacties van de bevolking zijn geweldig positief, de mensen zijn blij dat ze netten 
krijgen. Als zwangere vrouwen en kinderen ondanks alle preventieve maatregelen toch ziek 
worden dan is er nu ook medicatie beschikbaar! 
Op dit moment wordt er gezocht naar gelden die het mogelijk maken om ook het 2e jaar van 
dit 3 jarige project te financieren.  
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Project “ je toekomst begint op school”  
Je toekomst begint op school…..voor alle kinderen, ook voor kinderen met een handicap…. 
Al vanaf het begin krijgen “ onze”  kinderen onderwijs. Voortschrijdend inzicht leerde ons 
dat er meer nodig is om “onze” kinderen in de leeftijd van 2 – 19 jaar echt goed onderwijs te 
geven. 
Veel kinderen hebben nooit onderwijs genoten voor ze in contact kwamen met de Casey 
Association, en zijn bovendien vaak geretardeerd en hebben een forse 
ontwikkelingsachterstand. Door deze diversiteit is gebleken dat onderwijs voor onze 
kinderen toch echt "anders" georganiseerd moet worden om de beoogde doelen te bereiken 
en de huidige staf van het Casey's Home niet voldoende competent is om dit onderwijs goed 
te organiseren. Door studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen is een aantal jaren 
wel onderwijsmateriaal ontwikkeld en hebben deze studenten geprobeerd om de staf op 
weg te helpen, maar iedereen komt tot dezelfde conclusie: er is meer nodig! Door onze 
partner is gevraagd om te helpen het onderwijs voor de kinderen die in het Casey's Home 
wonen beter te organiseren en kwalitatief te verbeteren. Huisvesting is geen probleem, wel 
willen ze graag de beschikking over meer en gespecialiseerde leermiddelen, een voor het 
speciaal onderwijs geschoolde leerkracht en ook mogelijkheden voor spel, creatieve en 
culturele ontwikkeling en praktische handvaardigheden.  
Voorlopig gaat dit project in Bomono van start ivm de onveiligheid in Ikiliwindi. De kinderen 
uit Ikiliwindi zijn al voor het grootste deel verhuisd naar Bomono, na de zomer kunnen ze 
ook weer onderwijs volgen! 
Naast de kinderen uit het Casey's Home zullen ook lichamelijk gehandicapte kinderen uit de 
dorpen naar school kunnen. Kinderen die weer terugkeren naar hun eigen woonsituatie, 
zullen door de leerkracht worden gevolgd en blijven begeleiding krijgen tot ze in staat zijn 
om regulier basis of voortgezet onderwijs, een beroepsopleiding te kunnen volgen of 
wellicht te kunnen gaan werken.  
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Door de ontwikkelingsachterstand zal er in kleine groepjes les gegeven worden, met veel 
individuele aandacht voor de kinderen, maar ook aandacht voor praktische (ook technische) 
en sociale vaardigheden, maar ook zal er dmv spel aandacht zijn voor motorische- en 
spelontwikkeling in samenwerking met de fysiotherapeut en de verpleegkundige van het 
centrum. 
We zijn de parochie de Twaalf Apostelen en de Bisschoppelijke Vastenactie, stichting van 
Leek, heel dankbaar dat zij het mogelijk maken dit voor Kameroen unieke project te kunnen 
starten! 

  
 
Acties in Nederland 
Als Casey Troy Foundation zoeken we altijd naar mogelijkheden om onze partner in 
Kameroen te kunnen helpen. De vragen om hulp komen uit Kameroen. Soms zijn het vragen 
van inhoudelijke aard: hoe gaan jullie om met bijvoorbeeld een bepaalde lichamelijke 
handicap, wat zouden in Nederland de opties zijn. Maar vaak zijn het vragen om te helpen 
bij de financiering van projecten omdat hier heel weinig mogelijkheden in Kameroen voor 
zijn.  
In het afgelopen half jaar kijken we als Casey Troy Foundation met plezier terug aan grote en 
kleine acties die in Nederland gevoerd zijn: UNESCO week op Maaswaalcollege Wijchen, 
Stichting Vraag en Aanbod Wijchen, diaconie Wijchen, kindernevendienst jongste kinderen 
van Parousia gemeente Wijchen, de Pubquiz van de Rotary en de boekenbeurs van de 
Vincentiusvereniging den Bosch.  En heel blij zijn we met onze trouwe donateurs, vrienden 
van de Casey Troy Foundation. 

   
 
Toch blijven we uw hulp vragen…..voor de bekostiging van operaties en revalidatie van 
kinderen, voor ons preventieproject Malaria. 
We willen heel graag toch dat in Kameroen ook elk kind een kans krijgt om gezond geboren 
te worden, medische zorg krijgt en naar school kan gaan. 
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We hopen en bidden dat u ons hierbij wilt helpen! 
 
Namens het bestuur van de Casey Troy Foundation, 
 
Caroline Visser, secretaris 
Juli 2019. 


