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Inleiding
In dit jaarverslag wordt verantwoording gegeven over alle activiteiten van de Stichting
Gehandicapte Kinderen Kameroen. De stichting ook wel de Casey Troy Foundation genoemd
is genoemd naar Casey Ebot, een klein gehandicapt jongetje en zoon van de voorzitter Sally
Ebot. Sally die als vluchtelinge in Nederland belandde en daar op 18 april 2004 het leven
schonk aan Shawn (kerngezond) en Casey (ernstig lichamelijk gehandicapt)
Na een intens gevecht met de IND kreeg Casey en daarmee zijn moeder en zijn broertje een
(tijdelijke) verblijfsvergunning. Hierdoor kon Casey in leven blijven. Iets wat niet gebeurd zou
zijn als hij in Kameroen was geboren.
Gehandicapte kinderen in Kameroen worden na de geboorte veelal verstoten. Blijven ze
leven dan is er geen zorg, geen onderwijs en met name de situatie van deze kinderen op het
platteland is erbarmelijk. Sally, diep onder de indruk hoe men in Nederland omgaat met
kinderen met een handicap, onder de indruk van de zorg die Casey krijgt, wilde heel graag
wat doen voor de kinderen in haar moederland. Het begon met het sturen van goederen en
werd voortgezet in het oprichten van de Stichting Gehandicapte Kinderen Kameroen op 29
april 2009, met als doel om samen met de in Kameroen opgerichte partnerstichting, de
Casey Association, het leven van gehandicapte kinderen in de omgeving van Kumba, liggend
in het Zuid Westen van Kameroen, wat “draaglijker” te maken. De diaconie van de PKN
Wijchen-Leur-Batenburg, maakte het financieel mogelijk om te starten door het geven van
een startsubsidie. De droom van Sally om naast zorg voor individuele kinderen, een centrum
te starten voor zorg en revalidatie van gehandicapte kinderen, is de droom geworden van de
stichting. Casey is, hoe jong hij ook is, heel betrokken bij het werk van de stichting en hij is
voor de stichting een belangrijke ambassadeur.
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Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Casey Troy Foundation bestaat uit:

Sally Ebot, voorzitter

Peter Fiechter, penningmeester

Caroline Visser- van Dijck, secretaris

Riet Voordendag- de Bruin, lid

Het bestuur is in 2013 vier keer bijeen geweest en naast deze bestuursvergaderingen is er
veelvuldig mondeling, telefonisch en mailoverleg geweest.
De webmasters van de stichting zijn Edwin van der Wal en Patty Janssen.
Het bestuur wordt geadviseerd door Ron van der Graaf, architect. Ina Fiechter, Wouter
Visser, hebben als actieve vrijwilligers het bestuur actief ondersteund. Praktische
ondersteuning werd gegeven door Stef Eilander, Pim Visser, Bas Voordendag, Roetert van de
Pol en Truus de Koning.
Activiteiten in 2013
Bouw
2013 is het jaar van de bouw van het 1e gedeelte van dit centrum in Ikiliwindi: het 2e Casey’s
Home. Na het bezoek van de voorzitter Sally Ebot aan Kameroen eind december 2012 en
begin 2013, was alles goed geregeld en kon de bouw van start gaan. Het 2e Casey’s Home
wordt gebouwd op een stuk grond vlak buiten het dorp Ikiliwindi en de grond moest eerst
bouwrijp gemaakt worden: struiken en bomen gekapt en de grond klaar gemaakt om te
bouwen.
Vervolgens ging het de eerste maanden heel hard. Jammer was dat de regentijd dit jaar heel
vroeg (mei) in viel. Dit legde de bouw helemaal stil doordat er geen vervoer meer mogelijk
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was van Kumba naar Ikiliwindi. Pas in december, dus 6 maanden later konden de
bouwwerkzaamheden hervat worden en bleek ook dat de oplevering echt verlaat was.
Toch was men optimistisch en ging men er vanuit dat de bouw vrijwel in zijn totaal begin
februari 2014 afgerond zou zijn en dat de opening eind februari 2014 plaats zou kunnen
vinden. Een planning die wel heel nauw kwam omdat voor de opening van het 2 e Casey’s
Home 3 bestuursleden en hun partners naar Kameroen zouden gaan.
De Chief van Ikiliwindi die de bouwgrond ter beschikking had gesteld, kwam dagelijks in de
bouwperiode naar het bouwterrein om zich op de hoogte te stellen van de
bouwvorderingen.
Dit werd natuurlijk ook gedaan door het bestuur van de Casey Association die regelmatig
foto’s opstuurde naar Nederland, zodat ook wij als bestuur de vorderingen konden zien.

maart 2013

april 2013

mei 2013

juni 2013
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juli 2013

augustus 2013

september 2013

oktober 2013
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december 2013

1e Casey’s Home
In het in maart 2012 geopende 1e Casey’s Home woonden ook dit jaar 6-7 kinderen die
verzorgd werden door de moeder van een van de kinderen en door een aantal enthousiaste
vrijwilligers van de Casey Association.
Deze vrijwilligers die aangestuurd worden door Miss Happy bezoeken ook de thuiswonende
kinderen die zorg krijgen van de Casey Association.
Bijzonder was dat Elisabeth, een van de thuiswonende kinderen, aan haar heupen
geopereerd kon worden (door fianciele middelen uit Nederland), en na 3 maanden gips en
revalidatie terug kon naar haar eigen dorp. Voor verdere revalidatie zal zij naar het 2 e
Casey’s Home gaan.
Bijzonder was dat Miss Happy die Elisabeth begeleidde tijdens de opname in het ziekenhuis
in Bamenda, de mogelijkheid kreeg om veel in de kliniek mee te kijken en ideeen mee naar
huis kon nemen.

Bestuursuitwisseling
In maart 2013 is de voorzitter van de Casey Associaton, Charles Tayo, naar Nederland
gekomen voor een werkbezoek. Daar de Nederlandse Ambassade hem een visum verstrekte
voor 8 dagen i.p.v. 3 weken, waren de mogelijkheden hierdoor wel beperkt. Een strak
programma werd opgesteld omdat hij toch heel graag kennis wilde maken met de
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Nederlandse gezondheidszorg, kinderrevalidatie, contacten wilde met de gemeente Wijchen
verloskundigen etc. Als bestuur hebben we uitgebreid met Charles kunnen praten en het
bezoek is in zijn totaliteit heel goed verlopen. Charles Tayo heeft zelf uitgebreid verslag
gedaan van zijn bezoek voor het bestuur in Kameroen, maar ook als basis voor contacten
met (lokale) overheden in Kameroen om hen te laten zien, welke mogelijkheden en kansen
gehandicapte kinderen in Nederland hebben, maar ook dat deze kinderen in Nederland
gewoon deel uit maken van de Nederlandse samenleving.

PR en acties
Het is belangrijk om het werk van onze stichting onder de aandacht te brengen van anderen.
Aan mensen in onze omgeving, die kunnen zien waar we ons mee bezig houden, aan
bewustwording in Nederland en Kameroen van het feit dat er in beide landen kinderen met
een handicap zijn, maar dat de mogelijkheden voor deze kinderen toch wel heel erg
verschillen. We doen dit door binnen scholen, kerken en andere maatschappelijke
instellingen aandacht voor ons project te vragen.
Aan de andere kant hebben we PR nodig om donaties en subsidies te verkrijgen om onze
doelstellingen te kunnen realiseren. Actief worden instanties benaderd en zo konden we in
2013 de stap zetten naar de realisatie van het 1e deel van de nieuwbouw. Dankbaar zijn we
voor kleine en grote giften van o.a. RABO Share4 more, diaconieën van de PKN Maas en
Waal , Diaconie PKN Wijchen, Stichting Paulus Mundial, Parousia Gemeente
Wijchen/Nijmegen, Basisschool de Trinoom Wijchen, Maartenschool Nijmegen, Rondje
Nederland, Vraag en Aanbod, handwerkgroep van de Schakel in Wijchen, Cliënten
Pompekliniek (locatie long stay Zeeland), verloskundige praktijk Wijchen, afdeling CPA
Tandheelkunde het UMC st Radboudziekenhuis te Nijmegen en veel particuliere mensen die
ons een warm hart toedragen.
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Samenwerking met anderen
De Stichting Gehandicapte Kinderen Kameroen heeft intensief samengewerkt met de
partnerstichting in Kameroen, de Casey Association. Overlegd werd over de hulpvragen,
over de kinderen, het transport, vergunningen en wat al niet meer. De contacten met de
Casey Association werden verzorgd door Sally, die, laagdrempelig, in staat is de voor
Kameroen soms moeilijke zaken te verwoorden.
In Nederland werd samengewerkt met Cordaid, Stichting Paulus Mundial, Stichting RABO
SHARE 4 MORE en de Internationale Bouworde Nederland. (IBO) Ons project is opgenomen
in het programma van IBO met als resultaat dat in april-mei 2014 enkele enthousiaste
vrijwilligers gaan helpen in Ikiliwindi maar ook een groep jongeren van de PKN uit Dieren.

Plannen voor 2014
In 2014 wordt het 2e Casey’s Home geopend. De opening zal worden bijgewoond door 3
bestuursleden (en hun partners) vanuit Nederland. Het bestuursbezoek wordt voorbereid
door de Casey Association en uitgangspunt is dat er naast een verblijf in Ikiliwindi, contacten
zijn met overheden, school en gezondheidscentrum in Ikiliwindi en het ziekenhuis in Kumba.
Kinderen die (tijdelijk) verblijven in het Casey’s Home naar school zullen gaan. ( de Openbare
basisschool in Ikiliwindi)
In april-mei 2014 zullen vrijwilligers die via de IBO naar Ikiliwindi gaan een speeltuin gaan
bouwen, waar gezonde kinderen samen leren spelen en omgaan met gehandicapte
kinderen.
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Het 1e Casey’s Home wordt opgeknapt en er zullen sanitaire voorzieningen aangelegd
worden. Tot de zomer van 2014 zullen hier o.a. de IBO vrijwilligers en bestuur delegatie
ondergebracht worden tijdens hun projectbezoek.
In Nederland gaan we door met fondsenwerving om ons project in Ikiliwindi verder uit te
kunnen breiden. Dit doen we door scholen en kerken te benaderen en ons netwerk aan
contacten verder uit te breiden. Gebruik van sociale media (Facebook) en een continue
actuele website zijn hierbij onontbeerlijk.
In Ikiliwindi maakt Casey’s Home nu deel uit van de samenleving. Een samenleving die niet
gewend is om te gaan met gehandicapte mensen op een manier waarop wij dat gewend zijn.
De bevolking ziet nu dat gehandicapte mensen meer zijn dan mensen met een handicap,
mensen, kinderen in het bijzonder, die mogelijkheden hebben. We willen deze
bewustwording stimuleren en verder ontwikkelen door op scholen, voetbalvereniging, met
kinderen te praten over gehandicapt zijn, maar ook met vrouwen/moeders, met het
dorpsbestuur..
Maar ook meer praktisch door een groep vrouwen op te leiden om groei en ontwikkeling van
kinderen in kaart te gaan brengen, vaccinatieprogramma’s en malariapreventie te gaan
realiseren. Hiervoor zal samengewerkt worden met de plaatselijke verloskundige uit het
gezondheidscentrum in Ikiliwindi, die in Kameroen een cruciale rol speelt binnen de dorpen.
Ook wordt gedacht aan de mogelijkheid van een stageplaats verloskunde in Ikiliwindi in
overleg met de Verloskundige Praktijk Wijchen.
Aandacht zal er ook zijn voor scholing van de vrijwilligers van de Casey Association. Als
bestuur van de Stichting Gehandicapte Kinderen Kameroen zijn we deze vrijwilligers
ontzettend dankbaar voor de pionierstaak die ze vervullen.
Samen met het bestuur van de Casey Association zullen we denken over mogelijkheden om
het Casey’s Home “ selfsupporting” te laten worden. Er zullen nieuwe kippenhokken
gemaakt worden, een groentetuin wordt aangelegd en er wordt gedacht aan een
kleinschalige zeepfabriek.

Wijchen, februari 2014
Caroline Visser-van Dijck, secretaris
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