Jaarverslag 2015

Wijchen, januari 2016.

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 gehandicapte jongen 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)
In Nederland 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. 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 Casey Troy Foundation en in 2014 is het Casey’s Home
in Ikiliwindi geopend. Ikiliwindi ligt in de South West Region van Kameroen.
We willen u in dit jaarverslag 2015 door middel van foto’s en verhalen laten weten hoe het
gaat in Ikiliwindi, hoe het met de kinderen gaat en wat het resultaat is van de inzet van de
Wijchense bevolking in de Vastenaktie voor de bouw van het studiecentrum bij het Casey’s
Home.
En dit alles is in gang gezet door Casey, dit geweldige kind wat ondanks zijn ernstige
handicap blij en vrolijk blijft en de belangrijkste ambassadeur is van onze stichting!

Casey in het Afrika Museum
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Bestuur
Samenstelling van het 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
Wijze van werken
Het bestuur is in 2015 zes keer bijeen geweest en naast deze bestuursvergaderingen is er
veelvuldig mondeling, telefonisch en mailoverleg geweest als bestuur onderling en met onze
partner in Kameroen.
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, Stef Eilander, Pim Visser, Bas Voordendag, Roetert van de Pol, hebben als
actieve vrijwilligers het bestuur ook in 2015 ondersteund.
Contacten met Bestuur partnerstichting in Kameroen: Casey Association Cameroon
De contacten met onze partner verliepen in 2015 voor het grootste deel via telefoon en
mail. Sally Ebot heeft als bestuursvoorzitter in december 2015 het Casey’s Home bezocht en
met de partnerstichting overleg gehad. Door de economische crisis in West Afrika door de
ebola die ook Kameroen trof en door ernstige ziekte van de voorzitter in Kameroen dhr.
Charles Tayo, was het niet mogelijk dat hij een bezoek aan Nederland bracht. Toch was het
contact intensief en al denkend en pratend kunnen we als Casey Troy Foundation onze
partner in Kameroen ondersteunen. Zo bereiken we ons gezamenlijke doel: Elk kind een kans
in Kameroen!
Activiteiten in 2015
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Opening Studiecentrum
Door de Vastenaktie in Wijchen van Parochie de Twaalf Apostelen was het mogelijk om een
klein studiecentrum te realiseren naast het Casey’s Home. Een klein centrum waar kinderen
uit het Casey’s Home hun eerste onderwijs kunnen volgen. Immers veel kinderen die tijdelijk
komen wonen in het Casey’s Home hebben nooit enige vorm van onderwijs gehad. Er wordt
gebruik gemaakt van aangepaste (Engelstalige) onderwijsprogramma en er zijn 10
computers waar kinderen gebruik kunnen maken van rekenen en taalprogramma’s. Als de
kinderen zover zijn dat ze het reguliere onderwijs gevolgd kan worden, worden ze
aangemeld op de naast het centrum gelegen General Primary School. Indien ouders geen
schoolgeld kunnen betalen of als er geen ouders in beeld zijn, wordt het schoolgeld betaald
door de Casey Troy Foundation. (kosten schooluniform en onderwijsleermiddelen)
Omdat deze kinderen alleen in de ochtend onderwijs krijgen, mogen de kinderen van de
beide basisscholen in Ikiliwindi, de R-K Elisabethschool en de General Primary School gebruik
maken van het computerlokaal. In 2016 zal worden begonnen met (computer)onderwijs aan
volwassenen uit het dorp en wordt gestart met naailessen voor de oudere meiden en
vrouwen. Tijdens het bezoek van Sally Ebot aan Kameroen werd het centrum wat vanaf
augustus 2015 in gebruik was, feestelijk geopend.
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Bouw buitentoiletten en opslag watertank
Door Elias, de plaatselijke aannemer waar onze partner in Kameroen mee werkt, werd de
opslagruimte onder de watertank afgebouwd, waar eind 2014 de IBO vrijwilligers een begin
mee hadden gemaakt. Hier worden rolstoelen en andere hulpmiddelen opgeslagen worden,
zodat er in het Casey’s Home meer ruimte beschikbaar is gekomen.

Ook werden buiten een aantal toiletten aangelegd, zodat de kinderen uit het dorp en van de
scholen die komen spelen bij het Casey’s Home en gebruik maken van het studiecentrum
ook naar het toilet kunnen gaan. Iets wat in Kameroen nog niet overal (zelfs op de scholen
niet…) mogelijk is. Een stap voorwaarts in het voorkomen van veel onnodige diarree etc..
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Hulpgoederen transport vanuit Nederland
In het vroege voorjaar van 2015 werd in Kameroen de laatste rolstoel uitgegeven aan een
klein jongetje. Een rolstoel die niet paste, maar zo kon hij wel vervoerd worden.
Miss Comfort trok aan de noodbel en na overleg tussen Nederland en Kameroen werd
besloten om een 40 ft container te laden met hulpgoederen.
In Nederland werd met man en macht gewerkt om overal “gratis” goederen te verkrijgen:
rolstoelen, rollators, (kinder) bedden en matrassen, speelgoed, schoolboeken,
kantoorinventaris, kinderkleding, laarzen, verf, paraplu’s, medicijnen, tandenborstels en
tandpasta, schoonmaakartikelen, handdoeken, gordijnen, schoenendozen met speelgoed
voor de kinderen in Kameroen van basisschool in Bergharen, keukeninventaris en nog veel
meer. Dank aan alle bedrijven en particulieren die ons geholpen hebben met het verkrijgen
van alle hulpgoederen! De goederen werden opgeslagen bij fysiopraktijk Medivitaal in
Wijchen en in de Leurse Hof in Leur.

Medio september werden met hulp van veel vrijwilligers en een vrachtauto die ter
beschikking werd gesteld door transportbedrijf van Dongen uit Dirksland, de goederen naar
de haven in Amsterdam gebracht. Na het laden ging eind september de container op
transport in Kameroen. Half december kregen we het bericht van onze partner dat de
container vrijgegeven was door de douane in Douala en kon het transport van de goederen
naar Ikiliwindi van start gaan. De douane die toch altijd nodig vindt om de hele keurig
ingepakte container leeg te halen en te controleren, ondanks de betaling van de
douanekosten.
Jaarverslag Casey Troy Foundation 2015

Exploitatie Casey’s Home
De Casey Association is verantwoordelijk voor de exploitatie van het Casey’s Home. De
leiding is in handen van Miss Comfort en de verzorging van de kinderen wordt gedaan door 2
vrouwen uit het dorp Ikiliwindi Madu en Clara. Black Simon is aangesteld als nachtwaker
voor de veiligheid van de staf en de kinderen.

Met de familie van de kinderen die een tijdelijke plek krijgen in het Casey’s Home, worden
afspraken gemaakt over het bezoeken van de kinderen en de vergoeding voor eten en
drinken. De zorg wordt “om niet” gegeven.
Door het verkrijgen van eigen inkomsten wordt het centrum “draaiende” gehouden. De
inkomsten komen uit de productie van Casey’s Soap, Garry, de klein veehouderij en het
maken van kleding.
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productie van garry

aanleg van de moestuin

de klein veehouderij
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Bijzonderheden Casey’s Home
Onder leiding van Comfort kon het Casey’s Home dit jaar een flinke vooruitgang boeken op
het gebied van zorg en revalidatie van de kinderen. De contacten met ouders van de
kinderen werden geoptimaliseerd en een aantal kinderen zijn voor medische controle
geweest in ziekenhuizen in de regio. Een aantal kinderen kon met financiële steun uit
Nederland, geopereerd en behandeld worden in Njinikom/Sajocah. De kinderen komen na
de behandelingen terug in het Casey’s Home en als er geen directe zorg meer nodig is,
kunnen de kinderen terug naar de eigen woonomgeving. Wel met controle vanuit het
Casey’s Home. Om acceptatie van lichamelijk gehandicapte kinderen te bevorderen, wordt
gestimuleerd dat de kinderen in de zomervakantie een periode naar “huis” gaan. Dit is niet
altijd mogelijk.
In december organiseerde Sally Ebot in het Casey’s Home 2 kerstvieringen voor de kinderen
uit het Casey’s Home samen met alle kinderen uit Ikiliwindi. Met kerstmutsen en pepernoten
uit Wijchen!

Samenwerking met anderen
De Stichting Gehandicapte Kinderen Kameroen heeft ook in 2015 intensief samengewerkt
met de partnerstichting in Kameroen, de Casey Association. Overlegd werd over de
hulpvragen, over de kinderen, het transport, vergunningen en veel andere zaken. De
contacten met de Casey Association werden voornamelijk verzorgd door Sally Ebot.
In Nederland werd samengewerkt met PKN de Schakel, Cordaid, Stichting Paulus Mundial, en
de Internationale Bouworde Nederland (IBO) en de R-K Parochie de Twaalf Apostelen over
het project Study Center voor de Vastenaktie 2015.

Ook is er in 2015 veelvuldig contact geweest met Stichting Hope uit Renswoude. Zij zijn al 15
jaar actief in de regio Bamenda en de voorzitter Peter van Leerdam, ziekenhuisarchitect van
huis uit, heeft mee gekeken met onze architect naar het ontwerp van het Moeder en
Centrum.
Ook met de stichting Naoberhulp uit Twente (Dubbele de Boer) is een aantal keren overleg
geweest. Zij ondersteunen 2 revalidatiecentra in Kameroen (Arch en Sajocah) Dubbele de
Boer heeft in november 2015 zelf Ikiliwindi bezocht samen met de leidinggevende
geestelijke uit Sajocah. In Arch heeft hij samen met de Charles Tayo het overleg gevoerd. In
januari 2016 zullen Sally Ebot en Charles Tayo samen verder overleggen over mogelijke
samenwerking. (Casey Association en Arch en Sajocah)
Gezien de fysieke afstand lijkt samenwerking met Arch (Zuster Leonarda) het meest voor de
hand liggend.
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In Kameroen wordt samen gewerkt met de beide basisscholen van het dorp en het
Department voor Social Affairs. Met hulp van deze laatste organisatie zijn pasjes
aangevraagd bij de landelijk overheid voor gratis behandeling in het ziekenhuis van de
kinderen en is een subsidieverzoek ingediend voor financiering van het Casey’s Home.
Ook de Mayor van Konye (de gemeente waar Ikiliwindi bij hoort) heeft het Casey’s Home
bezocht.

Maar ook vrouwengroepen uit Kameroen en Amerika hebben het Casey’s Home bezocht.

Casey’s Home annex Kribi
Ook vanuit Kribi is een delegatie op bezoek geweest. Een groep enthousiaste vrijwilligers
o.l.v een Fysiotherapeut heeft het Casey’s Home bezocht en in Kribi is nadien het initiatief
ontwikkeld om een Casey’s Home annex te starten. Een pand van de r-k kerk werd ter
beschikking gesteld op voorwaarde dat de bisschop in Yaounde toestemming zou verlenen.
Dit proces kostte meer tijd dan aanvankelijk werd ingeschat en op dit moment kan nog maar
mondjesmaat hulp gegeven worden aan de lichamelijk gehandicapte kinderen in Kribi.
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PR en sponsoracties
Voortdurend werken we als bestuur aan naamsbekendheid door verspreiding van folders,
actueel houden van de website en Facebook, het periodiek opstellen van nieuwsbrieven,
met onze kraam op markten staan, om zo ons project onder de aandacht te krijgen van
organisaties en individuen. In 2015 zijn alle basisscholen in Wijchen alle PKN kerken in de
regio schriftelijk benaderd om aandacht te vragen voor de Casey Troy Foundation.
Leerlingen van het Maaswaalcollege Wijchen hebben hier door het maken van pr filmpjes
heel actief een bijdrage aan geleverd. De kinderen van de Wingerd in Bergharen hebben in
het kader van de Vastenaktie hun steentje bij gedragen in de vorm van hun prachtige
versierde schoenendoos. In de vastentijd hebben ze hier hun snoep in gespaard en later voor
de Vastenaktie verkocht, de versierde dozen werden gevuld met spulletjes voor de kinderen
in Ikiliwindi.

Aandacht was er ook vanuit de kindernevendienst (schatzoekertjes) van de
Parousiagemeente in Wijchen. Ook kregen we donaties van Vincentiusverenigingen in den
Bosch en Arnhem, van Vraag en Aanbod in Wijchen, van het Grote Bos in Doorn en van veel
particulieren.
Net als vorige jaren lieten een aantal Vierdaagselopers zich v0or de Casey Troy Foundation
sponsoren met een prachtige opbrengst!
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Zonder financiële ondersteuning is ons werk in Kameroen onmogelijk. Gelukkig zijn er nog
veel mensen die ondanks financiële achteruitgang in Nederland ons als stichting willen
helpen. Daar zijn we als bestuur heel dankbaar voor.
Door de ebola in West Afrika viel niet alleen de economie stil, maar durfden ook vrijwilligers
het niet aan om naar West Afrika te reizen en moest het Casey’s Home het in 2015 zonder
Nederlandse vrijwilligers doen.
Plannen voor 2016
Project muziekinstrumenten
Muziek maakt mensen en kinderen blij. Kinderen in het Casey’s Home nemen naar het
Casey’s Home al en hele geschiedenis met zich mee. Een geschiedenis van verwaarlozing,
genegeerd en gepest zijn en hebben tijd nodig om op adem te komen. Op adem te komen
door goede voeding, verzorging en aandacht. Muziek kan hen helpen om zich te uiten.
Door een gift van de jongste groep van de kindernevendienst van de Parousiagemeente de
schatzoekers, kon Sally Ebot in december 2015 muziekinstrumenten (o.a. Djembe’s ) kopen
zal in 2016 muziek en dansbijeenkomsten georganiseerd worden.
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Volwassenonderwijs in het studiecentrum/naailes
In 2016 zal het volwassenonderwijs in het studiecentrum vorm gaan krijgen:
computeronderwijs en naailessen. Uitgangspunt is dat de naailessen samen met de
vrouwengroep uit Ikiliwindi opgezet worden, het computeronderwijs met Nederlandse
stagiaires van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Mother and Child Center
In Kameroen worden veel kinderen onnodig gehandicapt geboren omdat prenatale zorg en
goede verloskundige zorg ontbreekt. Ook is er geen goede controle van pasgeborenen en
jonge kinderen. Vanuit Kameroen is de vraag gekomen om te helpen bij de start van een
particulier Mother and Child Center op het terrein van het Casey’s Home. Deze vraag is
indringend besproken met Charles Tayo, voorzitter van onze partnerstichting, de chief en de
verloskundige van Ikiliwindi. Gezamenlijk is er een plan van eisen voor een Mother and Child
Center geformuleerd. Een centrum waar prenatale en verloskundige zorg gegeven wordt,
waar een consultatiebureau in opgenomen is, waar een tandartsstoel en een
fysiotherapieruimte komt. Maar waar ook een familieveblijf is opgenomen en stafwoningen
voor medewerkers van Mother and Child Center en het Casey’s Home. De Casey Association
is in Kameroen druk doende met het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen voor de
start van het centrum. Ron van der Graaf heeft de 1e tekening aangepast en het definitieve
ontwerp is eind december 2015 naar Kameroen verzonden. In 2016 hopen we in Nederland
van start te kunnen gaan met de fondsenwerving. in Kameroen loopt de lange procedure van
afgifte van vergunningen, maar de minister van Gezondheid in Yaounde is mondeling
toestemming gegeven voor de bouw.

Wijchen, januari 2016.
Caroline Visser-van Dijck, secretaris.
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