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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 gehandicapte jongen en zoon van de, in Kameroen 
geboren, voorzitter Sally Ebot. Casey die geboren is in Nederland, kon in leven blijven. Iets 
wat niet gebeurd zou zijn als hij in Kameroen was geboren. De activiteiten werden tot het 
oprichten van de stichting in 2009 georganiseerd door de diaconie van PKN Wijchen-Leur-
Batenburg (diaconaal project). 
 
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 en in het bijzonder 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 (Engelstalige 
regio). 
 
We willen u in dit jaarverslag 2018 door middel van foto’s en verhalen laten weten hoe het 
gaat in Ikiliwindi, hoe het met de bouw gaat van het nieuwe Moeder en Kind centrum, het 
preventieproject. 
Voor onze gehandicapte kinderen in Kameroen zijn onze projecten een super mooie 
voorziening: zij krijgen aandacht en liefde, zorg, revalidatie en onderwijs. 
Maar ook al is in Ikiliwindi voor een deel het beeld dat de bevolking had van gehandicapte 
kinderen “ gekanteld”,  het werk blijft in en vanuit Casey’s Home een voorbeeld voor de hele 
South West Region. 
We zullen ook aandacht besteden aan de politieke en economische situatie in Kameroen en 
alle inspanningen die onze partner, de Casey Association Cameroon, doet om het werk door 
te laten gaan. 
 
Al het werk dat in gang is gezet door Casey, dit geweldige kind die ondanks zijn ernstige 
handicap blij en vrolijk blijft en de belangrijkste ambassadeur is van onze stichting! 
 

  
Schoolfoto Casey (september 2018) 
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Bestuur 
 
Samenstelling van het bestuur 
Het dagelijks bestuur van de Casey Troy Foundation bestaat uit: 

 Sally Ebot, voorzitter         
 Peter Fiechter, penningmeester 
 Caroline Visser- van Dijck, secretaris. 

 
Wijze van werken 
Het dagelijks bestuur (DB) is in 2018 drie keer bijeen geweest en hiernaast zijn er 3 
vergaderingen geweest van het algemene bestuur met bestuursadviseurs. Naast de 
vergaderingen van het dagelijks bestuur is er veelvuldig mondeling, telefonisch en 
mailoverleg geweest als DB onderling en met onze partner in Kameroen.  
Adviseurs van de stichting waren in 2018: 

 Nicole de Baat, gezondheidswetenschapper 
 Ina Fiechter, pr. 
 Ron van der Graaf, architect  
 Manon Linders, verloskundige 
 Rosemarijn Slootbeek, pedagoog 
 Edwin van der Wal en Patty Janssen, webmaster 

Verschillende vrijwilligers hebben bij activiteiten in Wijchen en regio, hand en spandiensten 
verricht. In het bijzonder noemen we Stef Eilander en Henk van Haaften.  
  
Contacten met Bestuur partnerstichting in Kameroen: Casey Association Cameroon 
In 2018 hebben we als bestuur twee maal een overleg gehad met adviseurs en de voorzitter 
Dr. H. Mandi, uit Kameroen (april en september 2018). Specifieke onderwerpen voor de 
vergadering met Mr. Mandi waren, de bouw, de situatie in Kameroen en plannen voor 
nieuwe projecten.  
 
In december 2018 heeft Sally Ebot een bezoek gebracht aan Kameroen. Zij heeft veelvuldig 
overleg gehad met bestuur, kennisgemaakt met het STEP project  van het Liliane fonds en 
zijn de plannen van het partnerbestuur over de start van een 2e locatie besproken. (zie ook 
situatie in Kameroen)  
Door het bestuur zijn een aantal keren in een werkvergadering plannen verder uitgewerkt en 
was er verder veel mail en telefoonverkeer onderling en met Kameroen. De contacten met 
Kameroen werden voor het grootste deel gedaan door Sally Ebot. 
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Situatie in Kameroen 
 
Om de huidige situatie in Kameroen te begrijpen is het van belang iets te weten over de 
geschiedenis van Kameroen.  
Kameroen is zoals waarschijnlijk bekend een overwegend Franstalig land. Er zijn 10 Franse 
Regio’s en 2 Engelstalige.  Kameroen kent als koloniaal land een lange geschiedenis van 
vreemde overheersing: Portugal, Engeland, Duitsland en Frankrijk hebben er de scepter 
gezwaaid. In 1960 is Frans Kameroen onafhankelijk geworden en een jaar later heeft 
anglofoon Kameroen (North West en South West) zich aangesloten. Ondanks alle politieke 
tegenstellingen en alle corruptie was Kameroen tot 2018 een van de meest stabiele landen 
van Afrika. In november 2016 is er onrust ontstaan in de North West, de Engelstalige regio 
die boven onze South West regio ligt. Oorzaak was het dictaat van de president om de 
Franse taal in te voeren op universiteiten en scholen.  
In de aanloop naar de regionale en presidentsverkiezingen in november 2018 was de onrust 
in de North West groot. De onrust en de crisis breidde zich uit naar de South West. Onze 
partner, de Casey Association zag zich 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)  
De bouw van het nieuwe moeder en kindcentrum is in de aanloop naar de verkiezingen 
hierdoor ook stil komen te liggen. In december 2018 is de bouw gelukkig hervat. Op dit 
moment (januari 2019) wordt door buitenlandse zaken het advies gegeven om in de South 
West alleen te reizen als het echt noodzakelijk is. De North West heeft een negatief 
reisadvies. 
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 
Bas Jedu. Een dorp wat lijkt op Ikiliwindi: ook een centrumdorp met veel omliggende dorpen.    
Dit Bomono Bas Jedu is veilig, rustig en er kan in vrede gewerkt worden. 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 worden vanuit Bomono Bas 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. 
Het valt niet te zeggen hoe lang de onrust en crisis duurt, maar er wordt in Kameroen 
gewerkt aan een vredesplan omdat iedereen beseft dat vrede en stabiliteit moeten 
terugkeren. Als Casey Troy Foundation hebben we respect voor ons partnerbestuur voor hun 
doorzettingsvermogen, hun enthousiasme om het werk voor “onze” gehandicapte kinderen 
door te laten gaan.  
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Activiteiten in 2018 
 
Bijzonderheden Casey’s Home 
In februari 2018 is er een nieuwe leidinggevende voor het Casey’s Home aangesteld 
vanwege vertrek van de leidinggevende per 1 februari 2018. Zij heeft de taken overgenomen 
en is na de inwerkperiode begonnen om een aantal beleidsaanpassingen te doen. 
Het bestuur in Kameroen wil zo veel mogelijk de kinderen thuis begeleiden en het aantal 
bedden in het Casey’s Home zo effectief mogelijk gebruiken.  
In 2018 is een aantal kinderen met hulp uit Nederland geopereerd en hebben het 
revalidatietraject in het Casey’s Home doorgebracht. De contacten met ouders en dorpen 
zijn geïntensiveerd. De nieuwe leidinggevende heeft bij onze partner aangegeven dat het 
wenselijk is dat er eigenlijk een specifieke leerkracht zou moeten worden aangesteld voor 
het bijzonder intensieve onderwijs aan de kinderen in het Casey’s Home en aan de 
thuiswonende kinderen. Dit is door het partnerbestuur vertaald in een hulpvraag aan ons en 
in de zomer van 2018 zijn de eerste gesprekken met de parochie de Twaalf Apostelen gestart 
over een mogelijk eigen project van de Bisschoppelijke Vastenactie. In november 2018 
kregen we het bericht dat dit project inderdaad als project voor 2019 is geaccepteerd. Wat 
een mooi nieuws voor onze kinderen.  

   
 
De Fysiotherapeut en de verpleegkundige hebben in 2018 in samenwerking met het 
Lilianefonds de training voor het STEP project gevolgd. (2 scholingen) 
Dit is een project met specifieke aandacht voor kinderen met neurologische aandoeningen, 
voornamelijk cerebrale parese (CP). Het STEP-project richt zich op CP als gevolg van 
geboortetrauma, trauma vóór de eerste levensfase, HIV, malaria, meningitis en microcefalie. 
Het eerste deel van de training is gegeven in Bamenda, het 2e deel vanwege de situatie in 
Kameroen in Douala.  
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Na september 2018 was het functioneren van Casey's Home complex omdat de ouders van 
de kinderen besloten dat de kinderen in de dorpen bleven vanwege de toenemende 
onveiligheid in Ikiliwindi en de Zuid-regio. Met name het reizen was niet veilig. 
Desalniettemin werd de zorg en revalidatie gecontinueerd door de staf van het Casey’s 
Home en kregen de kinderen zoveel mogelijk de zorg thuis. Er waren enkele dorpen die niet 
bereikt konden worden vanwege de onveiligheid. Het betekende voor onze partner 
maximale flexibiliteit en creativiteit om toch de zorg te contineren.  
 
Greenhouse  
De in 2017 gebouwde kas achter het Casey’s Home is in 2018 volop in productie. Er wordt 
meer geproduceerd dan alleen voor eigen gebruik. Wat niet voor eigen gebruik wordt 
genuttigd wordt in het dorp op de weekmarkt verkocht. De kas wordt gerund door een in 
Bamenda opgeleide vrouw samen met een aantal inwoners van Ikiliwindi. 
In de in 2018 gestuurde container zijn extra zaden meegestuurd om het assortiment aan 
groenten uit te breiden.  
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Preventieproject (Community-based rehabilitation project) en malariaproject 
In 2017 was onze partner al gestart met het bezoeken van de 11 dorpen rondom Ikiliwindi 
met als doel om lichamelijke gehandicapten uit de onzichtbaarheid te krijgen, uitleg te geven 
over de mogelijkheden van de Casey Association Cameroon, om vrouwen te wijzen op de 
bouw van het nieuwe Moeder en Kind centrum, zodat het aantal onnodig gehandicapte 
kinderen werd gereduceerd, maar ook algemene voorlichting te geven over voorkomen van 
ziektes (botaandoeningen en vergroeiingen door matige voeding, malaria en diarree) . 
Onze partner heeft in april 2018 een subsidieverzoek gedaan bij ons voor uitbreiding van 
deze activiteiten voor 3 jaar. De bedoeling is dat na 3 jaar dit project is geïntegreerd in de 
werkwijze van het nieuwe Moeder en Kind centrum. Ook bij ons werd de urgentie gezien en 
is besloten onze partner hierbij te helpen. Op onze beurt is het ons gelukt om voor het 
eerste jaar sponsors in Nederland hiervoor te vinden.  
Onze partner heeft specifiek gevraagd om hulp bij de malariapreventie. Eind 2018 werd 
duidelijk dat we ook hiervoor in Nederland een sponsor hebben gevonden en zal dit project 
in 2019 van start gaan.  
 
Bouw Bakene Casey Healthcenter en Mercy’s Home Ikiliwindi 
In 2017 is gestart met de bouw van het Moeder en Kind centrum. De bedoeling was dat de 
bouw afgerond was in 2018 en het centrum in het 1e kwartaal van 2019 operationeel zou 
zijn. Echter door de crisis in anglofoon Kameroen, was bouwen vanaf medio september niet 
meer mogelijk. Vervoer was niet mogelijk, de werknemers konden niet meer komen en de 
aannemer kon niet anders dan de bouw tijdelijk stop te zetten omdat de veiligheid ernstig in 
het geding was. Eind december is de bouw hervat en de verwachting is dat het dak in januari 
op het moeder en kind centrum zit.  
Met hulp van o.a. de Wilde Ganzen is ook de start gemaakt van het Mercy’s Home. Een huis 
wat naast het Moeder en Kind centrum komt en waar zwangeren uit de regio met 38 weken 
zwangerschap kunnen verblijven . Daarmee zijn zij bij begin van de bevalling tijdig in het 
Moeder en Kind centrum  om zo veilig te kunnen bevallen . Voorkomen  kan zo worden dat 
door o.a. zuurstoftekort er handicaps ontstaan. 
Voor het Mercy’s home en ook voor de bijgebouwen (wasplaats, buitentoiletten en keuken) 
moest er eerst geëgaliseerd worden voor de bouw kon beginnen. 
In Kameroen verplicht de overheid om een omheining te bouwen rond een instelling voor 
gezondheidszorg. Alle stenen voor de muur (en dat zijn er heel veel…..) zijn gebakken en 
liggen opgeslagen. Zodra er geen vrachtwagens de bouwplaats meer op hoeven, kan de 
muur gemetseld worden. 
De aannemer heeft aangegeven dat als de situatie in anglofoon Kameroen niet verergerd, de 
bouw in april 2019 afgerond zal zijn.  
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Veel Materialen voor de bouw zijn opgeslagen in de container op ons terrein in Ikiliwindi, de 
laatste container staat nog elders opgeslagen en vandaar uit worden de materialen in 
onopvallende kleine auto’s als het redelijk veilig is op de weg, opgehaald. Deze container is 
in maart 2018 naar Kameroen gestuurd en veilig aangekomen. Geladen met hulpgoederen 
voor de kinderen, materialen voor het Moeder en Kind centrum en bouwmaterialen. Dit 
keer heel veel ziekenhuismaterialen met veel dank aan de Keilbout Malden en het 
Radboudumc Nijmegen. De klaring in de haven van Douala blijft een spannend gebeuren. Dit 
keer was het lastig: de hele container, met grote precisie geladen, moest in zijn totaliteit 
leeg en daarna weer ingepakt. De materialen voor de inrichting staan veilig weer in de 
container tot de in gebruik name van het centrum.  

    
 

 

Het Moeder en Kind centrum krijgt de naam: Bakene Casey Healthcenter Ikiliwindi. Bakene is 
de familienaam van de moeder van Sally Ebot (overleden in 2016) en Casey is de link naar 
het Casey’s Home. Het Mercy’s home is genoemd naar Sally Ebot, die in Kameroen Mercy 
wordt genoemd.  
 
Casey’s Home annex Bomono Bas Jedu 
In december 2018 zijn de voorbereidingen van start gegaan voor deze 2e locatie van de 
Casey Association. De verwachting is dat deze locatie in maart 2019 operationeel zal zijn. 
Het nieuwe gebouw ligt op een groot terrein.  

 .  
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Vanuit Bomono Bas Jedu gaan ook de in 2019 geplande projecten voor de lichamelijke 
gehandicapte kinderen van start inclusief het preventieproject. Maar ook het malariaproject 
en het project speciaal onderwijs.  
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. 
 
Project “Je toekomst begint op school, ook voor kinderen in Kameroen” 
Door o.a. de Vastenactie van de Twaalf Apostelen Wijchen is in 2015 het studiecentrum bij 
het Casey’s Home gebouwd. Dit studiecentrum is in 2017 uitgebreid. In dit studiecentrum 
wordt onderwijs aan de kinderen uit het Casey’s Home gegeven. Er staat een groot aantal 
pc’s (vanuit Nederland) die ook gebruikt worden door de 2 plaatselijke scholen en zomers 
kunnen ook jongeren en volwassenen uit het dorp hier gebruik van maken en training 
krijgen. 
Dit geldt ook voor de naaimachines. Het onderwijs werd gegeven door de toenmalige 
leidinggevende van het centrum. In 2018 vroeg de nieuwe leidinggevende van het centrum 
aan onze partner of er een speciale leerkracht aangesteld kon worden. De reden: te grote 
leeftijd en niveauverschillen bij de kinderen, waardoor het voor haar vrijwel onmogelijk was 
om les te geven. Zo kwam de vraag bij ons terecht. De plannen werden uitgewerkt en voor 
we toe waren aan het zoeken van sponsoren hiervoor werden we verblijd met de 
mededeling dat parochie de Twaalf Apostelen in Wijchen ons hiermee wilde helpen in 2019. 
Ook dit project start zo als het nu lijkt vanuit Bomono Bas Jedu en zodra de situatie in 
Kameroen zich herstelt ook in Ikiliwindi.  
Er zullen twee parttime speciaal hiervoor geschoolde leerkrachten worden aangenomen die 
de kinderen in onderwijsruimte/studiecentrum les geven. De kinderen zullen in kleine 
groepjes per dag een halve dag onderwijs volgen. De andere halve dag is voor zorg en 
revalidatie. Er is aangepast onderwijsmateriaal nodig (inclusief nieuwe software). Een van 
onze adviseurs (pedagoge) is al bezig met het ontwikkelen van het materiaal in overleg met 
bestuur in Kameroen. Zij heeft als RU student een paar jaar geleden al onderwijs en training 
gegeven in Ikiliwindi. Behalve lezen, schrijven etc. komt er veel aandacht voor praktische 
vakken, sport en muziek om kinderen voor te bereiden om zelfstandigheid ook in het 
voorzien in hun eigen onderhoud later. Naaien, handvaardigheid, timmeren etc. zullen veel 
aandacht krijgen. 
De Vastenactie is in het voorjaar van 2019 en we hopen dat in de zomer van 2019 alles zo 
ver is dat deze nieuwe vorm van onderwijs van start kan gaan! 
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Malariaproject 
Malaria is ook in Kameroen een gigantisch probleem waarvan de omvang soms niet goed is  
voor te stellen. Malaria ontstaat door een steek van een geïnfecteerde mug. Van zo’n steek 
word je heel ziek en zeker kinderen, zwangeren zijn heel kwetsbaar en telkens worden wij 
ook opgeschrikt door meldingen van overlijden van kinderen. Maar ook onze medewerkers 
zijn soms een paar weken uitgeschakeld door de malaria.  
De meest effectieve preventiemaatregelen zijn het gebruik van muggennetten (klamboes) 
behandeld met langdurige insecticiden - om de muggenbeten te voorkomen en om de 
muggen te doden - en het sproeien van de binnenmuren van huizen met vergelijkbare 
insecticiden om malaria dragende muggen te doden.  
In 2018 is door onze partner in Kameroen aandacht voor dit probleem van malaria gevraagd 
en uitgangspunt is dat in 2019 gestart wordt met het verstrekken van muggennetten in 
combinatie met voorlichting over deze ziekte. Na opening van het moeder en kind centrum 
wordt deze malariazorg (ook poliklinische behandeling!) hier ondergebracht. Voorrang bij de 
verstrekking van de muggennetten zullen zwangere vrouwen en kinderen tot 6 jaar hebben.  
 
Samenwerking met anderen 
De Casey Troy Foundation heeft ook in 2018 intensief samengewerkt met de 
partnerstichting in Kameroen, de Casey Association. Overlegd werd over de hulpvragen, 
over de kinderen, de medische en fysiotherapeutische behandeling van de kinderen, het 
transport, de bouw van het Moeder-en-Kind centrum, het Mercy’s Home, het onderwijs, de 
preventieprojecten, de samenwerking met het Lilianefonds etc. . De telefonische contacten 
met de Casey Association werden voornamelijk gedaan door Sally Ebot, maar er was 
intensief mailverkeer met de voorzitter die ook tweemaal in de gelegenheid had om in 
Nederland gezamenlijk te vergaderen. Zeker in de spannende maanden eind 2018 was het 
fijn om goed geïnformeerd te zijn en te blijven. 
 
 
 
 
In Nederland werd o.a. ook samengewerkt met PKN de Schakel, de streekdiaconie 
Maasenwaal, Stichting Paulus Mundial, en de R-K Parochie de Twaalf Apostelen en Cordaid 
(Bore Hole) voor de Vastenactie 2017,  en de Wilde Ganzen voor de bouw van het moeder-
en kind centrum en het Mercy’s Home.  
 

                                                                                                                                              
 
 

 
 

In 2018 hadden we o.a. met stichting de Keilbout, het CWZ en Radboud ziekenhuis Nijmegen 
contact. Contact over materialen voor het nieuwe Moeder en Kindcentrum. 
Ook met het Lilianefonds hebben we contact gehad, de contacten zijn overgenomen door 
onze partner in Kameroen. Onze medewerkers in Kameroen mochten tot onze grote vreugde 
mee doen met het STEP project. 
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PR en sponsoracties 
Zonder financiële ondersteuning is ons werk in Kameroen onmogelijk. Gelukkig zijn er nog 
veel mensen die ons als stichting willen helpen. Daar zijn we als bestuur heel dankbaar voor.  
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 brengen van 
organisaties en individuen.  
We kregen donaties in 2018 van Vraag en Aanbod in Wijchen, de Raad van Kerken van Lent, 
Oosterhout en Ressen (vastenactie)aldaar, Books4Life in Nijmegen, Stichting Klein Beetjes, 
medewerkers BNN/VARA, Rotary Tweestromenland, stichting Leek en van een aantal 
mensen die ons een warm hart toedragen en als voorbeeld bij afscheid ons project als 
“cadeau-doel” onder de aandacht brachten. Maar ook de jongste kinderen van de 
kindernevendienst van de Parousia gemeente Wijchen (schatgravers)  
 

    
Stef Eilander en Auwie Huang liepen met veel enthousiasme de Vierdaagse en door hun 
sponsoracties werd een prachtig bedrag bij elkaar “gelopen”.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Ontroerend zijn ook alle giften in natura, financiële bijdragen groot en klein, elke euro hier 
gaat als euro naar Kameroen!! 
 
Studenten en vrijwilligers 
Onze partner in Kameroen heeft ons in de winter van 2018 geadviseerd om 
veiligheidsredenen geen studenten, vrijwilligers en stagiaires uit te zenden naar Ikiliwindi en 
dit pas weer te doen als in maart 2019 in het veilige Bomono Bas Jedu  de “annex” klaar is.  

  
AVG 
In mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht en ook wij als 
kleine stichting hebben voldaan aan de hierin gestelde eisen van waarborging van 
privacygegevens.           
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Plannen voor 2019 
Ook 2019 zal weer een druk jaar zijn….. er zijn volop plannen. We noemen: 

 Vastenactie Parochie Twaalf Apostelen Wijchen voor speciaal onderwijs 
 Start malariaproject  
 Afronding bouw Bakene Casey Healthcenter en Mercy’s Home  
 Fondsenwerving stafwoningen 
 Overleg over studenten en stagiaires  
  Implementatie van het kookproject 
  ………. 

 
Tenslotte 
Tot slot willen we al diegenen die ons in wat voor vorm dan ook helpen bij ons werk voor 
“onze” kinderen in Kameroen heel hartelijk danken voor hun bijdragen en ondersteuning in 
welke vorm dan ook. 
 
 
 
Wijchen, januari 2019. 
Caroline Visser-van Dijck, secretaris. 


