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Bezoek Sally en 

vrijwilligers aan Kameroen 

januari 2016 In februari is  Sally Ebot, voorzitter, samen met Ron van 

der Graaf (architect) Henk van Enck (fysiotherapeut) 

en Auwie Huang (verpleegkundige/onderwijzeres) 

een aantal weken naar Kameroen geweest.  

Activiteiten Ron en Sally. 

Zij hebben veel overleg gehad met aannemers 

inzake de bouw van het nieuwe moeder en kind 

centrum, de watervoorziening, de plannen voor 

uitbreiding voor het studiecentrum. Voor Ron was het 

super om nu met eigen ogen “ zijn” Casey’s Home te 

zien, maar ook om zo heel goed de bouwtekeningen 

af te kunnen stemmen op de plaatselijke situatie, de 

hoogte verschillen in kaart te kunnen brengen.  

 

Casey Troy Foundation 

Foundation 
FoundationL
orem Ipsums 

Elk  kind een kans in Kameroen 
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Nieuwsbrief 10 
In deze nieuwsbrief willen 

we je vertellen over onze 

activiteiten in Kameroen en 

in Nederland, over 

ontwikkelingen en over 

plannen en over ”onze” 

kinderen in Kameroen. 

Want daar doen we het met 

zijn allen voor, besturen en 

vrijwilligers in Kameroen en 

in Nederland! Veel 

leesplezier! 

Namens het bestuur, 

Caroline Visser, secretaris 
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Stenen bakken 
Ron heeft samen met onze aannemer in Ikiliwindi, Kwasi Ewunken, de 

“stenenmachine” uitgeprobeerd: juiste samenstelling van het mengsel :klei 

zand, water en een beetje cement om een soort legoblokken te maken. 

Voordeel van deze blokken is dat ze heel makkelijk gestapeld kunnen worden 

en er weinig duur cement gebruikt hoeft te worden. De stenen worden stuk 

voor stuk gemaakt, gedroogd in de zon en dan kunnen ze gebruikt worden.  

Omdat we nog niet eerder met deze stenen gewerkt hadden en we de 

techniek uitgeprobeerd wilden hebben voor we er met het moeder en kind 

centrum mee gaan werken, is er gekozen om een muur om het studiecentrum 

te zetten.  
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Scholing Fysiotherapie 

Henk van Enck, kinderfysiotherapeut en docent aan de HAN in Nijmegen was 

mee naar Kameroen voor de scholing van Ernest Feh, die verantwoordelijk is in 

het centrum voor de fysio en de verpleegkundige zorg. Henk heeft gedurende 3 

weken Ernest laten zien hoe je zonder veel technische hulpmiddelen  kinderen 

kan activeren, kinderen kan uitdagen tot bewegen en revalideren. De 

hulpmiddelen uit de container zoals statafels en ander revalidatiemateriaal 

werden door Henk gedemonstreerd en na deze 3 weken was Ernest in staat om 

al het bijgeleerde in de praktijk te brengen. 

Samen hebben ze ook spreekuur gedaan in een van de dorpen rondom 

Ikiliwindi. Voor volwassenen in de wijde regio zijn ook geen voorzieningen. Niet 

voor mensen die een CVA hebben doorgemaakt, of anderszins een beperking 

hebben.  
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De container die in het najaar van 2016 geladen was en verstuurd naar Douala, 

was keurig op tijd aangekomen. Alle materialen zijn in Douala overgeladen op 

vrachtwagens en naar Ikiliwindi gebracht. Sally heeft zelf de klaring gedaan en 

de meeste goederen kunnen verdelen tijdens haar verblijf. Een deel van de 

goederen, bestemd voor het moeder en kind centrum zijn opgeslagen.  

De materialen voor fysiotherapie zijn direct in gebruik genomen: trampoline, 

massage tafel, loopkrukken, rollators en rolstoelen, loopbrug, statafels en 

spelmateriaal. De fysiotherapieruimte wordt door de kinderen onder leiding van 

Ernest heel intensief gebruikt.  

Container 2017 
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Vierdaagse Nijmegen  

In juli  was het weer zo ver: het 

Vierdaagse spektakel barstte weer los!  

Stef Eilander en Ina 

Fiechter liepen weer 

mee en lieten zich 

sponsoren voor onze 

stichting.  

Geweldig al die mensen 

die zich inzetten 

voor onze kinderen 

in Kameroen! 
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Spel en ontwikkeling  
Door de politieke situatie in de beide Engelstalige regio’s in Kameroen is wordt er 

vanaf november 2016 geen onderwijs meer gegeven. De kinderen in Ikiliwindi 

konden ook niet naar school. Een hele belasting voor Comfort, omdat ook de 

kinderen uit het Casey’s Home niet naar school konden. De komst van Auwie 

was dan ook heerlijk: veel spelletjes doen, met de kinderen activiteiten doen, 

kleuren en knutselen, zingen en muziek maken, het was en groot feest. 

 

Bestuur 
Toegevoegd aan het bestuur zijn 

Nicole en Leon de Baat. Beide 

met veel ervaring in de 

gezondheidszorg en in Afrika. 

Van harte welkom Leon en 

Nicole,  

Afscheid werd genomen van Riet 

Voordendag. Zij zal als erelid van 

het bestuur ons af en toe blijven 

helpen! Dank Riet voor je 

jarenlange inzet! 
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Al een aantal jaren komen er via het IBO 

(Internationale Bouworde), een Nederlands-

Vlaamse organisatie vrijwilligers naar het Casey’s 

Home. In oktober van dit jaar vertrekt Linda Plaat, 

een docent met jarenlange ervaring in Nederland 

en in buitenland naar Ikiliwindi. Zij zal gedurende 3 

maanden het onderwijs gaan geven in het 

studiecentrum bij het Casey’s home, maar ook de 

plaatselijke leerkrachten (we hopen dat het 

onderwijs dan weer van start is….) helpen met de 

integratie van onze gehandicapte kinderen binnen 

het reguliere onderwijs! We zijn heel blij dat Linda 3 

maanden dit voor ons wil gaan doen en wensen 

haar heel veel succes en werkplezier! 

  

IBO Vrijwilliger 

Anja en Karine 

OBS de Inktvis Dirksland 
Emmalie, de kleindochter van Caroline Visser, had op haar basisschool over de 

Casey Troy Foundation verteld en een foldertje aan haar meester en de 

directeur laten lezen. Het resultaat: haar oma mocht in alle klassen een 

verhaaltje vertellen over de stichting, maar ook zou de helft van de jaarlijkse 

sponsorloop bestemd zijn voor de uitbreiding van het nieuwe studiecentrum. 

Het waren 2 prachtige dagen op een superleuke school. De kinderen maakte 

voor het nieuwe studiecentrum kleurplaten die de maand erop al opgehangen 

werden in Ikiliwindi. Een prachtige actie van kinderen uit Dirksland voor kinderen 

in Kameroen! 
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Uitbreiding van het studiecentrum 

In 2016 is het studiecentrum in gebruik genomen. Maar al heel snel bleek 

dat het aan de klein kant was door het groeiende aantal kinderen wat er 

gebruik van maakt. Door een aantal specifiek voor onderwijs bedoelde 

giften was het mogelijk om het studiecentrum uit te breiden.  Met de 

gebakken “ lego”  stenen werden prachtige muren gemaakt, er kwam een 

nieuwe vloer en een nieuw dakconstructie en uiteindelijk nieuwe tafels en 

stoelen (uit de container!!) en….allemaal nieuwe extra computers van de 

Radboud Universiteit in Nijmegen. Met heel veel dank aan Casper Ter 

Hegge en de afdeling tandheelkunde! Als het financieel mogelijk is, dan 

komen er ook extra zonnepanelen op. 

De Radboudstudenten konden zo aan nog meer kinderen in juli les geven! 
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In het kader van hun minor tijdens hun bachelor opleiding hebben Jette, Caro 

en Nienke gekozen om 3 weken naar ons project te gaan. Van februari tot juni 

2017 volgden ze wekelijks colleges “Community Outreach Project”  ter 

voorbereiding van hun stage in een ontwikkelingsland. Eind juni was het zover 

en vlogen ze naar Douala, waar Elizabeth ze op wachtte op het vliegveld. Na 

zoeken naar de koffer van Caro, (de koffer volgde na 2 dagen) vertrokken ze 

naar Ikiliwindi. Na het eerste weekend acclimatiseren begonnen ze met het 

lesgeven aan 100 jongeren uit Ikiliwindi. Computerles, Engelse les en ze zijn ook 

vooral veel bezig geweest met de kinderen uit het Casey’s Home. Het waren 

geweldige 3 weken en na de uitreiking van de certificaten kostte het moeite 

om afscheid te nemen. Een stage die voor Jette, Caro en Nienke heel bijzonder 

was, maar ook voor de bevolking in Ikiliwindi. Jonge enthousiaste mensen uit 

een Westerse cultuur die hen 3 weken lang hielpen met hun ontwikkeling. Een 

unieke kans! Zo wordt het hele dorp Ikiliwindi blij van alle contacten met 

Nederland! 

Radboudstudenten naar Ikiliwindi 
In juli  
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Ook naar Kameroen? 
Zou je het ook leuk vinden om ook een periode vrijwilligerswerk te doen in 

Kameroen in combinatie van het bezoeken van de mooie South West Region in 

Kameroen…..Er zijn in de periode van december tot en met juli allerhande 

mogelijkheden. We zijn blij met mensen van jong tot oud die het leuk vinden om 

samen met de staf en vrijwilligers in Ikiliwindi samen in de brede zin van het woord 

te helpen in het Casey’s Home. Het najaar is minder geschikt door de intense 

regentijd. 

Als je aansluitend wil reizen dan zorgen we voor vertrouwde begeleiding. 

Je kan je rechtstrees opgeven bij ons: 

Caroline Visser: visser75@xs4all.nl /06-46267581  

Of bij het IBO in Nijmegen: 

 St. Annastraat 174, 6524 GT Nijmegen 

tel 024-3226074 

E: info@ibo-nederland.org  

Je verblijft in Ikiliwindi in het familyhome in het dorp.  

 

Handwerkgroep de Schakel in Wijchen 
In juli  
 

De handwerkgroep in de Schakel in Wijchen bestaande uit een enthousiaste 

handwerksters van jong tot oud heeft de afgelopen maanden gehandwerkt 

voor het nieuwe moeder en kind centrum: mutsjes voor de pasgeborenen, 

dekentjes en knuffeltjes, De mooiste dingen zij gefabriceerd! Dit najaar gaat 

alles naar Kameroen om volgend jaar te kunnen gebruiken als het moeder en 

kind centrum klaar is! 

mailto:visser75@xs4all.nl
mailto:info@ibo-nederland.org
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Watervoorziening in Ikiliwindi 
Bijna 2 jaar geleden werd door de Chinezen in opdracht van overheid in 

Kameroen een weg geasfalteerd van het zuiden naar het noorden. (richting 

Nigeria) Een deel van de weg ligt in Ikiliwindi. Bij de werkzaamheden is de 

waterleiding geraakt en het dorp werd afgesloten van de waterleiding. De 

Chinezen hadden niet in hun contract staan dat ze dit moesten repareren, dus 

vertrokken. De overheid heeft er een jaar overgedaan om de leiding weer te 

maken. Mooi….maar het is zo provisorisch gemaakt dat de waterdruk te laag is 

om water uit de kraan te krijgen. Dat betekende water halen uit een 

nabijgelegen meertje. Water om je te wassen, kleren te wassen, groente te 

wassen en te drinken. Drinkwater wat vervuild was met als gevolg heel veel 

kinderen en volwassenen ziek door dit vieze water. De hygiëne nam af, er kon 

niet meer schoongemaakt worden, niet meer gewassen worden. 

In augustus 2016 kregen we de gelegenheid om in Wijchen bij de parochie de 

Twaalf Apostelen een project in te dienen. Dat hebben we gedaan, en het werd 

gelukkig goedgekeurd door de parochie en later ook door de Vastenaktie en 

Cordaid. Dat betekende dat in de vastentijd 2017 (40 dagentijd) in Wijchen huis 

aan huis gecollecteerd werd voor de Vastenaktie en er op allerlei manieren geld 

voor deze actie werd ingezameld. 

Het project omvatte de aanleg van een bore hole (pomp), een mega 

watertank, en de aanleg van leidingen naar het Casey’s home en naar een 

centrale plaats in het dorp waar een aftappunt komt voor de inwoners van 

Ikiliwindi. Een prachtig project! 

Op dit moment is men bezig met de afbouw van het aftappunt en zal met een 

mooi dorpsfeest de watervoorziening in gebruik genomen worden. 

Wat een geluk dat we in augustus in Nederland de kans kregen dit project in te 

dienen, zodat we met hulp van de Vastenaktie dit prachtige project voor heel 

Ikiliwindi kunnen realiseren! 
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Bouw Bakeme Casey’s Healthcenter Eind van deze maand hopen  we als bestuur het startschot te kunnen geven 

voor de bouw van het moeder en kind centrum. Wat komt er in het centrum?   

 Verloskamer, weeën kamer en kamers voor moeders en kinderen 

 Apotheek en laboratorium 

 Consultatiebureau 

 Spreekkamers voor verloskundige en arts 

 Ruimte voor fysiotherapie voor volwassenen 

 Tandartskamer 

 Ruimte voor spoedeisende hulp 

Ron van der Graaf heeft als architect van het Casey’s Home ook dit centrum 

getekend. In februari 2017 zijn de plannen besproken met de aannemers en 

het bestuur in Kameroen.  

Het centrum krijgt de naam Bakeme mee, naar de familie Bakema die de 

grond waar het gebouw op komt te staan gedoneerd heeft en de naam 

Casey als verbintenis met onze stichtingen in Nederland en Kameroen: het 

Bakeme Casey’s Healthcenter Ikiliwindi.  

De bouw van dit centrum is als project ingediend bij de Wilde Ganzen in 2016 

en al heel snel omarmd. Zij helpen mee met de financiering! Eind april was ons 

project zelfs te zien op zondagmorgen bij 

hun uitzending! 

Op dit moment zijn we aan het zoeken naar 

de laatste donaties, zodat we het 

benodigde bedrag bijeen hebben. 

 

In Kameroen wordt met spanning gewacht op het besluit van ons bestuur! 

 

 

Bouw Moeder en Kind Centrum 

Actie studenten tandheelkunde voor de tandartsunit 
De Tandheelkundige Faculteits Vereniging (TFV) Nijmegen was al jaren op 

de hoogte van het werk van hun studieadviseur Caroline Visser voor de 

Casey Troy Foundation. Zij hebben omdat Caroline met pensioen gaat dit 

jaar in 2017 de CTF als doel van hun goede doelenweek gekozen. Heel 

bijzonder omdat dit zo toepasselijk is: studenten tandheelkunde voor een 

unit in Kameroen. 

Er waren allerlei activiteiten: o.a. hoorcollege, voetbaltoernooi, ontbijtyoga, 

trappenloop en het kaal scheren van de mannen van het TFV bestuur! Het 

was een groot succes! Zelfs in de Gelderlander kwam een artikel met een 

foto van de trappenloop in het nieuwe tandheelkundegebouw. 

Van de opbrengst werden we helemaal stil: 2765 euro was de opbrengst! 
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Rapportage kinderen in het Casey’s Home 

Comfort schrijft elk half jaar een rapportage over het wel en wee in 

Kameroen. Uit haar nieuwsbrief het volgende fragment: 

Miriam 

In june one of the Casey kids bij name Tambe Miriam was selected as a 

junio Parlementarian to represent Meme and Konye Sub Division for one 

week program that took place in the capital city of Cameroon Yaounde.  

 

Ook wij zijn trots op Miriam die volledig rolstoel afhankelijk is 

en enorm knokt om “ gewoon”  mee te kunnen doen! 

Blessing 

Ook Blessing ontwikkelt zich super. 

Toen Caroline haar bij de opening 

van het centrum in 2014 opnam in 

het Casey’s home, kon zij niets, 

alleen liggen. Nu loopt ze met 

hulp! 

Arthur  

Arthur is een van de kinderen waar we al heel lang voor zorgen. Ook hij 

ontwikkelt zich prima. Deze zomer had hij een terugslag na een malaria 

aanval en epileptische insulten. Na ziekenhuisopname is hij weer thuis in 

het Casey’s Home. Er is voor hem een speciale rolstoel onderweg met 

een hoofdsteun. Ron heeft in februari een stoeltje voor hem gemaakt 

samen met Elias, waar hij ook bij het eten goed in kan zitten. 
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Challenge jongeren Parochie Twaalf Apostelen Wijchen 

Op zondag 2 april hebben jongeren van Parochie de Twaalf Apostelen op het 

kerkplein voor het Antonius Abt in Wijchen een markt georganiseerd samen met 

jongeren van het Maaswaalcollege in Wijchen. Er waren allerlei activiteiten en je kon 

er van alles kopen. De opbrengst was voor de bouw van het moeder en kind 

centrum. De jongerenpastor Marieke Drenth probeert ook een groep jongeren 

enthousiast te krijgen om in de mei vakantie 2018 te gaan helpen in het Casey’s 

Home. Dank voor jullie enthousiasme en inzet en de mooie opbrengst! (500 euro) 

Bezoeken dorpen rondom Ikiliwindi (behorend bij 
gemeente Konye) 

Sally Auwie, Ron en Henk zijn een keer mee geweest met een bezoek van Ernest en 

Comfort aan een van de dorpen in de omgeving van Ikiliwindi. 

Zo’n spreekuur wordt eens in de 6 weken gehouden en er komen ouders met 

kinderen, maar ook volwassenen.  Allemaal mensen met een of andere handicap, 

aangeboren of verkregen. Het is schrijnend om te zien hoe deze mensen het 

allemaal zonder zorg moeten doen. De consulten zijn gratis, als er 

fysiotherapeutische behandeling nodig is, dan wordt die gegeven in het Casey’s 

Home tegen een geringe vergoeding. In de komende maanden zullen deze 

spreekuren geïntensiveerd worden.  
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Giften/sponsoren  

Heel blij zijn we met alle giften en donaties die we in 

de afgelopen maanden weer hebben ontvangen. 

Grote giften, kleine giften we zijn met alles super blij 

en door onze werkwijze kan elke euro als euro naar 

Kameroen! Alle kleine en grote beetjes helpen ons om ons 

doel te bereiken! 

 

Vind je het leuk om een speciaal kind te sponsoren 

(kosten operatie /schoolgeld) laat het ons weten. 

We kijken samen met jou naar mogelijkheden! 

 

Heb je een idee voor een sponsor actie of weet je 

een vereniging, school of kerk die nog een goed doel 

zoeken voor hun actie? Wij willen heel graag informatie 

geven! 
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Diverse giften die we kregen…… 

Vraag en Aanbod 

Wijchen 

Boekenbeurs den Bosch 

Verloskundige Kring Nijmegen 



 

 14 

 

Als ambassadeur wil ik je vertellen dat 

ik heel blij ben met alle hulp voor de 

kinderen in Kameroen. Kinderen die 

niet zo als ik alle kansen hebben om me 

ondanks mijn handicap te ontwikkelen. 

Hoop dat u ons blijft helpen zodat echt 

alle kinderen, ook de gehandicapte 

kinderen een kans krijgen in Kameroen! 

Casey Ebot  

Helpt u ons ? 

???helpen! 

  

 

Contactgegevens 

 

Secretariaat Caroline Visser 

Aalsburg 24-12 

6602 VX Wijchen 

06-46267581 

mail: info@caseytroyfoundation.nl 

www.casey troyfoundation.nl  

kvk 09197274 

IBAN NL51 RABO 0131 3245 27 

t.n.v Stichting gehandicapte kinderen 

Kameroen 
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