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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 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. 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 2016 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.  
Voor onze gehandicapte kinderen in Kameroen is ons project een super mooie voorziening: 
zij krijgen aandacht en liefde, zorg, revalidatie en onderwijs. 
Maar ook is in Ikiliwindi al voor een deel het beeld wat de bevolking had van gehandicapte 
kinderen “ gekanteld”, is het werk in en vanuit Casey’s Home een voorbeeld voor de hele 
South West Region. 
En dit alles is in gang gezet door Casey, dit geweldige kind die ondanks zijn ernstige handicap 
blij en vrolijk blijft en de belangrijkste ambassadeur is van onze stichting! 
 

  
Casey op het strand van Ameland 

Bestuur 
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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   
 Riet Voordendag- de Bruin, lid 

 
Wijze van werken 
Het dagelijks bestuur (db) is in 2016 drie keer bijeen geweest en hiernaast zijn er 2 
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 zijn: 

 Edwin van der Wal en Patty Janssen, webmasters 
 Ron van der Graaf, architect.  
 Manon Linders, verloskundige 
 Marcel van der Woude, technisch adviseur  

Ina Fiechter, Stef Eilander, Pim Visser, Bas Voordendag en Roetert van de Pol (tot 1 juni 
2016)  hebben o.a. als actieve vrijwilligers het bestuur ook in 2016 ondersteund bij 
praktische activiteiten. 
  
Contacten met Bestuur partnerstichting in Kameroen: Casey Association Cameroon 
De contacten met onze partner verliepen in 2016 voor het grootste deel via telefoon en 
mail. Sally Ebot heeft als bestuursvoorzitter in januari 2016 het Casey’s Home bezocht en 
met de partnerstichting overleg gehad. In de zomer van 2016 bracht Mr. Charles Tayo, 
voorzitter van onze partnerstichting een werkbezoek aan Nederland. Veel tijd en energie is 
tijdens dit bezoek besteed aan het project Moeder en Kind centrum. Extra fijn was het dat 
we gezamenlijk het 1e overleg met de Wilde Ganzen konden doen voor financiële 
ondersteuning van dit project. De samenwerking met onze partner is heel 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! 
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Activiteiten in 2016 
 
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 samen gedaan 
door  een aantal vrouwen uit het dorp Ikiliwindi. Een aantal mannen uit Ikiliwindi  verricht 
onderhoudswerkzaamheden, hebben een winkeltje opgezet en helpen met de activiteiten 
van de kinderen. Voor de veiligheid van de staf en de kinderen is er een nachtwaker 
aangesteld. Miss Comfort houdt ons als Nederlandse partner elke 6 maanden op de hoogte 
over de bijzonderheden in het Casey’s Home middels een halfjaarlijkse rapportage. 
 

  

  
 
 
Bijzonderheden Casey’s Home 
Onder leiding van Comfort kon het Casey’s Home dit jaar een flinke vooruitgang boeken op 
het gebied van zorg, revalidatie en onderwijs van de kinderen. De contacten met ouders van 
de kinderen werden geoptimaliseerd. Voor een aantal kinderen, die gezien hun fysieke 
situatie zorg in het Casey’s Home nodig hadden en waarvan de ouders geen bijdrage konden 
betalen aan het Casey’s Home, werd voor de zorg en schoolgeld een beroep gedaan op onze 
stichting.  
De kinderen in het centrum hebben een goede afwisseling in zorg en revalidatie, onderwijs, 
maar ook wordt er tijd en aandacht besteed aan tekenen, knutselen, spelen met het 
aanwezige spelmateriaal en puzzels, buiten spelen met de andere kinderen uit Ikiliwindi en 
voor het naar bed gaan, zingen, dansen en Bijbellezen. Voor Nederlandse kinderen gewone 
activiteiten voor kinderen in Kameroen heel bijzonder. Met hulp van de kinderen van de 
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kindernevendienst van de Parousiagemeente Wijchen/Nijmegen werden prachtige grote 
drums aangeschaft. Door hulp van een particuliere donateur was het mogelijk om een tv 
aansluiting mogelijk te maken (met antenne) waardoor tv en video/cd gebruikt kunnen 
worden bij educatieve activiteiten. 

   
 
Een aantal kinderen is 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. Voor deze kinderen maakt zo’n operatie het verschil van dag en nacht: 
kunnen lopen of niet.  
 

  
 
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.  
Sally Ebot heeft in januari 2016 samen met Charles Tayo een aantal afspraken gehad met Zr. 
Leonarda, leidinggevende van het revalidatiecentrum Arch in Mutengene. Zij werkt al jaren 
samen met stichting Naoberhulp uit Twente en er zijn in januari samenwerkingsafspraken 
gemaakt. Indien een kind intensieve revalidatie nodig heeft die niet mogelijk is in Ikiliwindi, 
zal dit gebeuren in Arch. Ook zal de instrumentmaker van Arch voor onze kinderen de 
aangepaste schoenen maken. De afstand Mutengene-Ikiliwindi is kleiner dan naar Bamenda.  
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Uit dit overleg en ook na het bezoek van Rosa, een Amerikaanse fysiotherapeute, bleek ook 
dat een aanstelling van een fysiotherapeut echt heel noodzakelijk was.  

   
 
Deze constatering heeft geleid tot een succesvol project fysiotherapie. Mogelijk gemaakt 
door financiering van o.a. Kerkinactie, Casterenhoeve, TREIN, Ineke Feitstchting en de 
boekenbeurs van de Vincentiusvereniging den Bosch.  
In het voorjaar kon gestart worden met dit project en is ook een fysiotherapeut aangesteld. 
Naast deze fysiotherapeut is er in de zomer van 2016 ook een verpleegkundige op 
vrijwilligersbasis begonnen in het Casey’s Home. Zij verrichten hun werkzaamheden onder 
leiding van Miss Comfort. In de loop van 2016 werden in Nederland materialen aangeschaft 
om de fysiotherapie/revalidatie/ergotherapie te optimaliseren. Deze zijn medio december 
verscheept naar Kameroen. Het laatste onderdeel van dit project is de scholing van staf en 
vrijwilligers door een Nederlandse kinderfysiotherapeut hoe je op een speelse manier 
kinderen kan helpen met hun motorische ontwikkeling. Dit omdat in Afrikaanse landen het 
accent ligt bij fysiotherapie op massages en veel technische behandelingen. 
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Bezoeken van thuiswonende kinderen 
In 2016 is veel gebruik gemaakt van de auto, voor vervoer van onze kinderen voor onderwijs, 
voor bezoeken aan ziekenhuizen en revalidatiecentra, voor het vervoer van vrijwilligers.  
Maar heel belangrijk is dat nu veel makkelijker thuiswonende kinderen die zorg en 
revalidatie kregen in het Casey’s Home en weer terug zijn gegaan naar de ouders, bezocht 
kunnen worden. Zo kunnen de ouders ondersteund worden in de zorg van hun gehandicapte 
kind thuis. 

  
 
Opening Studiecentrum  
In januari 2016 heeft Sally samen met Comfort en in aanwezigheid van veel inwoners van het 
dorp het studiecentrum geopend. Het studiecentrum wat gerealiseerd is door m.n. 
ondersteuning van de Vastenaktie Wijchen. De aanwezige kinderen kregen een doos met 
tekenmateriaal en speelgoed. Deze dozen waren gemaakt door basisschool de Wingerd in 
Bergharen in het kader van de Vastenaktie. Ook kregen een aantal kinderen die normaliter in 
de regentijd niet naar school konden, waterschoenen of regenlaarzen! 
 

  

  
 
In maart werd door ons bestuur een presentatie gegeven voor de Parochie de Twaalf 
Apostelen over het resultaat van deze prachtige Vastenaktie. 
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Watervoorziening 
Eind december 2015 /begin 2016 is door de overheid in Kameroen het eerste deel van de 
weg van Kumba naar Mamfe geasfalteerd. Het dorp Ikiliwindi is aan deze weg gelegen.Een 
project dat door Chinese bedrijven in Kameroen is opgezet om daarmee een goede 
verbinding te hebben met het buurland Nigeria. (havens voor uitvoer van grondstoffen) 
Bij deze werkzaamheden is de waterleiding die het dorp Ikiliwindi heeft dusdanig beschadigd 
dat deze tot in mei niet meer gebruikt kon worden. Water moest gehaald worden in een 
riviertje met alle gevolgen dan dien: veel moeite om het water in het Casey’s Home te 
krijgen, onvoldoende hygiëne door het vuile water, geen gebruik van douches en toiletten. 
Na maanden werd door de overheid wel de waterleiding gerepareerd, maar de waterdruk 
was zo laag dat in het hoger gelegen deel van Ikiliwindi er geen water uit de kraan meer 
kwam en ook onze watertank niet meer gevuld werd.  
Door onze partner werd hulp gevraagd. Als een geschenk uit de hemel hoorden we eind 
augustus 2016 dat Parochie de Twaalf Apostelen in Wijchen ons vroeg of het lukt om binnen 
3 dagen een projectvoorstel in te dienen. Met kunst en vliegwerk en met maximale inzet van 
Sally Ebot om een offerte te regelen in Douala, is dit gelukt en na de presentatie in de 
Parochie en presentatie voor Cordaid bij het Bisdom ’s Hertogenbosch, hoorden we in 
december dat ons project werd goedgekeurd. 
Wat een zegen voor het dorp, en voor onze kinderen. In 2017 na afronding van de 
Vastenaktie kan gestart worden met de aanleg van een bore hole, een leiding van daar uit 
naar het Casey’s Home, een leiding naar het nieuw te bouwen moeder en kind centrum en 
er komt voor de inwoners van Ikiliwindi een aftappunt met een aantal kranen. 
 

   
 
 
Samenwerking met anderen 
De Stichting Gehandicapte Kinderen Kameroen heeft ook in 2016 intensief samengewerkt 
met de partnerstichting in Kameroen, de Casey Association. Overlegd  werd over de 
hulpvragen, over de kinderen, het transport, vergunningen, samenwerking met 
revalidatiecentrum Arch en veel andere zaken. De contacten met de Casey Association 
werden voornamelijk verzorgd door Sally Ebot. In Kameroen is er wisseling geweest in het 
bestuur en zijn er 2 nieuwe bestuursleden enthousiast begonnen met hun werkzaamheden 
voor de Casey Association.  
 
In Kameroen wordt o.a. samen gewerkt met de beide basisscholen van het dorp, de 
vrouwengroepen en het  Department voor Social Affairs, revalidatiecentrum Arch.  
Ook de Mayor van Konye (de gemeente waar Ikiliwindi bij hoort), his Excellency George 
Musima,  heeft net als andere jaren het Casey’s Home bezocht op Nieuwjaarsdag! Voor het 
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Casey’s Home, de kinderen en de medewerkers en vrijwilligers voelt dit als erkenning van de 
zorg voor lichamelijke gehandicapte kinderen! 
 
In Nederland werd o.a. ook samengewerkt met PKN de Schakel, Wilde Ganzen, Stichting 
Paulus Mundial, en de Internationale Bouworde Nederland (IBO) en de R-K Parochie de 
Twaalf Apostelen en Cordaid over een nieuw project (Bore Hole) voor de Vastenaktie 2017 
en de Radboud Universiteit.  
 

                                                                                                                                               
 
 
Inzameling hulpgoederen  
Vanaf het moment dat er groen licht was voor het project fysiotherapie zijn we in Nederland 
begonnen met het verzamelen van goederen t.b.v. dit project. Een deel van de goederen is 
aangekocht en een deel tegen onkostenvergoeding verkregen. In het bijzonder willen we 
hiervoor onze dank uitspreken voor de hulp van POM, afdeling fysiotherapie en ergotherapie 
van de Maartenskliniek, voor Sunrise, Atlas Kidtech. Zo kon er in december een volle 
container (bijgeladen met andere hulpgoederen) naar de haven in Amsterdam, waar de 
container door Sally Ebot en helpers, vakkundig geladen werd en op weg kon naar 
Kameroen. Daar wordt hij eind januari 2017 verwacht. Het transport naar Amsterdam werd 
mogelijk gemaakt door heel veel enthousiaste vrijwilligers en firma Lewiszong uit Bergharen 
die een vrachtauto en chauffeur ter beschikking stelde.  
 

   
 
PR en sponsoracties 
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.  
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 
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organisaties en individuen. In 2016 zijn alle basisscholen in Wijchen alle PKN kerken in de 
regio schriftelijk benaderd om aandacht te vragen voor de Casey Troy Foundation.  
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. Pannenkoekenrestaurant ’t Hoogstraatje in Nijmegen heeft een aantal 
maanden de opbrengst van de zgn. TOPpannenkoek gedoneerd aan onze stichting. En zo 
waren er allerlei grote en kleine initiatieven waarmee we ons werk kunnen doen in 
Kameroen zoals de verkoop van een boekje van Probus in Wijchen en de opbrengst van een 
statiegeldactie in een supermarkt in Wijchen.   
 
Een grote groep vrijwilligers (de jongste was 12 en de oudste 64!) liet zich sponsoren bij het 
lopen van de Nijmeegse Vierdaagse voor de Casey Troy Foundation met een prachtige 
opbrengst!  

    
 

   
 
AVW 
Atletiekvereniging Wijchen heeft op 29 mei 2016 tijdens de Tweestromenloop aandacht 
besteed aan onze stichting. Bij de inschrijving konden lopers een donatie doen, magneetjes 
kopen om hun nummer op hun shirt te doen, er was een grote lotenverkoop in alle 
lopersgroepen georganiseerd. Op de dag zelf was er een rolstoelrace, waar 5 teams aan 
meededen: Wijchense politici, Praktijk voor fysiotherapie de Baat, Bestuur van AVW, 
vrijwilligers van de Casey Troy Foundation en Groenwerk Leur. Zij namen het op tegen Casey, 
een oneerlijke strijd, want die won natuurlijk. Van de deelnemende teams won 
fysiotherapiepraktijk van Nicole en Leon de Baat. 
Een geweldige dag met veel enthousiaste vrijwilligers van AVW en de Casey Troy 
Foundation. Aan de voorbereiding deed een scholiere van het Maaswaalcollege mee in het 
kader van een project maatschappelijke oriëntatie. De opbrengst was voor het project 
fysiotherapie. 
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Studenten en vrijwilligers 
In 2016 zijn er twee IBO vrijwilligers, Karine Mars en Anja op ’ t Hoog naar ons project 
geweest en hebben hier samen met onze kinderen, kinderen uit het dorp, partnerbestuur, 
vrijwilligers en medewerkers van het Casey’s Home een geweldige tijd gehad. Het afscheid 
nemen was voor beide partijen moeilijk. 

    

  

  
 
In juli 2016 zijn de eerste 2 (bachelor) studenten van de Radboud Universiteit, Carolijn de 
Bresser en Rosemarijn Slootbeek, in het kader van het project COP (Community Outreach 
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Project) 3 weken in Ikiliwindi geweest. Zij hebben voor de kinderen uit het Casey’s Home en 
voor kinderen en jongeren uit het dorp allerlei computerlessen gegeven (Windows, Word, 
Excel en PowerPoint). De belangstelling was enorm en niet alle gegadigden konden dit jaar al 
mee doen. Ook hebben ze lessen (Cambridge)Engels gegeven, de jongste kinderen letters 
geleerd, blokfluitles gegeven en de kinderen tandenpoets instructie gegeven. 
Het enthousiasme van Carolijn en Rosemarijn was enorm en de evaluatie van deze eerste 
twee studenten was zo positief dat besloten is dat het project in 2017 gecontinueerd zal 
worden. 
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Plannen voor 2017 
 
Ook 2017 zal weer een druk jaar zijn…..er zijn volop plannen. We noemen: 

 Afronding project fysiotherapie 

 Project watervoorziening 

 Uitbreiding van het studiecentrum 

 Afronding fondsenwerving moeder en kind centrum en hopelijk de start van de bouw 

 Bezoek van fysiotherapeut, verpleegkundige, onze architect en Sally Ebot aan 
Kameroen 

 Verkenning project werk voor gehandicapte jongeren (bakkerij) 

 ……. 
 
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 energie, inspanning, financiële en 
andere ondersteuning. Sally Ebot kreeg met Pasen in Londen een internationale award voor 
haar enorme inspanning. Zij vormt de brug tussen Nederland en Kameroen, tussen twee  
culturen.  

  
 
 
 
 
 
Wijchen, januari 2017. 
Caroline Visser-van Dijck, secretaris. 


