Jaarverslag 2017

Wijchen, januari 2018.

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-LeurBatenburg (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 2017 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 Vastenactie 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 Ouddorp (juli 2017)
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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.
Per januari 2017 heeft Riet Voordendag- de Bruin, afscheid genomen als lid van het bestuur.
Wijze van werken
Het dagelijks bestuur (DB) is in 2017 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 zijn:
Edwin van der Wal en Patty Janssen, webmaster
Ron van der Graaf, architect
Leon de Baat, fysiotherapeut
Nicole de Baat, gezondheidswetenschapper
Manon Linders, verloskundige
Marcel van der Woude, technisch adviseur
Ina Fiechter, pr.
Stef Eilander, Henk van Haaften, Pim Visser, Bas en Riet Voordendag hebben als actieve
vrijwilligers het bestuur ook in 2017 ondersteund bij praktische activiteiten.
Contacten met Bestuur partnerstichting in Kameroen: Casey Association Cameroon
In februari is Sally Ebot samen met Ron van der Graaf naar Kameroen geweest met als doel
om samen met het partnerbestuur en de aannemers het bouwplan van het moeder- en kind
centrum te bespreken. Omdat cement relatief erg duur is in Kameroen, is gekozen om te
werken met eigen gebakken stenen. Om deze stenen uit te testen is besloten om een muur
te zetten om het houten studiecentrum. In verband met de bouw van het moeder- en kind
centrum heeft onze partner gekozen voor uitbreiding van het bestuur in Kameroen.
Halverwege het jaar heeft de vice president, Mr. Henshaw Eyambe Mandi (arts en werkzaam
bij Artsen zonder Grenzen) de voorzittersrol overgenomen van dhr. C. Tayo die om
privéredenen zijn functie heeft neergelegd. Door de vele projecten die liepen was er veel
contact met onze partner. Samenwerken is noodzakelijk om ons gezamenlijke doel te
bereiken: Elk kind een kans in Kameroen!
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Activiteiten in 2017
Bijzonderheden Casey’s Home
Afronding project fysiotherapie
In 2016 is met behulp van o.a. Kerkinactie het project fysiotherapie van start gegaan. In
februari 2017 is met Sally Ebot samen met Henk van Enck, kinderfysiotherapeut en docent
aan de Hoge School Arnhem Nijmegen, en Auwie Huang, verpleegkundige, 3 weken naar
Kameroen geweest om Ernest Feh, de fysiotherapeut/verpleegkundige, te scholen op het
gebied van kinderfysiotherapie. Vanuit de gearriveerde container konden alle nieuwe
materialen in gebruik genomen worden, statafels, loopbrug, ballen, loopkrukken, allerlei
activerend spelmateriaal rolstoelen, oefenmatten etc. Door Ron van de Graaf en Elias zijn op
aanwijzing van Henk goed passende stoeltjes gemaakt om in te zitten bij de tafel etc..
De kinderen in het Casey’s Home hebben door alle activiteiten van Ernest enorme
vooruitgang geboekt. Oefenen en therapie zijn voor alle kinderen verplichte onderdelen in
het dagprogramma.
Ernest onderhoudt ook het contact met het revalidatiecentrum in Arch en het ziekenhuis in
Sajocah, waar onze kinderen eventueel orthopedische operaties ondergaan.
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Reparatie vloer huiskamer Casey’s Home
De vloer in de huiskamer van het Casey’s Home was tot 2017 van beton. Ron van der Graaf
constateerde dat door intensief gebruik er beschadigingen ontstonden en op zijn advies
werd de vloer in het najaar van 2017 betegeld. Met als bijkomend voordeel dat de vloer
gemakkelijker schoon te houden is.

Start diagnostische spreekuren in omliggende dorpen
Samen met Henk van Enck en Auwie Huang, zijn Ernest Feh en Miss Mejane Comfort
begonnen met diagnostische spreekuren in de 11 dorpen rondom Ikiliwindi. Deze
spreekuren worden gehouden met toestemming van de plaatselijke chiefs. In de dorpen zijn
naast gehandicapte kinderen ook veel volwassenen met niet aangeboren handicaps.
(trauma’s, herseninfarcten etc) De gezondheidszorg is minder dan minimaal. Duidelijk is dat
door frequent te komen het vertrouwen van de bevolking gewonnen moet worden.
Uitgangspunt is dat Ernest elke maand een dorp bezoekt en dan ook de thuiswonende
kinderen die in het Casey’s Home hebben gewoond of gerevalideerd hebben ziet.

Watervoorziening
Door de Vastenactie (eigen project van parochie de Twaalf Apostelen in Wijchen) was het
mogelijk om een eind te maken aan het ontbreken van schoon drinkwater.
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Wat een zegen voor het dorp, en voor onze kinderen. Dit project bestond uit een 3 tal fase:
Slaan van de bore hole en plaatsen van de pomp
Aansluiten van de leidingen vanaf de bore hole naar de watertank bij het Casey’s
Home
Plaatsen van een 2e watertank voor het dorp en aanleg van een aftappunt water
tegenover het familiehuis (Holland House) in het dorp.
De kinderen in het Casey’s Home konden weer onder de douche en de toiletten gebruiken.
Het schone water wordt gebruikt als drinkwater, om te koken en schoon te maken. De
inwoners van het dorp halen nu dagelijks schoon water bij het aftappunt.
In overleg met de chief en het bestuur van de Casey Association zijn een aantal inwoners van
Ikiliwindi opgeleid voor het onderhoud van de bore hole en de pomp. De pomp wordt
aangedreven door zonne-energie opgewekt door de aanwezige zonnepanelen.
In november is het aftappunt in het dorp officieel in gebruik genomen. Wel is het nog de
bedoeling dat na de regentijd het logo van Cordaid wordt geplaatst op het aftappunt.
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Uitbreiding Studiecentrum
Bij de bouw van het moeder en kind centrum zal gebruik gemaakt worden van machinaal
gemaakte stenen. (soort legosysteem) Deze stenen worden gemaakt van een mengsel van
aarde, zand en cement en gedroogd in de zon. Ron van de Graaf heeft met de plaatselijke
architect uitgezocht welke verhoudingen gebruikt moesten worden, maar wilde graag weten
of de stenen ook in de praktijk bruikbaar waren voor een groot project zoals een moeder- en
kind centrum. Met de stenen werden muren gebouwd om het bestaande studiecentrum
heen en ook werd het studiecentrum uitgebreid. Dit betekende ook een nieuwe vloer en een
nieuw dak, waar de zonnepanelen weer op geplaatst werden. Maar ook een nieuwe
opslagruimte, nieuwe kasten en meubilair.
Toen in juli de Radboud studenten kwamen, konden ze direct het uitgebreide studiecentrum
in gebruik nemen!
En het beoogde doel: kijken of het in de praktijk mogelijk was om de stenen te gebruiken
voor een groot gebouw werd bereikt: de stenen worden in grote aantallen gemaakt en
gedroogd en dan is het afbouwen snel en doelmatig, maar ook de constructie is heel stevig!
Op het moment dat er voldoende geld beschikbaar is, kunnen ook de zonnepanelen
aangepast worden in aantal, nu schiet de capaciteit net te kort voor het grotere aantal
computers wat dit jaar is geplaatst.
De uitbreiding heeft geld gekost en heel onverwacht konden we de uitbreiding realiseren
door een gift van een Gelderse Stichting die ophield te bestaan. Wat fijn dat dit mogelijk
werd gemaakt.
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Greenhouse
Al langer was er in Kameroen de wens om op een betere manier groente te verbouwen.
Door het heel wisselende klimaat (korte en lang regentijd en warme periode in de winter)
ging er nog al eens wat van de oogst verloren en kregen de kinderen niet elke dag verse
groente. De wens kon eind 2017 in vervulling gaan door een gift en een toezegging voor dit
project in 2018. Er werden gedurende 2 weken twee mannen opgeleid uit Ikiliwindi in
Bamenda (North West Region) Samen met het bedrijf uit Bamenda hebben zij de kas
geplaatst en alles aangeplant. Op dit moment is er nog niet geoogst, dat komt in januari
2018. De kinderen in het Casey’s Home kunnen voortaan elke dag verse groente eten De
rest van de opbrengst kan verkocht worden op de markt in Ikiliwindi en van dat geld kunnen
weer andere voedingsmiddelen van die opbrengst gekocht worden. Ook de
veeteeltprojecten konden worden uitgebreid. In 2018 zal er een businessplan voor dit
project worden opgesteld.
Met dank aan de Vincentiusvereniging Wijchen en Book4live Tilburg!
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Bouw Bakene Casey Healthcenter Ikiliwindi
Eind van de zomer was het zover: het benodigde bedrag voor de bouw van het moeder en
kind centrum was bij elkaar en in overleg met de Wilde Ganzen kon het startschot voor de
bouw gegeven worden.
Een grote verrassing was dat een van de dorpelingen een groot stuk grond aan onze partner
heeft gedoneerd omdat er door de Casey Association en door ons als Nederlandse partner
veel voor de inwoners van het dorp wordt gedaan.
Het terrein werd bouwrijp gemaakt…..er moesten veel bomen en oerwoud gekapt worden,
de grond moest geëgaliseerd worden.
Ook werd begonnen met het maken van de stenen voor het centrum, een enorme klus. De
aannemer startte met het bestellen van de deuren en ramen en stap voor stap zal het
centrum gerealiseerd worden. Ron van de Graaf, onze architect, onderhoudt het contact
met de plaatselijke aannemer ten behoeve van de controle op de bouw.
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Het 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.
De leiding en exploitatie van het Healthcenter komt in handen van een eigen staf. Deze valt
wel onder het bestuur van onze partner.
In Nederland zijn in de tweede helft van 2017 de opvolgende werkzaamheden gestart in
overleg met het partnerbestuur: vergaren van (medische) inboedel, uitwerking projectplan
van het Family home en de omheining (verplicht) in Kameroen waar de zwangere vrouwen
uit de omliggende dorpen van af 38 weken zwangerschap al kunnen verblijven zodat ze echt
op tijd in het centrum zijn en niet gehinderd worden door ontbrekend vervoer, slechte
wegen en regen.
De planning is dat de ruwbouw klaar is in mei 2018 (voor de regentijd), zodat dan begonnen
kan worden met de afwerking. Daarna volgt de inrichting en het aanstellen van het
personeel Op dit moment wordt gedacht aan de volledige ingebruikname in het
voorjaar/zomer van 2019.

Samenwerking met anderen
Samenwerking met anderen
De Casey Troy Foundation heeft ook in 2017 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, de kas, vergunningen, samenwerking
met revalidatiecentrum Arch en veel andere zaken. De contacten met de Casey Association
werden voornamelijk verzorgd door Sally Ebot.
In Nederland werd o.a. ook samengewerkt met PKN de Schakel, de streekdiaconie
Maasenwaal, Stichting Paulus Mundial, en de Internationale Bouw Orde Nederland (IBO) en
de R-K Parochie de Twaalf Apostelen en Cordaid (Bore Hole) voor de Vastenactie 2017, de
Radboud Universiteit en de Wilde Ganzen voor de bouw van het moeder-en kind centrum.

PR en sponsoracties

Jaarverslag Casey Troy Foundation 2017

10

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 brengen van
organisaties en individuen. In 2017 zijn alle basisscholen in Wijchen, alle PKN kerken in de
regio schriftelijk benadert om aandacht te vragen voor de Casey Troy Foundation.
In de vastentijd werd door jongeren van Parochie de Twaalf Apostelen een Challenge gedaan
en werden op het plein voor de Antonius Abt allerlei activiteiten georganiseerd.
Op OBS “de Inktvis” in Dirksland werd een sponsorloop georganiseerd en werd door Caroline
Visser in alle groepen 1-8 verteld over het project in Kameroen. Alle kinderen kleurden een
kleurplaat. De kleurplaten werden in juli in het Casey’s Home en het studiecentrum
opgehangen.

Ook kregen we donaties van Vincentiusverenigingen in den Bosch en Wijchen, van Vraag en
Aanbod in Wijchen.

Tevens waren er een aantal succesvolle acties bij supermarkten en winkels in Wijchen.
De studenten van de Tandheelkundige Faculteits Vereniging Nijmegen (TFV) haalden met
diverse acties zoals trappenloop, lunchcolleges, het kaalscheren, voetbaltoernooi en yoga,
een giga bedrag op waarmee een tandheelkundige unit via de DHIN (Dental Health
International Nederland) aangeschaft kon worden. Deze unit wordt eind 2018 door de DHIN
in het Healthcenter geïnstalleerd.
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Onze super vrijwilliger Stef Eilander liep met veel enthousiasme weer de Vierdaagse en liep
door zijn sponsoracties een prachtig bedrag bij elkaar!!

De dames van de handwerkgroep in de Schakel haakten en breiden een prachtige stapel
dekentjes, mutsjes en knuffeltjes.

Ontroerend zijn ook de giften in natura, financiële bijdragen groot en klein!
Studenten en vrijwilligers
In februari/maart 2017 zijn 3 vrijwilligers naar het Casey’s Home geweest:
Ron van der Graaf, onze architect die in het bijzonder heeft gekeken naar de
mogelijkheden van de bouw, het overleg met aannemers van het moeder-en-kind
centrum, het bedrijf wat de bore hole zou plaatsen en het bedrijf van de
zonnepanelen. Daarnaast heeft hij geëxperimenteerd met de stenen, heeft samen
met Elias stoeltjes voor de kinderen gemaakt en heeft allerhande activiteiten met de
kinderen gedaan.
Henk van Enck (fysiotherapeut) heeft de leiding van het centrum, en in het bijzonder
de fysiotherapeut, geschoold. Henk heeft hen geleerd hoe je met spel en activiteiten
kinderen ongemerkt kan activeren, maar heeft ook Ernest de kneepjes van het vak
geleerd. Daarnaast is hij voor stichting Naoberhulp naar Sajocah geweest samen met
Ernest.
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Auwie Huang (verpleegkundige en leerkracht) heeft samen met Henk met de
kinderen gewerkt, is bezig geweest met continentie-training en ADL, maar heeft ook
heel veel activiteiten met de kinderen gedaan: spelletjes, tekenen en kleuren, (voor)
lezen en Miss Comfort geholpen om hier structuur in aan te brengen. Er is door
staking van het onderwijzend personeel het hele jaar geen onderwijs op de scholen
gegeven wat inhield dat alle kinderen de hele dag in het Casey’s Home verbleven.

In juli 2017 zijn 3 (bachelor) studenten van de Radboud Universiteit, Caro, Jette en Nienke in
het kader van het project COP (Community Outreach Project) 3 weken in Ikiliwindi geweest.
Het studiecentrum was de week voor ze kwamen net opnieuw ingericht na de uitbreiding. Ze
hebben aan de kinderen uit het Casey’s Home en aan ruim 100 kinderen en jongeren (en een
aantal volwassenen) 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, met de kinderen allerlei activiteiten gedaan.
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Het enthousiasme van deze 3 studenten was enorm en het was een tranendal bij de
kinderen toen zij na 3 weken hard werken het project verlieten om nog een week rond te
reizen in Kameroen.

In 2017 is een IBO vrijwilliger naar ons project geweest in Kameroen, de geplande periode
van 3 maanden is niet voltooid door o.a. ziekte van de vrijwilliger.
Plannen voor 2018
Ook 2018 zal weer een druk jaar zijn….. er zijn volop plannen. We noemen:
Afronding Greenhouse
Bouw Bakene Casey Healthcenter
Inzameling en versturen container met hulpgoederen
Fondsenwerving Familyhome
Fondsenwerving stafwoningen
Verkenning project werk voor gehandicapte jongeren (bakkerij)
…….

Tenslotte
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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.

Wijchen, januari 2018.
Caroline Visser-van Dijck, secretaris.
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