Aan het eind van 2018…..
Aan het eind van 2018 kijken we terug op een roerig jaar in Kameroen, op bevlogenheid
en enthousiasme van alle medewerkers en vrijwilligers in Kameroen, maar ook op
prachtige acties in Nederland, waardoor we de hulp in Kameroen kunnen voortzetten en
uitbreiden.
In de aanloop naar de verkiezingen in oktober 2018 in Kameroen werd het in de regio
ten Noorden van Ikiliwindi (Nord West Region) onrustig. Oorzaak hiervan is de wens
van deze Engelstalige regio om samen met onze (ook Engelstalige) regio (South West
Region) zich af te scheiden van de andere 10 Franstalige Regio’s. Dit leidde tot
straatprotesten en stakingen in de Nord West. De Franstalige president Paul Biya
reageerde hier op met troepeninzet. Maar ook brak er onrust uit omdat de mensen uit
de Nord West de mensen uit de South West wilden dwingen om zich aan te sluiten bij de
afscheidingsbeweging.
Het werd in oktober gevaarlijk op de weg, mensen werden zo maar aangehouden en dit
resulteerde erin dat veel mensen vertrokken naar familie in de Franse regio’s. Ook
omdat daar wel onderwijs gegeven werd en het veel veiliger is.
Dit betekende dat de kinderen in het Casey’s Home uit veiligheidsoogpunt in oktober
2018 ook tijdelijk elders zijn ondergebracht.
Afgelopen zomer was er een preventieproject gestart en dit is heel snel uitgebreid. Onze
kinderen en vele anderen kregen zorg en revalidatie aan huis en daar werd aan de
verzorgers ook geleerd hoe deze met de kinderen om moesten gaan. De kinderen kregen
zorg, medicatie, fysiotherapie en onze 2 medewerkers Ernest en Joan (fysiotherapeut en
verpleegkundige) hebben samen met onze nieuwe gezondheidsmedewerkster Katy
vanaf oktober hun werkzaamheden vrijwel volledig buiten het centrum uitgevoerd.

Onderwijl hebben ze samen de STEP training gevolgd, een programma samen met het
Lilianefonds in het bijzonder voor kinderen met een cerebrale parese. Contacten met
Lilianefonds konden zo ook onderhouden worden.

In Ikiliwindi is de bouw van het Moeder en Kindcentrum en het Mercy’s Home , na een
rustpauze tijdens de verkiezingen, weer hervat. Op dit moment is het hoogste punt van
de bouw bereikt en wordt het dak gemaakt.

De productiewerkzaamheden in de kas zijn het hele jaar doorgegaan, met prachtige
resultaten.

Op dit moment bezoekt Sally Ebot Kameroen en zij probeert o.a ook afspraken te maken
met een nieuw opgeleide orthopeed in Mutengene, zodat onze kinderen dichterbij
Ikiliwindi geopereerd kunnen worden.
De hoop en verwachting is er dat in de komende maanden de rust in onze regio
terugkeert. Onze plannen voor 2018 in de vorm van een malariaproject en een project
speciaal onderwijs kunnen dan ook van start.
De bouw van het moeder en kindcentrum zal wat later dan de bedoeling was, worden
afgerond. De gesprekken over het management en aanstelling van de staf worden deze
maand gevoerd.

We zijn trots op onze collega bestuur en hun staf, dat zij er in geslaagd zijn om het werk
voor onze kinderen in Kameroen te continueren!
We danken iedereen die ons, en dus onze kinderen en ons werk in Kameroen, steunt
heel hartelijk voor alle hulp.
Mocht u in deze kerstperiode ons nog met een extraatje willen helpen…..heel graag!
U kunt uw gift overmaken op NL51 RABO 0131 3245 27 t.n.v. Stichting gehandicapte
kinderen Kameroen.
We wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig 2019!
Namens het bestuur,
Caroline Visser

