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Deze nieuwsbrief is voor  het 

grootste deel gewijd aan de 

opening van het nieuwe Casey’s 

Home in Ikiliwindi en het 

bezoek van Sally Ebot als 

voorzitter in december/ 

Januari 2014 en het bezoek van 

de overige bestuursleden aan 

Kameroen in februari maart 

2014. Ook aandacht voor de 

IBO vrijwilligers die in april/ 

mei 2014 gaan helpen in 

Ikiliwindi: o.a. een groep 

jongeren van PKN uit Dieren 

die samen met een vrijwilliger 

van De Casey Troy Foundation 

(Stef Eilander)  een speeltuin 

gaan maken voor de kinderen 

uit Ikiliwindi, gezond en 

gehandicapt om integratie van 

onze gehandicapte kinderen te 

bevorderen. 

 

 

Acties die op dit moment lopen: 

Opening van het nieuwe 

Casey’s  Home in Ikiliwindi 

In januari 2013 werd begonnen met de bouw van het nieuwe 

Casey’s Home in Ikiliwindi. De aannemer, Elvis, heeft kans 

gezien om ondanks de extreem lange regentijd de bouw 

afgerond te hebben voor de geplande opening op 28 februari 

2014. Een geweldige klus die met hulp van de inwoners van 

Ikilwindi uiteindelijk is geklaard. Het wachten is nog op de 

overheid die de verbinding moet maken met het 

electriciteitsnetwerk en in maart wordt ook het omliggende 

terrein verder geegaliseerd.  

IBO Nederland PKN Dieren 
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Bouw nieuwe Casey’s 

Home 
Aanleiding bouw nieuwe Casey’s Home 

In 2012 werd het 1e Casey’s Home geopend. Het huis 

was een geschenk van de Chief van Ikilindi aan onze 

partnerstichting de Casey Association in Kameroen. 

Een huis waar 2 jaar 6-7 lichamelijk gehandicapte 

kinderen hebben gewoond en van waaruit nog eens 30 

thuiswonende kinderen zorg en revalidatie ontvingen. 

Het 1e home was echter niet aangepast en we hebben 

dankbaar gebruik gemaakt van de gift van de Chief om  

op een stuk grond een modern (stenen) gebouw te 

realiseren. Dit kon met hulp van sponsoren zoals PKN 

Wijchen-Leur-Batenburg, PKN kerken Maas en Waal , 

Cordaid, RABOSHARE4more, scholen in Wijchen 

e.o. en talloze individuele giften van mensen uit heel 

Nederland. De bouw van het nieuwe centrum heeft 14 

maanden in beslag genomen en op 28 februari 2014 is 

het Centrum geopend!! 

 

De opening werd op 28 februari 2014 gedaan door de 

assistent van de Senior Division Officer (SDO) of 

Meme Division van KUMBA in aanwezigheid van 

beide besturen, de Chief en de oudsten van het dorp 

Ikilwindi, de Division Officer of Konye en de 

burgemeester van Konye, inwoners van Ikiliwindi en 

heel veel kinderen, kinderen die zorg krijgen van de 

Casey Association, maar ook kinderen van de 

Gouvernental Primary School die bij het begin van de 

ceremonie het volkslied zongen van Kameroen. 

De traditionele dansgroep uit het dorp danste, er waren 

toespraken van Charles Tayo, de voorzitter van de 

Casey Association, Caroline Visser, secretaris van de 

Casey Troy Foundation, de assistent SDO en er werd 

gezongen door een van de bewoners, Lucy, en door 

Miss Happy, die de dagelijkse leiding heeft in het 

Casey’s Home. Na de opening was er gelegenheid om 

het nieuwe centrum te bekijken en te genieten van een 

heerlijk buffet! 

 

De Opening 



 

 

 

3 

NIEUWSBRIEF MAART 2014 

Een terugblik op de bouw…… 
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Kinderen 
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Plannen 

Samenwerking met de 

Gouvernemental Primaryschool 

Ikiliwindi 
In januari 2014 heeft Sally Ebot een overeenkomst 

gesloten met de directeur van de basisschool die pal 

naast het nieuwe Casey’s Home staat. Op deze school 

zijn ”onze”  kinderen van harte welkom en zullen ze 

onderwijs krijgen! 

Bouw overdekte veranda  
Om het Casey’s Home is een smalle veranda 

aangelegd. Om het mogelijk te maken dat kinderen ook 

in de regentijd overdekt kunnen buiten spelen, zijn er 

vergevorderde plannen voor het maken van een grote 

overdekte veranda die aansluit op de speeltuin.  

Bouw muur op het nieuwe 
centrum 
Het is gebruikelijk dat om openbare gebouwen, hotels, 

ziekenhuizen etc een muur is gemaakt met een 

afsluitbare deur uit oogpunt van veiligheid. Op dit 

moment wordt er nagedacht over een plan om ook om 

het nieuwe Casey’s Home een muur te maken. Het 

uitgangspunt hierbij is dat de open- en toegankelijkheid 

van het centrum gewaarborgd blijft. 

Projecten 

Op dit moment is de Casey Association bezig met het 

opzetten van een aantal projecten in Ikiliwindi. 

Projecten die ook zorgen voor inkomsten voor het 

nieuwe Casey’s Home. In de laatst gestuurde container 

die nu leeg is, komt een zeepfabriek, de oudere 

kinderen gaan kleding naaien en mandenmaken. De 

gefabriceerde artikelen worden vanuit het ”oude” 

Casey’s Home,wat ook ingericht is als 

verblijfsaccommodatie, verkocht.  
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Vrijwilligers gaan helpen in het Casey’s Home 

PKN jongeren uit Dieren  

Van 25 april tot 4 mei 2104 gaan 7 
jongeren en 3 begeleiders van de 

PKN Dieren via IBO naar 

Kameroen om daar een speeltuin te 
bouwen voor de kinderen in 

Ikiliwindi. Een speeltuin voor 

gezonde en gehandicapte kinderen. 
Door samen te spelen leren kinderen 

om elkaar te accepteren en te 

respecteren en gebruik te maken van 
elkaars mogelijkheden. Hiernaast 

zullen er muurschilderingen gemaakt 

worden en zullen er ’s middags 
allerlei spelactiviteiten voor de 

kinderen uit het Casey’s Home en de 

kinderen uit Ikiliwindi worden 
georganiseerd. 

De groep jongeren (17-21jaar) 

hebben hun reis en verblijfskosten 
zelf bij elkaar verdiend en hebben 

ook nog wat over voor het project 

zelf! We zijn heel trots op deze 
jongeren die dit voor ”onze” 

kinderen willen doen en hun 

vakantie hieraan besteden! 
We wensen hen veel werkplezier en 

een goede tijd toe in Kameroen! 

PKN jongeren uit Dieren  

PKN jongeren uit Dieren  

IBO vrijwilligers 

Via IBO gaan op 3 mei Guido Spitz en 

Petra van Beesten 4 weken naar 
Ikiliwindi om te helpen in het nieuwe 

Casey’s Home. Guido is een ervaren 

Afrikaganger en samen gaan ze naast 
projectwerk, ook Kameroen 

”ontdekken”.  

Ook Guido en Petra wensen we een hele 
goede tijd toe in Kameroen! 

 

Stef Eilander 

Namens het bestuur van de Casey Troy Foundation zal Stef 

Eilander de IBO vrijwilligers coachen bij het uitvoeren van de 

projectwerkzaamheden. Hij doet dit samen met o.a. Ebako een bestuurslid van de 
Casey Association en vrijwilligers uit Ikilwindi zelf.  

Stef is op dit moment heel druk om zijn reis en verbljf van een maand te kunnen 

bekostigen.  
Stef…we zijn blij dat je dit wil doen en heel veel succes bij deze klus! 
 



 

 

Caroline Visser 

Aalsburg 24-12 

6602 VX Wijchen 

 

Van onze ambassadeurs….. 
Wij zijn heel trots dat we ambassadeurs van de Casey Troy 

Foundation mogen zijn. Wij weten dat gehandicapte kinderen 

in Kameroen heel veel nodig hebben. Allemaal dingen die we 

hier gewoon vinden. Als u ons helpt met een gift, kan de 

foundation nog veel meer doen voor de gehandicapte kinderen 

in Ikiliwindi ! 

Wilt u ons helpen?? 
Casey &  

Shawn Ebot 

 

www.caseytroyfoundation.nl 
info@caseyroyfoundation.nl 

RABO: NL51RABO0131324527 t.n.v. 

Stichting Gehandicapte Kinderen 
Kameroen 

KVK 09197274 
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Elk Kind een kans in Kameroen 

Help ons helpen! 

http://www.caseytroyfoundation.nl/
mailto:info@caseyroyfoundation.nl

