
 
 

 
Nieuwsbrief 6 zomer 2014. 

 

 
 
de groep jongeren van de PKN Dieren 

In deze nieuwsbrief…. 
 
Veel verhalen en foto’s van de 
IBO vrijwilligers die eind april 
tot eind mei 2014 heel hard 
gewerkt hebben in het Casey’s 
Home in Ikiliwindi.  
 
Er zijn muurschilderingen 
aangebracht, kasten gebouwd, 
de speeltuin is helemaal klaar, 
alle rolstoelen zijn opgeknapt 
en er zijn allerhande grotere en 
kleinere klussen gedaan. 
 
Aandacht voor de plannen die 
uitgevoerd zijn zoals het 
bouwen van de omheining om 
het Casey’s Home, het maken 
van een grotere veranda voor 
het Casey’s Home, zodat de 
kinderen makkelijker buiten 
kunnen zijn en uit de zon of de 
regen.  
 
Ook aandacht voor de projecten 
waarmee onze partnerstichting 
inkomsten genereren zoals de 
zeepfabriek, het naaiatelier, 
maar ook het vervaardigen van 
rotanartikelen. 
 
Maar ook aandacht voor de 
kinderen. Kinderen die 
opbloeien door zorg en 
aandacht in het Casey’s Home…. 
en daar doen we het toch 
allemaal voor! 
We wensen jullie veel 
leesplezier! 
  

Via IBO Nederland gekozen voor ons project en 
een heel jaar hard gewerkt…..heel hard gewerkt 
en hun eigen reis en verblijf betaald. Een 
triatlon gedaan, op allerlei manieren geld 
ingezameld en als afsluiting een spetterend 
benefietconcert in de kerk in Dieren. In de 
meivakantie vertrokken naar Kameroen en 10 
dagen lang met hart en ziel gewerkt in 
Ikiliwindi.  
De kinderen in Ikiliwindi waren dol op jullie, 
niet alleen door het meenemen en maken van 
de grote  
“ swing”, maar ook door alle spelletjes, het 
voetballen en zo veel meer. 
Jiske, Reanda, Ruben, Judith, Simon, Marjo, 
Marc, Ruben, Alberdina en Chantal…..dank voor 
alles wat jullie deden! 



 
 

Stef Eilander                                                 
 
Stef Eilander is al jaren als vrijwilliger in Nederland betrokken bij het werk van onze stichting. 
Omdat Stef alles kan maken en heel goed kan improviseren hebben we hem gevraagd om de IBO 
vrijwilligers te coachen bij al het kluswerk. Daarnaast heeft hij zelf eigenlijk 5 weken lang van ’s 
morgens vroeg tot ’s avonds laat (en in de warmte!) gewerkt in en om het Casey’s Home.  
Hieronder een aantal korte stukjes uit zijn verslag. 
 
“Vertrek 
Op 24 april was het zover en ben ik een dag eerder vertrokken dan de groep uit Dieren, naar 
Kameroen om met onze Afrikaanse begeleider de ontbrekende benodigde materialen te kopen.” 
 
Doel groep van de groep uit Dieren was het bouwen van een speeltuin ter bevordering van de 
saamhorigheid tussen de gehandicapte en de niet gehandicapte kinderen. Wat werd er gemaakt: 
verschillende schommels o.a. een schommel voor de gehandicapte kinderen 
(vogelnestschommel) die was in het vliegtuig meegenomen door de groep. Maar ook een wip, 
bandenklimpaal en een schotwand.  
Het werk was moeilijker dan klussen in Nederland…. 
 
“ s' Middags kon het eerste steunkruis in de gaten worden gezet en om 16.00 uur stond ook het 
tweede kruis, maar helaas met geen directe stroom en maar een accu-boor met twee batterijen 
en dan door keihard en nat mahoniehout boren, vergt heel veel stroom dus dan de volgende dag 
maar verder aangezien de batterijen leeg waren. Het boren werd weer moeilijk (geen stroom 
dus dan maar met de ouderwetse handboor die we ook meegenomen hadden uit Nederland. En 
uiteindelijk kon de bovenbalk van de schommel toch nog bevestigd worden.”  
 
“Nu ik zal maar gelijk doorgaan met de langste tijd (4 weken )met Petra, onze sterke oer-vrouw 
(haha) en  met Guido de Diver (zijn tweede naam) . En dan onze Etoile (de kunstschilder). 
Zij hadden weinig tijd nodig om zogezegd in te dribbelen en aan het klimaat te wennen , en de 
materialen waren voorhanden en de benodigde gereedschappen ook.  
Het doel waarvoor deze IBO werkers kwamen was: 

 afmaken van de veranda  
 maken van de afrastering (50 bij 75meter). 
 maken van een slakkenhuis 
 maken van allerlei kasten 
 maken van een loopbrug en een orthese-schommel 
 afmaken van de speeltuin”  

“ Wat mij bij blijft is dat alles wat we naar Kameroen sturen ook daadwerkelijk op de plek komt 
waar het nodig is.  Het is ontzettend fijn is dat er in Ikiliwindi Kameroense vrijwillig(st)ers  zijn 
die in het Casey’s  home werken naar beste kunnen en vermogen.” 
“ En ik hoop dan ook echt nog terug te gaan om weer aan een project mee te mogen doen want 
het is fantastisch! Gelukkig waren we als werkers een beetje uit hetzelfde hout gesneden.” 
 
Stef, hartelijk dank voor het coachen en dank voor alles wat je met je gouden handen hebt 
gemaakt! 
 
(Als u het hele verslag van Stef wil lezen…..dat kan, laat het even weten…..!) 



  
 

     
 

    



 

   
 

 

 
 
 

 
 
 
 

De omheining 
 
Het Casey’s Home ligt net buiten de 
dorpskern van Ikiliwindi. Voor de 
veiligheid van kinderen en vrijwilligers 
is er een omheining gemaakt: Scherpe 
rotanpalen zijn ingegraven en aan 
beide kanten zijn snel groeiende 
stekelige struiken geplant. Binnen 2 
jaar zullen de rotan palen (met scherpe 
punten aan de bovenkant) niet meer te 
zien zijn.  In de omheining is een 
toegangsdeur geplaatst die ’s nachts 
afgesloten wordt.  
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

De zeepfabriek 
 
Onze partnerstichting zorgt voor de 
exploitatie van het Casey’s Home. Met hulp 
van de groep uit Dieren zijn alle spullen 
voor fabricage van “Casey’s Soap” gekocht 
en in mei werden de eerste stukken zeep 
gemaakt en voorzien van het naamstempel. 
Ook wordt er zeeppoeder gemaakt. De zeep 
wordt verkocht op markten in Ikiliwindi en 
in Kumba. Op de website 
www.caseytroyfoundation.nl staat een mooi 
filmpje van de zeepfabricage.  
 
 

Het naaiatelier 
 
De jongeren uit Dieren hebben voor het Casey’ Home 3 prachtige 
naaimachines aangeschaft met alles wat er bij hoort, ook de stoffen. Er is de 
afgelopen maand al veel genaaid en een aantal schorten zijn meegenomen en 
kunnen door belangstellenden gekocht worden! 
 

http://www.caseytroyfoundation.nl/


 

  
 

   
 

  

Activiteiten met de kinderen 
 
Wat voor onze kinderen zo gewoon is, is voor kinderen in Kameroen heel bijzonder. 
Een speeltuin is een onbekend fenomeen, knutselen, tekenen, spelletjes dat gebeurt niet omdat 
zowel  de materialen missen, maar ook omdat ouders moeten werken en weinig tijd hebben voor 
hun kinderen. Veel kinderen hebben geen ouders meer, leven in de dorpen en worden daar 
opgevangen. Als kinderen geluk hebben, is er geld beschikbaar om naar school te kunnen: ongeveer 
100 euro per jaar voor uniform en schoolmaterialen.  
Alle kinderen in Ikiliwindi hebben genoten van de IBO vrijwilligers die ’s middags tijd maakten voor 
activiteiten met de hen. 
 
 



  
 
                                                 

 

Kinderen van het Casey’s Home 
 
Het Casey’s Home staat in Ikiliwindi, een dorp ongeveer 35 minuten met de auto vanaf 
de regionale stad Kumba. Het dorp is in de lange regentijd meestal niet bereikbaar door 
de vreselijk slechte wegen. De kinderen van het Casey’s Home wonen allemaal in de  11 
dorpen rond Ikiliwindi. Er zijn ongeveer 50 kinderen in beeld en zij worden bezocht 
door Miss Happy en haar vrijwilligers. Een aantal komen op een vaste dag naar het 
Casey’s Home voor revalidatie. In het Casey’s Home wonen op dit moment 9 kinderen. 
Kinderen die intensieve zorg, begeleiding en revalidatie nodig hebben. 
Uitgangspunt is dat deze kinderen uiteindelijk teruggaan naar hun eigen woonomgeving 
en daar verder revalideren.  
 
Blessing 
Blessing werd op 28 februari j.l tijdens de opening van het Casey’s Home door familie 
gebracht. Ze zag er slecht uit, kon niet lopen en was helemaal afhankelijk. 
Heel ontroerend was het toen we in eind mei, dus nog maar 3 maanden na haar komst, 
een filmpje kregen waarop ze haar 1e stappen zet in de loopbrug die Guido had gemaakt. 
Het filmpje staat op de website…En ongetwijfeld krijgt u net als wij de tranen in de 
ogen…Want dit is de droom van Sally…..kinderen in Kameroen ook de mogelijkheid 
bieden zich te ontwikkelen. Het begin is er …en we vertrouwen erop dat het met 
Blessing steeds beter gaat! 
 
 
 
 



 

Kameroen door Alberdina Sonderlo 
 
Na een jaar van voorbereidingen was het dan eindelijk zover: 
Van 25 april tot en met 5 mei zijn er 7 jongeren en 3 begeleiders vanuit de Protestantse 
Gemeente te Dieren naar het project in Kameroen geweest. 
Dit project werd georganiseerd door de Casey Troy Foundation. Een organisatie die zich inzet 
voor de gehandicapte kinderen in Kameroen. De slogan van dit project en deze foundation is 
“elk kind een kans in Kameroen” . Gehandicapte kinderen worden aan hun lot overgelaten of 
zelfs verstoten. Sally Ebot, oprichtster van deze foundation en zelf moeder van een 
gehandicapte zoon, heeft in Kameroen een huis laten bouwen om gehandicapte kinderen op te 
vangen.   
Dit huis wordt geleid door vrijwilligers.  
 
Doordat we een aantal grote acties hebben gehouden in de aanloop naar dit project toe, hebben 
we veel geld opgehaald.  In Kameroen hebben we naaimachines gekocht en bijbehorende 
spullen zoals garen, ritsen en stof. Hierdoor kunnen er kleren voor de kinderen gemaakt 
worden. Ook hebben we ingrediënten gekocht om zelf zeep te maken. Dit is voor eigen gebruik 
maar kan ook verkocht worden. Zo kunnen ze zelfvoorzienend worden. Op dit moment komt de 
inkomsten bron vanuit giften.  
 
In overleg met de foundation hebben we van te voren besproken  wat voor werkzaamheden we 
konden gaan doen in en rondom het huis.  
Ze wilden graag dat wij een speeltuin voor de kinderen gingen bouwen. Vanuit Nederland 
hebben we een vogelnestschommel meegenomen en hout besteld. Samen met een Nederlandse 
timmerman hebben we een aantal speeltoestellen kunnen bouwen. We hebben autobanden op 
elkaar gestapeld waar de kinderen doorheen kunnen klimmen, een wand met gaten waar ze een 
bal doorheen kunnen schoppen en ook hebben we bankjes gemaakt waar ze op kunnen zitten.  
In het huis waren de muren nog kaal: Er zijn muurschilderingen gemaakt en er is 
schoolbordverf meegenomen zodat de kinderen daarop kunnen tekenen. 
Eerder waren er al rolstoelen en rollators geleverd, deze zijn gereviseerd en door gehandicapte 
kinderen in gebruik genomen. 
De jongeren hebben hard gewerkt om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Voor ons allen was het 
een leerzame en intense week. 10 dagen zonder mobiele telefoon was voor hen afzien maar het 
gaf ook veel rust. Het was back to basic, douchen met koud water, een toilet die doorgespoeld 
moest worden met een emmer water en snurkende mensen bij wie je op de kamer sliep. Naast 
het werk was er ook tijd voor ontspanning, we zijn een dag naar een wildpark geweest en de 
laatste dag hebben we op het strand gelegen. Kameroen is een prachtig niet toeristisch land 
waar je met open armen wordt ontvangen. De mensen zijn er vriendelijk en behulpzaam. We 
werden begeleid door een Kameroense man, hij regelde veel voor ons, wat heel veilig 
aanvoelde. 
Het was een geweldige ervaring!! 
 
 



 
 

 
 
 

Elk Kind een Kans in Kameroen! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Website:    www.caseytroyfoundation.nl 
E-mail:   info@caseytroyfoundation.nl 
Postadres:   Aalsburg 24-12, 66-2 VX Wijchen 
Telefoonnummer: 06-46267581 
Bankgegevens:  NL51 RABO 0131 3245 27  BIC RABONL2U 
    t.n.v. Stichting Gehandicapte Kinderen Kameroen 
K v K:   09197274 

“ Ik ben er erg trots op dat ik 
ambassadeur van de stichting mag 
zijn en ik ook mee kan en mag doen 
samen met Shawn met activiteiten.  
We kunnen de kinderen in Kameroen 
nog meer helpen als u ons helpt. Wilt 
u dat doen door ons geld te geven?”  
 

Casey  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


