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In deze nieuwsbrief…. 
 
In deze nieuwsbrief kijken we terug naar het afgelopen jaar. Een jaar waar 
heel veel is gebeurd: de opening van het Casey’s Home, 3 groepen IBO 
vrijwilligers en al het werk wat ze voor onze stichting hebben gedaan, de 
viering van ons 1e Lustrum, bezoek van de voorzitter van de Casey 
Association aan Nederland, de Award van de Voice voor Sally Ebot, de 
plannen voor het nieuwe Study Center en de Vastenaktie…Eigenlijk te veel 
om op te noemen. 
In een aantal korte berichtjes willen we je informeren. Uitgebreidere info en 
meer foto’s vind je op onze website en op Facebook.  
 
We wensen je veel leesplezier en in het bijzonder heel goede kerstdagen en 
een voorspoedig 2015! 
 
Het bestuur  

Voice Award Sally Ebot 
 
Op 17 oktober j.l. ontving Sally Ebot uit handen van pastor Elvis 
Iruh the Voice Award voor alles wat ze vanuit Nederland doet 
voor de gehandicapte kinderen in Kameroen. Het was een heel 
bijzondere avond met allemaal bevlogen mensen die een 
gezamenlijke passie hebben: Afrika en de zorg voor de 
Afrikaanse bevolking. Voor Sally zij dit de kinderen in haar 
moederland Kameroen en speciaal in Ikiliwindi! 
 



 
 

          
 

 
 
 
 
 

       

Read to grow 
 
Van de stichting Read to grow hebben we 
boeken gekregen. Prentenboeken en 
Engelstalige schoolboeken. In november zijn 
de eerste boeken afgeleverd. Heel 
bijzonder als je bedenkt dat de kinderen 
nog nooit een leesboek hadden gezien. Er 
ging een wereld voor hen open! 

Kinderen naar school 
 
Met hulp uit Nederland (betaling schoolgeld) konden 4 kinderen voor het eerst van hun 
leven naar school om te leren lezen en schrijven. Kinderen die door hun handicap altijd 
verstoten zijn geweest, soms jarenlang in het donker in een schuur hebben geleefd. Zij 
werken nu aan hun toekomst! 
 



                                                        
 
 

                   
 
 
 
 

Vrijwilligers in Ikiliwindi 
 
De kinderen in het Casey’s Home worden verzorgd door 2 vrouwen die dit werk 
op vrijwillige basis doen. Het zijn Madu en Clara. Zij verzorgen de kinderen, 
koken, doen de was, zorgen dat de kinderen die dit mogen op tijd op school zijn. 
Een andere belangrijke vrijwilliger is Black Simon. Hij draagt als beveiliger de 
zorg voor de veiligheid van de kinderen en het centrum. In zijn vrije tijd maakt 
hij van bamboe de mooiste dingen en hij leert het de grotere jongens in het 
centrum!  
De dagelijkse leiding van het centrum is in handen van Miss Happy, die alleen op 
dit moment is geveld door een rughernia. 
 
 
 
 

Emanuel 
 
Op de foto links een hele blijde Emanuel. 
Door een donatie uit Nederland is hij 
afgelopen zomer geopereerd in Bamenda en 
sinds kort is hij uit het gips, is hij aan het 
revalideren en kan hij met zijn spalk weer 
lopen! 
 
 
 
 
 
 



  
 

   
 

  

De watertank 
 
In december heeft Marcel (IBO vrijwilliger) met behulp van Elias, de 
plaatselijke aannemer en mannen uit Ikiliwindi, de watertank geplaatst. Hij lag 
er al even…een gevaarte waar 5000 liter water in kan en waardoor het 
mogelijk is dat er altijd voldoende water voorradig is. Ook als de waterdruk 
ontbreekt. Een giga klus en we zijn Marcel enorm dankbaar dat hij dit werk 
heeft willen doen. De aanvoer van materialen over de slechte weg (regentijd!) 
was lastig, maar met veel inzet van Prosper die toch zand en een transporteur 
heeft gevonden, kon de klus geklaard worden!  



 

          
 

   
 

 
 

Viering 1e lustrum 
 
Op 6 oktober hebben we met een feestelijke middag in de Schakel in Wijchen ons 1e 
lustrum gevierd. Burgemeester Hans Verheijen opende het feest, waarna door het zien 
van de film met het interview met Sally het nog eens heel duidelijk werd wat we als 
stichting willen bereiken: voor elk kind in Kameroen een kans, ook voor gehandicapte 
kinderen. Het rad van Fortuin was een groot succes net als het Djembe spelen. Samen 
met alle mensen die ons als stichting een warm hart toe dragen hebben we gepraat, 
foto’s gekeken, ervaringen uitgewisseld en nieuwe plannen gemaakt. Plannen om nog 
meer kinderen een kans te geven in Kameroen! 
 



 

  
 

   

 

IBO vrijwilligers aan het werk met de kinderen 
 
Eind november vertrokken 3 vrijwilligers (Marcel, Karien en Doris) naar Kameroen om 3 
weken lang te helpen in en bij het Casey’s Home. Marcel heeft “gebouwd en geklust”, 
Karien en Doris zijn met de kinderen uit het Casey’s Home aan de gang gegaan. Er is 
getekend, gekleurd, voorgelezen, geknipt, poppenkastpoppen gemaakt en poppenkast 
gespeeld, geplakt en de kinderen hebben genoten van de eindeloze aandacht en geduld van 
Karien en Doris.  
Activiteiten doen met kinderen is in Kameroen niet “gewoon” en Karien en Doris hebben 
Madu en Clara (onze vrijwilligers in Kameroen) geleerd hoe je spelenderwijs de 
ontwikkeling van kinderen kan stimuleren.  
Het was voor de kinderen een groot feest. In de laatste week ook voor de schoolkinderen 
uit Ikiliwindi. Samen spelen zorgt voor acceptatie van kinderen met een handicap. Voor 
ons zo gewoon, voor Kameroen nog steeds iets heel bijzonders.  
Geweldig dat deze 3 enthousiaste mensen dit hebben willen doen. Wij, onze partner in 
Kameroen en de bevolking van Ikiliwindi zijn hen enorm dankbaar! Kameroen betekent 
improviseren en dat was zeker nu het geval omdat Miss Happy ziek was. Karien, Doris en 
Marcel: jullie zijn geweldig! 



   
 
 

     
 

   

 Activiteiten in Nederland 
 
Je zou bijna denken dat alles zich in Kameroen afspeelt, maar niets is minder 
waar….. 
Vanuit Nederland onderhoudt Sally dagelijks de contacten met Kameroen, 
maar in Nederland zijn bestuur en vrijwilligers actief om het project onder de 
aandacht te brengen, fondsen en donaties te werven. Een hele klus…..Om maar 
een paar acties te noemen: het goede doelenproject van de Tandheelkundige 
Faculteits Vereniging Nijmegen, Wijchen Present, project kindernevendienst 
Parousiagemeente Wijchen, activiteit op de Kapelberg in Bergharen met 
Pinksteren, Vierdaagselopers die voor ons gesponsord gelopen hebben en er is 
nog veel meer. Achter de schermen altijd op zoek naar subsidieverstrekkers, 
zorgen voor een actuele website/facebook etc.  
WE zijn al diegenen die met ons meedenken, ons helpen dank baar voor alle 
ondersteuning! 
 



 

  

 
 

 
 
 
            
 

 Zonnepanelen 
 
Ambtelijke molens malen in Kameroen heel langzaam….Drie jaar geleden is de aansluiting van 
de elektriciteit aangevraagd, maar het is best mogelijk dat we nu nog 3 jaar moeten wachten 
tot het Casey’s Home is aangesloten. Dat duurt ons te lang en vanuit Nederland hebben we 
het mogelijk gemaakt dat er zonnepanelen geplaatst zijn op het Casey’s Home en ook al heeft 
heel Ikiliwindi geen stroom…in het Casey’s Home is de lamp aan! 

In het Casey’s Home 



 

  

 Het Study Center en de vastenaktie 2015 
 
Op de valreep hoorden we als bestuur afgelopen week dat ons project Study Center 
van start kan gaan.  
Dit is mogelijk omdat de Parochie de Twaalf Apostelen in Wijchen dit project heeft 
voorgedragen bij de landelijke vastenactie. Een lange aanlooptijd, een bisschoppelijk 
bezoek aan Ikiliwindi, maar in 2015 kunnen we door de hulp van de Twaalf Apostelen 
van start met het Study Center. In dit centrum wat naast het Casey’s home 
gebouwd zal worden en waarvoor Ron van der Graaf, onze geweldige architect, de 
tekening voor heeft gemaakt, zal aan de kinderen die niet naar school kunnen 
onderwijs gegeven worden. Maar ook zullen de schoolkinderen uit Ikiliwindi hier 
computeronderwijs krijgen. Computers die we hebben gekregen van het 
Radboudumc. En de ruimte zal ook gebruikt worden voor onderwijs aan 
volwassenen. Heel veel inwoners van Ikiliwindi zullen zo in de gelegenheid gesteld 
worden om alsnog te leren lezen en schrijven. 
Dit cadeau van de Twaalf Apostelen kwam als een kerstcadeautje en is met gejuich 
in Wijchen en in Ikiliwindi ontvangen! 



                                                                                            
 

 
   
 
 

Elk Kind een Kans in Kameroen! 
 

 
 

“ 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  

Website:    www.caseytroyfoundation.nl 
E-mail:   info@caseytroyfoundation.nl 
Postadres:   Aalsburg 24-12, 6602 VX Wijchen 
Telefoonnummer: 06-46267581 
Bankgegevens:  NL51 RABO 0131 3245 27  BIC RABONL2U 
    t.n.v. Stichting Gehandicapte Kinderen Kameroen 
K v K:   09197274 


