
Beste vrienden van de Casey Troy Founda�on,
 
Als bestuur willen we jullie graag informeren over ons werk en het werk van onze partner in
Kameroen.
 
Markt Pi�ge Deerntjes
Op zaterdag 28 augustus j.l. waren we te gast bij de Pi�ge Deerntjes in E�en (regio
Doe�nchem….) en hebben we weer fysiek van ons laten horen!
Een opsteker!  En elke ingezamelde euro gaat als euro naar Kameroen!
 

 
Groentekas en champignonteelt in Bomono
Na wat vertraging door het gebrek aan grondstoffen is de kas bij ons centrum in Bomono in
gebruik! Ook de champignonteelt is gestart.
De gehandicapte jongeren hebben in ons (voca�onal) centrum een opleiding gehad om in de
kas en de champignonteelt te kunnen werken.
Ze gaan ’s morgens direct onder begeleiding aan het werk.
In de kas worden de meest gebruikte groenten in Kameroen gekweekt en in de
champignonteelt diverse soorten paddenstoelen.
Groente en champignons dienen voor eigen gebruik in het centrum, maar worden ook
verkocht op de markt. Een deel van de champignons wordt in droogkasten gedroogd en
hiervan wordt een heel eiwitrijk poeder gemaakt, wat gegeven wordt aan ondervoede
kinderen.
De jongeren krijgen zo hun vakopleiding met als doel om later zelfstandig in hun eigen
inkosten te kunnen voorzien en mogelijk zelfs een eigen bedrij�e te kunnen starten.
Ook dit wordt hen geleerd in ons centrum!



 

  
Voortgang bouw gezondheidscentrum Bomono
De bouw van het nieuwe centrum vordert en je kan op de foto’s de contouren van het
gebouw al zien. Het staat vlak naast het voca�onal center. De regen zorgde alleen voor wat
vertraging. Voor de Kameroen kenners: Kameroen kent 2 regenseizoenen en ook in de korte
regen�jd (nu achter de rug) kan het flink plenzen!



Het centrum krijgt de naam van de voorzi�er van onze partners�ch�ng in Kameroen:
Henshaw Mandi Community Health Center Bomono. (HMCHC)
Terecht…want Henshaw is super belangrijk voor al het werk in Kameroen.
Op dit moment is iedereen druk bezig met de inrich�ng van het centrum. Een deel van de
materialen uit Ikiliwindi kan gebruikt worden, nu we ons werk door de oorlog daar nog niet
kunnen con�nueren. De burgeroorlog woedt nog steeds en in de Engelstalige regio’s is het
verschrikkelijk onrus�g en onveilig.
Aanschaf van materialen doen we het liefst in Kameroen zelf, want transporten zijn door de
CORONA haast niet mogelijk en ook niet te betalen.
Zeker de laboratoriuminrich�ng is erg duur en toch super belangrijk. Om malaria vast te
kunnen stellen is bloedonderzoek nodig. Maar ook het HB van zwangere vrouwen  moet
bepaald worden. Is vaak heel erg laag met allerlei nare consequen�es.
Maar ook babybedjes en gewone ziekenhuisbedden moeten er nog komen. Dus we willen
een sponsorac�e starten!
U kunt een bed of een babybedje sponsoren:
een babybedje kost 15 euro
een ziekenhuisbed 30 euro
Maar ook een set instrumenten voor bij de bevalling: 25 euro.
Dat kan en mag via ons banknummer NL51 RABO 0131 324527 t.n.v. S�ch�ng Gehandicapte
Kinderen Kameroen…maar u kan ook heel makkelijk de speciale QR code scannen. Het
bedrag kunt u zelf aanpassen!

 
Malariaproject
Vorig jaar hebben we met hulp van de Vastenac�e van Parochie de Twaalf Apostelen in
Wijchen kunnen investeren in dit project: ne�en, medewerkers die de ne�en verdelen en
scholing geven, medica�e uitdelen etc. Door de COVID-19 kon maar een deel van het geld
worden opgehaald in de verschillende dorpen. Het resterende deel is inmiddels door de
Vastenac�e Nederland naar Kameroen overgemaakt en kan dit belangrijke werk
gecon�nueerd worden.
Vanaf volgend jaar als het gezondheidscentrum in bedrijf is, wordt het malariaproject
onderdeel van het hele werk van het gezondheidscentrum. Opslag en uitgi�e van de ne�en
gaat dan ook vanuit het gezondheidscentrum.



 

 
Kinderen
De revalida�e van de 3 geopereerde kinderen verloopt voorspoedig. De kinderen worden in
Douala (vlak bij Bomono) geopereerd, revalideren daarna en gaan dan naar huis. Emma de
“matron” in Bomono zorgt dan vervolgens samen met de fysiotherapeut voor de kinderen.
Als het lukt gaan de kinderen direct naar hun eigen dorp en gezin terug. Daar leren ook de
ouders om te gaan met de aanpassingen die de kinderen nog nodig hebben.

Falidato
 
Uitdelen voedselpakke�en
Doordat de situa�e in Kameroen nog steeds gelijk is door burgeroorlog en door COVID-19
neemt de armoede en de honger nog steeds toe. Het bestuur van onze partners�ch�ng
hee� ons gevraagd te blijven helpen met het voedsel aan gezinnen met kinderen. Dat gaan
we doen.  Dus als u ons wilt helpen….heel graag!
U kunt uw gi� overmaken op NL51 RABO 0131 3245 27 t.n.v. S�ch�ng Gehandicapte
Kinderen Kameroen of scan de speciale QR code. Het bedrag kunt u zelf eventueel
aanpassen.



 
 
Hartelijke groet namens ons bestuur en het bestuur in Kameroen,
 
 
Caroline Visser, secretaris

 
 
 
 


