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Voorwoord 
 
 
Dit was alweer het vierde jaar dat Stichting Needs For Children zich in zet voor de kinderen 
in Kameroen. Nog steeds is de stichting klein opgezet zodat we de directe lokale bevolking in 
groepen maar ook individueel kunnen helpen. We helpen een kind daar waar er op dat 
moment hulp nodig is. Op deze manier kunnen we een band op bouwen met het kind en 
familie. Dit om de kwaliteit van de zorg en hulp die we geven optimaal te laten zijn. Ook 
nadat er hulp gegeven is blijven we contact houden, dit om ons doel bij dat kind te 
waarborgen.  
 
Met een team in Kameroen verwezenlijken we veel projecten. Echter kunnen deze projecten 
niet plaatsvinden zonder alle hulp die we krijgen van vrijwilligers en donateurs vanuit 
Nederland. Naast vele individuen zijn er ook bedrijven geweest die zich voor de stichting 
ingezet hebben en ook vele waar we in de toekomst ook nog van op aan kunnen. Natuurlijk 
kwam dit alles niet aanwaaien en hebben we in Nederland veel publiciteit moeten maken. Zo 
heeft de stichting regelmatig in de krant gestaan en acties opgezet. Het team in Nederland, 
onder leiding van Liesbeth van Elderen, heeft gezorgd voor de actieve fondsenwerving door 
middel van vlooienmarkten, braderie’s, presentaties, kleding party’s etc. 
 
Afgelopen jaar is er veel gebeurd. We hebben veel kinderen kunnen helpen en alle andere 
groeps projecten liepen super goed. Verder hebben we nog bezoek gehad vanuit Nederland 
maar ook vanuit Amerika hebben ze ons bezocht. Helaas was dit ook het jaar dat we 
afscheid hebben moeten nemen van onze Peace Corps vrijwilligster Layne. Ze heeft het 
stokje doorgegeven aan Patrick. Hij zal nu ons team komen versterken. Ook Christina, de 
Kameroense vrijwilligster, heeft de stichting verlaten om haar eigen dromen na te jagen met 
het opzetten van een stichting. Echter is onze stichting een secretaresse, Marie, en 
vrijwilligster, Clara, rijker. Wetende dat Kim, de oprichtster van de stichting, eind 2015 
Kameroen zou verlaten om aan haar carrière te beginnen in Nederland stond 2015 ook in 
teken van het opzetten van een vast Kameroens team. We zijn erg blij met iedereen die zich 
zo inzet voor de kinderen in Kameroen.  
 
 
In dit jaarverslag willen we een overzicht geven van wat de stichting dit jaar heeft 
doorgemaakt op het gebied van de doelen, projecten, fondsenwerving en natuurlijk de 
financiën. Daarnaast blikken we alvast vooruit op 2016. 
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Needs For Children 
 

 
De stichting is 17 oktober 2011 opgericht, te Best. Het idee is afkomstig van Kim van 
Elderen. Zij gaat sinds 2009 regelmatig naar Kameroen om er als vrijwilligster te werken als 
verpleegkundige in de Ejed Medical foundation, gelegen in Kumba – Kameroen. Haar 
ervaring heeft haar laten inzien dat de kinderen nog veel hulp kunnen gebruiken. Voor dat de 
stichting opgericht was hielp zij ook al kinderen financieel door het geven van materiaal aan 
een weeshuis en het verbeteren van de faciliteiten van de Ejed Medical Foundation. Maar 
het was niet gemakkelijk om dit alles te doen als individu en vandaar dat Kim de stichting 
heeft opgezet om de kinderen nog meer te helpen en een kans te bieden. 
 
KvK-nummer: 53767853, deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel 
Brabant 

 
Doel van de stichting 
* Het verbeteren van de kwaliteit van het leven van kinderen in Kameroen * 
Het doel is wat globaal omdat de organisatie wil helpen op verschillende gebieden zoals 
gezondheidszorg, onderwijs en in de eerste levensbehoeften. 

 

 
Organisatie in Nederland 
Kim Jacqueline Maria van Elderen    - voorzitter 
Elisabeth Wilhelmina Josephina van Elderen - secretaris en penningmeester  
Adriana Maria Henderickx – Zwambag   - lid 
 
 
Organisatie in Kameroen 
Kim Jacqueline Maria van Elderen - Executive Director, Treasurer,   
Atemawoh Michael Nguatem  - Coordinator, Assistant 

representative of the NGO,  
Chairman 

Layne Anderson     - Peace Corps Volunteer 
Patrick Throckmorton     - Peace Corps Volunteer 
Kenji Marie Epiphanie    - General Secretary 
 
Eric Bruya Wasi     - Comedian; entertainer.  
          Publicity manager PR #1 
Fonba Christina Ngwe    - Community Worker;  
           Representative of the  
          Handicap Children, PR #2 
Ndokuo Denis      - Representative of the  

Deaf Children, PR #3 
Egbe Yvonne Ako     - Member; French Translator 
Nzume Gilbert Nkwelle    - Medical Advisor 
Mbu Clara      - Volunteer 
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Samenwerkende organisaties in Kameroen 
1) Ejed Medical Foundation. Het ziekenhuis staat onder leiding van de Medical Officer 
Nzume Gilbert Nkwelle. Hier kunnen we terecht met de zieke kinderen. 
 
2) Presbyterian Rehabilitation Community Services. Zij gaan de dorpen in op zoek naar 
kinderen met een handicap. 
 
3) US Peace Corps. Een organisatie uit America die voor twee jaar vrijwilligers uitzend naar 
ontwikkelingslanden om daar een samenwerkingsverband te creëren met de lokale bevolking 
voor beter levensomstandigheden. 
 
4) Ministerie of Sociale Dienst.  
 
5) Kumba Centrale Gevangenis. 
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Fondsenwerving 
 
 
Het afgelopen jaar heeft het Team van Needs For Children in Nederland een actieve rol 
gespeeld op het gebied van fondsenwerving. Naast het aanspreken van individuen en 
bedrijven voor een sponsering heeft het team zelf ook deelgenomen aan markten en acties 
om zo geld op te halen. 
 
Vlooienmarkt bij OVS 
Braderie Wilhelmina dorp 
Vlooienmarkt SKV 
Vlooienmarkt bij de Manage 
Statiegeldactie bij de Albert Heijn  
Statiegeldactie bij de Plus 
SamSam kleding acties 
Kinderkleding party 
 
Daarnaast zijn vele vrijwilligers erg creatief met het breien en maken van spulletjes om te 
verkopen maar ook zeker om uit te delen aan de kinderen in Kameroen. Needs For Children 
is hen zeer dankbaar voor alle inzet. 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van één van onze actiefste vrijwilligster. Ook na 
haar dood maakte zij nog een groot gebaar naar Needs For Children. 
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De stichting zelf heeft dus veel gedaan om zoveel mogelijk geld op te halen. Echter mogen 
we ook trots zijn op de vele bedrijven die ons dit jaar weer gesteund hebben, zowel 
financieel als met materiaal: 
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Naast deze bedrijven zijn er ook vele individuele donateurs die de stichting financieel 
en met spullen helpen. Heel erg bedankt!!  
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Evaluatie 2015 
 
 
1) Doelen 
Korte termijndoel 
1. Eind 2015 zal de stichting vaste individuele donateurs hebben die de stichting iedere 
maand een vast bedrag doneren, dit om een financiële zekerheid te creëren. 
De stichting kent enkele vaste individuele donateurs, maar niet genoeg om een financiële 
zekerheid te creëren die toereikend is voor de projecten die gedaan worden in Kameroen. 
2. Eind 2015 zal de stichting 10 Outreach programma’s hebben uitgevoerd in de kleine 
dorpjes rondom Kumba. 
Helaas is dit niet gelukt. We hebben er 8 uitgevoerd dit jaar in de kleine dorpjes rondom 
Kumba.  
3. Eind 2015 zal Needs For Children 15 individuele kinderen geholpen hebben om de 
kwaliteit van leven te verbeteren.. 
Dit is meer dan gelukt. Dit jaar hebben we 19 individuele kinderen kunnen helpen. 
4. Iedere maand zal het team van Needs For Children de kinderen in de gevangenis 
bezoeken en voorlichten. 
Dit is ook meer dan gelukt. Iedere maand zijn de kinderen in de gevangenis bezocht en vaak 
ook nog wel vaker dan één keer. Er werd één keer in de maand voorlichting gegeven en de 
extra keren die gegaan zijn waren vooral voor het kopen van spullen die zij met de hand 
gemaakt hebben; dit om hen te motiveren. 
5. Eind 2015 zal de kraamafdeling iedere maand een aantal van 10 bevallingen per maand 
behalen. 
Dit is absoluut niet gelukt. We waren er positief en met vol goede moed aan gestart maar het 
is toch gebleken dat de Ejed Clinic de kraamafdeling niet heeft kunnen runnen.   
6. Eind 2015 zal Needs For Children 50 kinderen geholpen hebben aan een bril met behulp 
van Foudraine Optiek. 
Niet gelukt door gebrek aan vrijwilligers die op zoek konden gaan naar slecht ziende 
kinderen.   
7. Eind 2015 zullen alle vaste projecten (Outreach Programma, gevangenis, kraamafdeling, 
medische hulp bieden aan kinderen) gelinkt zijn aan een programma dat ondervoeding moet 
gaan terugdringen.  
Gelukt. Er is een food & nutrition project opgezet wat ervoor zorgt dat ouders leren hoe zij 
hun kinderen gezond eten kunnen geven met de dingen die ze hebben. Bij alle vaste 
projecten hebben we deze onderwerpen ook besproken. Wanneer wij zagen dat kinderen in 
die projecten extra aandacht nodig hadden, hebben we de ouders doorgestuurd naar het 
Food & Nutrition project.  
8. Eind 2015 kan Needs For Children 75% van de kosten afdekken met de inkomsten. 
Ja, dit is gelukt. Ongeveer 82% van de kosten zijn gedekt door de inkomsten.  
9. Eind 2015 zal Needs For Children in bezit zijn van een vervoersmiddel waarmee de 
projecten in de afgelegen gebieden beter bereikt kunnen worden en de veiligheid van de 
leden van de stichting gewaarborgd word.  
Het is gebleken dat het goedkoper is om taxi’s te nemen dan een eigen vervoersmiddel aan 
te schaffen.  
10. Eind 2015 zal Needs For Children een teammember bij het vaste team hebben om de 
continuïteit binnen de stichting te waarborgen.  
Gelukt! Marie is aangenomen als secretaresse en zal dan ook de continuïteit binnen de 
stichting moeten waarborgen. Zij staat altijd in contact met Nederland en moet ervoor zorgen 
dat alle verslagen en bonnetjes richting Nederland gaat ter verantwoording. 
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Lange termijndoel 
1. December 2016 is er een continuïteit van het verschepen van spullen naar Kameroen per 
container/per schip op naam van de stichting. 
Nog steeds niet gelukt aangezien Yaounde nog niet de doorslaggevende beslissing heeft 
gemaakt of zij de stichting erkennen. 
2. Eind 2016 kan Needs For Children haar projecten kostendekkend uitvoeren. Dit wil 
zeggen dat 100% van de uitgaven afgedekt zal kunnen worden met de inkomsten. 
Dit is nog niet gelukt maar ik geloof wel dat we hier al de goeie richting in gaan. 
 
2) Budget 
Er was een budget opgesteld voor de verschillende projecten. Hieronder kijken we in 
hoeverre we deze overschreden hebben of binnen het budget zijn gebleven. 
 

Project Budget opgesteld voor 
2015 

Totaal uitgeven in 2015 

 
Outreach Program 
 

 
€ 1 000,- = 655 000 cfa 

 

 

€ 656,49 = 430 000 cfa 

 
Weeshuizen 
 

 
€ 2 000,- = 1 310 000 cfa 

 

 

€ 839,70 = 550 000 cfa 

 
Medische Hulp 
 

 
€ 4 000,- = 2 620 000 cfa 

 

 
€ 3 191,26 = 2 090 275 cfa 

 
Gevangenis 
 

 
€ 1 000,- = 655 000 cfa 

 

 

€ 632,44 = 414 250 cfa 

 
Kraamafdeling 
 

 
€ 2 000,- = 1 310 000 cfa 

 

 

€ 980,15 = 642 000 cfa 

 
Ondervoedings- programma 
voor ouders met 
gehandicapte kinderen 
 

 
€ 750,- = 491 250 cfa 

 

€ 331,30 = 217 000 cfa 

 
Brillen Project 
 

 
€ 250,- = 163 750 cfa 

 

 
-- 

 
Vrijwilligers 
 

 
€ 1 500,- = 982 500 cfa 

 

 

€ 1 633,59 = 1 070 000 cfa 

 
World Aids Day 
Other small help 
Spend beside Projects  
 

 
- 
- 
- 

 

€ 679,39 = 445 000 cfa 
€ 22,90 = 15 000 cfa 

€ 1 798,02 = 1 177 700 cfa 

 
TOTAL 

 
€ 12 500 ,- = 8 187 500 cfa 

 

€ 10.765,23 = 7 051 225cfa 

Needs For Children is binnen het budget gebleven. Er is wel gebleken dat er projecten zijn 
die ieder jaar 1x terug komen maar er niet in mee genomen waren + extra uitgaves.  
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Projecten  
 
Het was een druk jaar met vele nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden, maar ook 
het verder ontwikkelen van bestaande projecten. Hieronder een beknopte beschrijving van 
de verschillende projecten met illustratie en kosten. 
 
 
1) Outreachprogramma’s  
Het Outreachprogramma is het oudste programma, die al van het begin van het bestaan van 
de stichting uitgevoerd word. Ieder jaar word het programma uitgebreid of kwalitatief beter 
gemaakt. Na vele jaren ervaring is het duidelijk wat de kinderen in de afgelegen dorpen 
nodig hebben als educatie. Het doel is om kinderen in de afgelegen dorpen, die niet naar 
school gaan, voor te lichten over hygiëne, malaria en hiv/aids. Dit door middel van posters, 
drama en vragen. Het word op een simpel niveau gehouden zodat het voor iedereen te 
volgen is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
13-03-2015 Teke   60 000 cfa € 91,60 
21-05-2015 Kombone Mission 50 000 cfa € 76,34 
27-05-2015 KwaKwa  50 000 cfa € 76,34 
13-06-2015 Marumba I  50 000 cfa € 76,34 
16-07-2015 Laduma  50 000 cfa € 76,34 
13-08-2015 Malende  60 000 cfa € 91,60 
11-09-2015 Marumba II  60 000 cfa € 91,60 
14-10-2015 Mongo   50 000 cfa € 76,34 
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2) Weeshuizen 
De stichting blijft de weeshuizen in Kumba altijd steunen op welke manier dan ook. 
Afgelopen jaar heeft het team in Kameroen hen regelmatig bezocht met 1 maal als 
hoogtepunt een groot gift. De moeder van Azi Orphanage is ernstig ziek en ook haar hebben 
we geholpen om naar het ziekenhuis te gaan. Wanneer de kinderen ziek zijn neemt de 
stichting hier de verantwoordelijkheid voor door ze naar het ziekenhuis te brengen. Ook gaan 
we regelmatig naar het weeshuis om te spelen met de kinderen. Geweldig om te zien hoe blij 
ze zijn met deze bezoekjes. 
 
 
     
 
 
 
 
 
   
 
    

29-07) Spullen  Azi Orphanage,100.000cfa= €152,67 
           Ma Azi Ziekenhuis rek., 100.000cfa= €152,67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30-07) Spullen Mah Di’s Orphanage,    
                      100.000cfa = €152,67 

22-09) Spullen Delegate Orphanage, 100.000cfa = €152,67 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

05-08) Spullen Clephic Orphanage,                                   07-09) Spullen Frathekk Orphanage 
                                                 100.000cfa = €152,67                                               50.000cfa = € 76,34 
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3) Medische hulp bieden aan kinderen 
De stichting helpt kinderen die medische hulp nodig hebben of wanneer een kind een 
hulpmiddel nodig heeft om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Tevens is de stichting 
een plek geworden waar andere organisaties komen als zij de middelen niet meer hebben 
om het kind te helpen. Met het gehele team wordt er naar de situatie van het kind gekeken 
en een plan gemaakt. Hieronder de kinderen die we hebben geholpen met een korte 
beschrijving. 
 
 
Beginnend met de kinderen die geholpen zijn met een rolstoel. De rolstoelen zijn gekocht in 
Yaoundé en uitgedeeld in Kumba.                    Aanschaf 10 Rolstoelen  944 000  cfa = € 1441,22 
                                                                                  Vervoer naar de kinderen 18 000 cfa =  € 27,48 

Hieronder de verhalen: 
 
* Levis is een jongen van 13 jaar en is vanaf zijn geboorte verlamd vanaf zijn middel. Hij 
heeft een tweeling broer die gezond is. Samen met zijn andere broers en zussen woont hij in 
klein huisje met twee kamers. De vader heeft hen recent verlaten dus alles komt op zijn 
moeder aan. Levis zit de gehele dag thuis en is afhankelijk van zijn moeder en broer. Needs 
For Children heeft hem een rolstoel gegeven waardoor hij nu zelf ook op pad kan en niet 
meer op de grond hoeft te zitten.  
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* Bih Therese is 10 jaar oud en woont samen met haar zusje en ouders in een klein huisje. 
De ouders werken hard om de kinderen een goed leven te geven. Ze werken op het land en 
verkopen wat ze verbouwen. Bih Therese kan niet goed lopen aangezien ze niet stabiel op 
haar benen staat. Daarbij functioneert haar linker hand niet goed. Needs For Children heeft 
Bih Therese geholpen met een rolstoel zodat haar moeder haar niet iedere dag op haar rug 
naar school hoeft te dragen. Therese houd heel erg van naar school gaan. Nu kunnen haar 
medestudenten haar ophalen en thuis brengen. Ook heeft Kayleigh, een vrijwilligster uit 
Nederland die stage liep bij NFC, zich ingezet voor Therese. Zij heeft haar leren schrijven op 
een speelse manier. Ook heeft de moeder handvaten gekregen om haar dochter hierbij te 

helpen. 

 
 
  * Chantal is 10 jaar en woont samen met 

haar moeder, zus en nichtje in een klein 
schuurtje. Haar vader overleed toen ze 2 
jaar oud was en haar moeder is ernstig ziek. 
Haar moeder probeert een inkomen te 
krijgen door op de markt groente te 
verkopen, echter gaat dit niet omdat ze zo 
ziek is. Chantal is dan ook ondervoed. 
Daarnaast is chantal verlamt vanaf haar 
middel. Voortbewegen doet ze door met 
haar billen over de grond te gaan. Ook zit 
Chantal altijd op de grond. Naast het geven 
van een rolstoel, heeft Needs For Children 
Chantal ook geholpen met 
voedingsmiddelen en kleding. Ook heeft de 
stichting ervoor gezorgd dat haar moeder de 
juiste hulp heeft gekregen in het ziekenhuis. 
 
Extra kosten naast de rolstoel:  
                                         102 500 cfa = € 156,49 
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* Sergou is een jongen van 16 jaar. Op zijn 4e 
werd hij verlamt vanaf zijn middel, ze 
vermoedde dat dat door de meningitis is 
gekomen. Sergou woont samen met zijn oma, 
overgrootoma, oom en tante. Sergou’s moeder 
woont ver weg met haar vriend. De 
overgrootmoeder zorgt voor Sergou wat maakt 
dat Sergou er regelmatig onhygiënisch uit ziet. 
Needs For Children ontmoette Sergou 
gedurende de Nutrition project en verraste hem 
gedurende een zo’n meeting met een rolstoel. 
Het altijd zo vrolijke jongen kon zijn geluk niet 
op.  
   
 
 
 
 

 
 
* Nixon is 9 jaar. Nixon heeft 2 zusjes en 2 
broers waarvan er 1 overleden is. Alle zusjes 
zijn gezond maar de jongens hebben 
allemaal dezelfde aandoening. Wat het 
precies is, is niet duidelijk. Maar er word ALS 
vermoed. Dit maakt dat alle jongens te zwak 
zijn om te lopen. Nixon gaat graag naar 
school maar zijn ouders moeten hem altijd 
dragen. Nixon heeft hele lieve ouders die 
alles voor hem over hebben. Ze werken 
enorm hard en hebben hem alle hulp 
geboden dat maar ging. Alleen een rolstoel 
miste ze nog. In eerste instantie kwamen ze 
hulp vragen bij de stichting om erachter te 
komen waar de jongens aan leiden. Helaas 
kunnen we niet meer doen dan de andere 
ziekenhuizen al onderzocht hebben. Omdat 
we zagen dat de ouders alles voor hun zoon 
doen wilde we ze graag ondersteunen met 
het geven van de rolstoel. Helaas heeft 
Nixon niet lang van de rolstoel mogen 
genieten en overleed hij eind Oktober 2015. 
We zullen hem nooit vergeten!  
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* Lowsan is 17 jaar en zijn benen zijn 

vergroeid. Hij woont samen met zijn zus in een 
huisje met twee kamers. Hij slaapt op een oud 
matras. Lowsan loopt op zijn handen en 
knieën en zit op zijn onderbenen. Hierdoor 
heeft hij flinke decubitus op zijn billen. Hij heeft 
geen financiële steun en zijn vader heeft hem 
verlaten vanwege zijn handicap. Lowsan komt 
uit een polygamie familie. Om beter te kunnen 
voortbewegen heeft Needs For Children hem 
een rolstoel gegeven. Daarnaast hebben we 
hem geholpen met een nieuw matras.  
 
 
 
 
 
 
 

Extra kosten naast de rolstoel: 15 000 cfa = € 22,90 
 
 
 
 

 
 
* Elisabeth is 16 jaar en heeft een baby van 9 
maanden toen we haar ontdekte. Ze is enig kind 
en woont samen met haar moeder in een klein 
houten huisje. Elisabeth heeft weinig kracht in 
haar benen en kan alleen maar staan met 
stokken. Lopen gaat niet. Haar baby had uitslag 
en was erg ziek. Needs For Children heeft de 
baby medisch geholpen met consultatie in het 
ziekenhuis en medicijnen. Verder is er een 
rolstoel omgebouwd naar een rolstoelfiets. 
Helaas hebben we deze dit jaar nog niet kunnen 
geven aangezien Elisabeth regelmatig bij de 
vader van de baby in Buea is, hij is ook invalide.  
 
 
 
 
 
 
 
Extra kosten naast de rolstoel: 90 000 cfa = € 137,40 
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Naast het uitdelen van rolstoelen, hebben we ook vele kinderen medische hulp kunnen 
bieden. Hieronder de kinderen: 
 
* Guslen is 6 jaar en brak zijn been 3 jaar geleden waardoor hij niet meer kan lopen. Guslen 
is al een een keer geopereerd geweest aan dit been in het St John of God Hospital in Nguti. 
Terwijl hij herstellende was kreeg hij een bal tegen zijn been waardoor zijn been opnieuw 
brak. Zijn moeder is de kostwinner aangezien zijn vader niet meer naar hem om kijkt. Er was 
geen geld meer voor een nieuwe operatie. Needs For Children leerde Guslen een jaar 
geleden kennen. Afgelopen jaar besloot de stichting om Guslen te helpen door een bijdrage 
te leveren aan de operatie. Inmiddels is Guslen geopereerd en herstellende. We hopen dat 
we volgend jaar het bericht kunnen geven dat hij weer loopt!                  100 000 cfa = € 152,67 

                  
* Faith is 3 jaar en heeft een waterhoofd. Ook Faith kent Needs For Children al een tijd. 

Echter zijn de kosten voor de operatie om een drain te plaatsen erg duur wat de stichting ook 
niet heeft. Uiteindelijk is het de ouders gelukt om het geld bij elkaar te krijgen en is de drain 
geplaatst. Echter kreeg Faith in february epileptische aanvallen en moest ze terug naar het 
ziekenhuis voor onderzoek. Helaas hadden de ouders geen geld meer dus heeft Needs For 
Children bij gesprongen om dit te bekostigen. De omvang van Faith’s hoofd is zichtbaar 
kleiner geworden en het is een vrolijk meisje!                        105 000 cfa = € 160,31 
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* Tatiana is 18 jaar en is blind geworden toen ze 10 jaar oud 
was. Haar ouders zijn overleden; ze woont nu samen met haar 
oma in Mbalangi. Tatiana leert heel graag en heeft grote 
dromen. Ze kan naar een speciale blinden school in Buea maar 
daarvoor heeft ze een laptop en ander materiaal voor nodig. 
Needs For Children heeft haar hierbij geholpen. Ze gaat nu naar 
Bulu Blind Center in Buea waar ze verder studeert.             
                                                                     100 000 cfa = € 152,67 
 
 

 
 
 

 
 
* Kadji Leonel is een meisje van 9 jaar dat samen met haar broer 
naar het kantoor van Needs For Children kwam nadat het team in 
Marumba II was geweest voor een Outreach Programma. Leonel 
valt regelmatig zonder aanleiding waardoor ze lelijke wonden  aan 
haar gezicht heeft. Needs For Children heeft medische hulp 
geboden, echter kunnen we er niet achter komen waardoor ze 
steeds valt.     
                                                                               18 000 cfa = € 27,48 
 
 
 
 

 
 
* Baby Fidel is het dochtertje van de broer van Kadji Leonel. De baby is geboren met de 

navelstreng om haar nek waardoor ze een tijd in het ziekenhuis heeft moeten liggen. Er is 
geen geld om medicijnen te kopen en verder hebben ze thuis niet de basis spullen voor het 
kindje. Needs For Children heeft hem spullen meegegeven zoals kleding, muskiettennet en 
medicijnen. Een vader die zich zo inzet voor zijn zusje en dochtertje verdiend het om een 
steuntje in de rug te krijgen.                     20 000 cfa = € 30,53 
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* Pamela is 9 jaar. Needs For Children was om hulp gevraagd aangezien Pamela doodziek 
in General Hospital lag maar er om financiële redenen niks gedaan kon worden. Pamela’s 
vader is overleden maar haar stiefvader zorgt samen met haar moeder goed voor haar. Toch 
kregen ze het financieel niet meer rond. De General Hospital heeft ook mee geholpen maar 
het kind werd maar zieker en zieker. De situatie waarin Pamela zich bevond leek op die van 
Lydia die we eens eerder geholpen hebben. En inderdaad bleek ze aan nierfalen te lijden. 
Needs For Children wist wat Pamela te wachten stond en we zijn er dan ook vol voor 
gegaan. En het resultaat mag er zijn. Pamela is er weer helemaal bovenop! 
                                                                                    148 000 cfa = € 225,95 

 
OKTOBER 2015    NOVEMBER 2015 
 
* Lilian ontmoette we in de presbyterian rehabiliation center tijdens de ouders met 
gehandicapte kinderen vergadering twee jaar geleden. Lilian ziet er heel klein en jong uit 
maar is al 18 jaar Volgens haar moeder had Lilian, toen ze 4 maanden oud was, meningitis 
en sindsdien kan ze niet meer lopen of haar armen gebruiken. Lilian’s vader is blind aan één 
oog en slechtziend aan het ander dus haar moeder is de enigste die een inkomen heeft. 
Needs For Children kan de lichamelijke situatie van Lilian niet veranderen dus hebben we 
besloten om Lilian te helpen met kleding en heel veel etenswaren.             50 000 cfa = € 76,34 
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* Baby Henry was nog in de buik toen er al hulp voor hem 
gevraagd werd. Op de kraamafdeling, die we toen nog hadden, 
kwam een blinde vrouw om opgevolgd te worden. Echter kon ze 
de labtesten niet betalen, dit ook omdat haar man haar niet 
financieel hielp. De verloskundige maakte ons alert over deze 
casus. De baby in de buik had nu al medische hulp nodig. 
Needs For Children heeft zich over deze zwangere vrouw 
ontfermd. Voor de geboorte hebben we gezorgd dat alle 
belangrijke spullen al bij haar in huis waren. Op 10 september 
werd Baby Henry geboren. Een prachtige baby maar hij had wel 
de nodige aandacht nodig. Needs For Children heeft ervoor 
gezorgd dat de baby een eerlijke start in zijn jonge leven heeft 
kunnen krijgen.                                                                                         115 000 cfa = € 175,57

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* Nathaniel is een 1 jaar oude jongen. Zijn ouders 
brachten hem samen naar het kantoor van Needs 
For Children. De ouders zijn financieel ok en hebben 
al alles voor hun zoontje gedaan. Daarom kwamen 
ze bij Needs For Children om te kijken of wij ze wel 
een uitkomst konden bieden. Het ging ze dus niet 
om financiële hulp maar om professionele hulp. 
Dokter Nzume consulteerde hetzelfde als wat wij 
vermoedde, namelijk dwerggroei. Om ze toch een 
steuntje in de rug te geven en ze te belonen voor 
hun inzet voor de kleine, heeft Needs For Children 
ze een klein bedrag en Soya bonen gegeven.                         
 
 
17 000 cfa = € 25,95 
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* Wilfred is 2 jaar oud en heeft vergroeide benen 
(loopt op zijkant voet). Dit zou komen door het 
tekort aan vitaminen en het niet opgevolgd 
hebben van de zwangerschap. Alleen een 
operatie kan hem weer doen laten lopen. Dit jaar 
is dat niet meer gelukt maar Wilfred staat gepland 
voor begin 2016 om de grote operatie, 
gesponsord door Needs For Children, te 
ondergaan.     
    
11 775 cfa = € 17,98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
* Azi Favour is een weesmeisje uit het Azi 

Orphanage. Bij een bezoek aan hen kwamen 
we erachter dat ze erg mager en slapjes uit 
zag. De Ejed Clinic heeft alle mogelijke testen 
gedaan en haar aan het infuus gelegd. Ze 
bleek malaria en bloedarmoede te hebben. 
Gelukkig knapte ze al vlug op. Enkele weken 
erna kregen we het verschrikkelijke nieuws dat 
ze toch overleden is.  
R.I.P. kleine knappe meid. 
       
  
                                              
                                                  42 000 cfa = € 64,12 
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Naast dat we de kinderen medisch helpen, helpen we ze ook in contact te brengen met 
lotgenoten. Dit om te laten zien dat ze niet de enigste zijn met een kind met een handicap of 
medische aandoening. Ook om een stukje zelfvertrouwen te geven aan de kinderen. In 
Kameroen gelooft men erg in hekserij dus vaak zijn ze verstoten of nagekeken. In zo’n 
bijeenkomst bespreken we samen ervaringen en geven we adviezen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Huisbezoekingen   25 000 cfa = € 38,17 
22-08-2015 Children’s Meeting  60 000 cfa = € 91,60 
01-10-2015 Assesment Ekombe Bonji 40 000 cfa = € 61,07 
Children’s Meeting     5 000 cfa = € 7,63 
03-10-2015 Children’s Meeting  30 000 cfa = € 45,80 
11-11-2015 Follow up in Ekombe Bonji   4 000 cfa = € 6,11 
28-11-2015 Children’s Meeting  30 000 cfa = € 45,80 
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4) Gevangenis 
Minimaal één keer per maand gaat het team van Needs For Children naar de gevangenis om 
daar de jongeren tussen 0 en 21 jaar te bezoeken. Dit om hen het gevoel te geven dat we er 
zijn voor hen en dat er een groep is die zich voor hen inzet. Iedere maand word er 
voorlichting gegeven over een onderwerp waar de kinderen en jong volwassenen zelf meer 
over willen weten. Daarnaast motiveren we hen om handwerk te maken en deze te 
verkopen. We leren hen nieuwe creatieve handwerken. Door deze van hen weer te kopen, 
blijven ze gemotiveerd. Needs For Children werkt nauw samen met de politie om dit project 
soepel te laten verlopen. 
 
Gevangenis programma afgelopen jaar: 
24-02-2015 Onderwerp: huid aandoeningen  22 000 cfa € 33,59 
16-03-2015 Boeken voor een studerende gevangene 20 500 cfa € 31,30 
31-03-2015 Onderwerp: voedzame voeding  22 000 cfa € 33,59  
24-04-2015 Praktijk: rijst met tofu koken   28 000 cfa € 42,75 
25-29-05-2015Praktijk: handwerk    64 000 cfa € 97,71 
Juni   Gevangenis tassen kopen   30 000 cfa € 45,80 
23-06-2015 Onderwerp: hygiëne (handdoeken)  23 750 cfa € 39,31 
21-07-2015 Onderwerp: handdoeken hygiëne   22 000 cfa € 33,59 
Augustus Gevangenis tassen kopen en verzenden 70 000 cfa € 106,87 
25-08-2015 Onderwerp: medicijnen   22 000 cfa € 33,59  
29-09-2015 Onderwerp: hiv/Aids    30 000 cfa € 45,80  
27-10-2015 Practical: maken van armbanden    3 000 cfa € 4,58 
24-11-2015 Onderwerp: evaluatie    22 000 cfa € 33,59 
15-12-2015 Kerstmis cadeaus: Eten   35 000 cfa € 53,44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In verband met privacy en nog lopende zaken kunnen er verder geen foto’s geplaatst worden 
van het gevangenis project.  
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5) Kraamafdeling, Ejed Clinic                
In 2014 is de kraamafdeling in de Ejed Clinic heropend door de hulp van Needs For Children. 
2015 stond in het teken van het opbouwen van de kraamafdeling en het langzaam 
overgeven aan de Ejed Clinic. De kraamafdeling werd al vlug druk en bekend door mond op 
mond reclame. Stichting Needs For Children heeft eind 2015 de kraamafdeling 
overgedragen aan de Ejed Clinic. Het is jammer dat het niet het resultaat heeft gegeven wat 
we graag wilde. We hopen dat de Ejed Clinic zich herpakt en er een succesvolle 
kraamafdeling van maakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             642 000 cfa = € 980,15 
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6) Food and Nutrition 
In Kumba en omstreken zijn 
veel ondervoede kinderen 
terwijl dat helemaal niet nodig 
is omdat Kameroen veel 
grondstoffen kent. Vaak is er 
geen of te weinig kennis hoe 
men hier gebruik van kan 
maken. Minstens één keer in 
de maand houd Needs For 
Children een meeting in een 
dorp om moeders kennis bij te 
brengen over het verbouwen 
van voedingswaren en het 
belang hiervan. Samen word 
er gekookt en gegeten 
waardoor er samenhorigheid 
ontstaat en er zo onderwerpen 
bespreekbaar gemaakt kunnen 
worden.  
 
Het programma van afgelopen jaar: 
26-02-2015 PCRS, Onderwerp: Het belang van voeding 
  Het maken van chin chin    20 000 cfa € 30,53 
20-03-2015 Mbalangi, Onderwerp: Het belang van voeding  20 000 cfa € 30,53 
26-03-2015 PCRS, Onderwerp: Tofu maken    20 000 cfa € 30,53 
23-04-2015 Ediki, Onderwerp: Het belang van voeding  20 000 cfa € 30,53 
30-04-2015 PCRS, Onderwerp: Water Therapie   15 000 cfa € 22,90 
22-05-2015 Mbalangi, Onderwerp: Tofu maken              25 000 cfa € 38,17 
16-06-2015 Mbalangi, Onderwerp: Het belang van fruit  20 000 cfa € 30,53 
14-07-2015 Mbalangi, Onderwerp: Het belang van fruit, folerie 20 000 cfa € 30,53 
15-09-2015 Mbalangi, Onderwerp: Groenten   20 000 cfa € 30,53 
Nov 2015 Voorbereiding voor 2016    37 000 cfa € 56,49 
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7) World AIDS Day       
Ieder jaar op 1 december is het Wereld Aids Dag.  Ook dit jaar deed Needs For Children 
mee door kinderen van 0 t/m 21 jaar gratis op hiv/aids te testen. Echter was de opkomst erg 
matig met 86 kinderen. Ook omdat er ieder jaar steeds meer organisaties met hetzelfde 
project van start gaan. Daarom heeft het team besloten de volgende dag testen te doen op 
een middelbare school. Met toestemming van hun ouders zijn er 210 kinderen gecheckt. Dit 
maakt dat we in totaal 296 kinderen getest hebben en geen één was positief.  
 Needs For Children team 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  445 000 cfa = € 679,39 
 
8) One time support       
Het komt wel eens voor dat er mensen op kantoor komen die niet onder de criteria van de 
stichting vallen en dus niet in aanmerking komen voor hulp. Vaak zijn het schrijnende 
situaties. Om hen tegemoet te komen betalen we de vervoerskosten terug.  
                                                                                                                      15 000 cfa = € 22,90

   
Geld besteed naast de projecten 
Naast de projecten draaiende houden, hebben we ook kosten om het kantoor open te 
houden. Het kantoor is de basis van de stichting en daar worden verslagen en documentatie 
gemaakt. Deze zijn nodig om terug te kunnen koppelen naar donateurs. Het geld gaat 
bijvoorbeeld naar internet, inkt voor de printer en andere kantoor benodigdheden.                                                                                        

 
1 177 700 cfa = € 1.798,02 
 
Team Encouragement Funding 
Al deze projecten kunnen niet 
uitgevoerd worden als er geen goed 
team achter stond! Dit jaar hebben we 
besloten hen dan ook te belonen voor 
het goede werk dat ze doen met een 
maandelijkse tegemoetkoming.  
         
 1 070 000 cfa = € 1.633,59 
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Financiën  
 
 
 
INKOMEN 2015 
Prive donaties:  €   4022,48 
Bedrijf donaties:  €     250,-- 
Braderie en Vlooienmarkten: €   4567,92 
Acties Supermarkten:  €     646,-- 
Kerstconcert:   €     750,--  
    €10.236,40 
 
 
UITGAVEN 2015 
Projecten in Kameroen: € 10865,23 
Overig uitgave:  €   1586,40 
    € 12451,63 
 
 
INKOMEN – UITGAVEN = BALANS 2015 
€10.236,40–  € 12.451,63  = - € 2.215,23 
 
 
START 2015 + BALANS 2015 = START 2016 
€ 25.700,--  + -  € 2.215,23       = € 23.484,77
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Vooruitblik 2016 
 
 
Verwachte aankomende projecten 
* Doorgaan met de Outreach Programma’s naar de afgelegen dorpen rondom Kumba. Er 
word dan voorlichting gegeven aan kinderen over hygiëne, malaria en HIV/Aids. Dit wordt 
gedaan op afwisselende manier door voorlichting te mengen met comedy. Dit om de 
kinderen een leuke en leerzame dag te laten hebben.  
In 2016 zullen we dit programma nog verder ontwikkelen en eventueel uitbreiden. 
 
* Het blijven steunen van de weeshuizen in en rondom Kumba, op welke gebied dan ook.  
 
* Doorgaan met het bieden van medische hulp aan kinderen. Tijdens onze projecten komen 
we regelmatig kinderen tegen die ernstig ziek zijn en zelf de middelen niet hebben om naar 
een ziekenhuis te gaan. Hiervoor zullen wij onze verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast 
zullen we dit jaar nog meer samenwerkingsverbanden aangaan met andere stichtingen en 
organisaties. 
 
* Bijeenkomsten organiseren voor alle kinderen die we helpen en in het verleden geholpen 
hebben om samenhorigheid te creëren zodat er een open cultuur ontstaan waar er over alles 
gepraat kan worden. Dit zodat ze ervaringen kunnen delen en elkaar kunnen steunen bij 
moeilijkheden. 
 
* Maandelijks de gevangenis bezoeken om hen voorlichting en hulp te bieden.  
 
* Een voedingsprogramma opzetten voor ouders met ondervoede kinderen. Dit om hen in 
een paar maanden tijd meer zicht te laten krijgen op voedingsrijk eten en hoe dit te 
verbouwen is. We hopen dan ook een groei in gewicht te zien bij de kinderen. 
 
* Deelname aan de World Aids Day door het verstrekken van gratis testen aan kinderen, 
jong volwassen en zwangere vrouwen. Een vroegtijdige ontdekking van het hiv virus is 
belangrijk. In deze tijd komt het steeds vaker voor dat ook al kinderen hiv/aids hebben.  
 
* Deelname aan Youth Day. Een dag op de kinderen in het zonnetje te zetten! 
 
* Naast deze projecten geeft Stichting Needs For Children ook spullen aan kinderen die het 
nodig hebben. Dit varieert van kleding tot speelgoed etc. De spullen die we van mensen uit 
Nederland krijgen proberen we dan ook zo veel mogelijk op te sturen naar Kameroen, waar 
de stichting het dan uitdeelt.   
 
 
 
 
 
 
Naast deze projecten zijn er nog veel meer projecten die we kunnen doen maar we kijken  
waar er op dat moment welke hulp nodig is. Needs For Children staat voor kleinschalige 
projecten! 
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Korte termijndoel 
1. Eind 2016 zal de stichting vaste individuele donateurs hebben die de stichting iedere 
maand een vast bedrag doneren, dit om een financiële zekerheid te creëren.  
2. Eind 2016 zal de stichting 10 Outreach programma’s hebben uitgevoerd in de kleine 
dorpjes rondom Kumba.  
3. Eind 2016 zal Needs For Children 25 individuele kinderen geholpen hebben om de 
kwaliteit van leven te verbeteren.  
4. Iedere maand zal het team van Needs For Children de kinderen in de gevangenis 
bezoeken en voorlichten. 
5. Eind 2016 zullen 5 kinderen die meegedaan hebben aan het voedingsprogramma in 
gewicht zijn gestegen. 
6. Eind 2016 kan Needs For Children 100% van de kosten afdekken met de inkomsten. 
7. Eind 2016 zal Needs For Children erkent zijn door de Kameroense regering. 
8. Eind 2016 zullen er geen teamleden Needs For Children verlaten hebben. 
 
 
Lange termijndoel 
1. December 2018 is er een continuïteit van het verschepen van spullen naar Kameroen per 
container/per schip op naam van de stichting.  
3. Eind 2017 kan Needs For Children haar projecten kostendekkend uitvoeren. Dit wil 
zeggen dat 100% van de uitgaven afgedekt zal kunnen worden met de inkomsten.  
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Budgetplan 
 

Project Budget Uitleg vaste kosten +  
extra 

Gedekt budget 

 
Outreach Program 
 

 
€ 1 000,-  

= 655 000 cfa 
              

 
Maandelijks project: 
10 X 50 000 = 500 000 cfa 
Extra: 155 000 cfa 

 
Privé donaties. 
 

 
Weeshuizen 
 

 
€ 2 000,- 

= 1 310 000 cfa 
 

 
Nog geen directe 
besteding 

 
Privé donaties. 

 
Medische Hulp 
 

 
€ 4 000,- 

= 2 620 000 cfa 
 

 
Nog geen directe 
besteding 

 
Privé donaties voor 
een specifiek kind. 
Handmelken donatie 
voor ondervoeding 
(gedeeltelijk). 

 
Gevangenis 
 

 
€ 1 000,- 

= 655 000 cfa 
 

 
Maandelijks project: 
12 x 22 000 = 264 000 cfa 
Extra: 391 000 cfa 

 
Privé donaties. 
Handmelken donatie 
voor ondervoeding 
(gedeeltelijk). 

 
Ondervoedings- 
programma  

 
€ 750,- 

= 491 250 cfa 

 
Maandelijks 2 meetings in 
6 maanden: 
12 x 20 000 = 240 000 cfa 
Extra: 251 350 cfa 
 
 

 
Handmelken donatie 
voor ondervoeding. 

 
Youth Day 
 

 
€ 100,- 

= 65 500 cfa 
 

  
Privé donaties. 

 
World Aids Day 
 

 
€ 750,- 

= 491 250 cfa 
 

  
Privé donaties. 

 
Vrijwilligers 
 

 
€ 2 500,- 

= 1 637 500 cfa 
 

 
Maandelijkse 
tegemoetkoming (3 pers.): 
12x130000= 1 560 000 cfa 
Extra: 77 500 cfa 

 
 

 
Kantoor Kosten 

 
€ 400,- 

= 262 000 
 

  

 
TOTAL 
 

 
€ 12 500 ,- 

= 8 187 500 cfa 
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Voor meer gedetailleerde informatie over de projecten, kinderen of financiële situaties, stuur 
een mailtje naar needsforchildren@hotmail.com. 
 
 


