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Voorwoord
Het vijfde jaar alweer 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 was een spannend jaar aangezien dit het eerste jaar was dat de oprichtster
van de stichting, Kim van Elderen, niet meer in Kameroen zelf aanwezig was. Het team,
opgezet uit lokale mensen, heeft het dus voor het eerst geheel zelf moeten doen. 5 jaar lang
heeft Kim hier hard naartoe gewerkt en nu was het moment daar. Aangezien Peace Corps
vrijwilliger Patrick eerder terug moest naar de USA in verband met gezondheidsproblemen,
hadden we ook geen extra hulp. Af en toe kwam er een peace corps vrijwilliger vanuit een
ander dorpje helpen. Wel zijn de contacten met overheids instanties hechter geworden waar
we op terug kunnen vallen wanneer nodig. Kim is echter wel tweemaal naar Kameroen
geweest om de projecten te bezoeken en te kijken hoe het team zich staande hield. Erg trots
is ze hoe het team de stichting runt zonder haar. Iedere maand word ze op de hoogte
gehouden door middel van verslagen, foto’s en financiële overzichten. Helaas werd het in
november lastiger omdat er een opstand kwam vanuit de Engelse gedeelte van Kameroen.
Als reactie daarop werd internet afgesloten en dit was alleen nog maar toegankelijk in de
Franse gedeeltes van Kameroen. Toch heeft het team in Kameroen het contact met
Nederland altijd warm gehouden en dit heeft ertoe geleid dat het weer een mooi jaar is
geworden met veel projecten.

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 2017. Needs For Children houd van
openheid en daarom zijn alle financiën ook in detail terug te lezen.
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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
Elisabeth Wilhelmina Josephina van Elderen
Adriana Maria Henderickx – Zwambag

-

voorzitter
secretaris en penningmeester
lid

Organisatie in Kameroen
Atemawoh Michael Nguatem

-

Coordinator, Assistant
representative of the NGO,
Chairman

Kenji Marie Epiphanie
Mbu Clara
Eric Bruya Wasi

-

Ndokuo Denis

-

General Secretary, treasurer
Volunteer, Community worker
Comedian; entertainer.
Publicity manager PR #1
Representative of the
Deaf Children, PR #2

Egbe Yvonne Ako
Nzume Gilbert Nkwelle

-

Member; French Translator
Medical Advisor

- Jaarverslag Needs For Children 2016 -

5

Stichting Needs For Children
Contactadres:
Koningin Julianaweg 40
5684 VG Best
Tel nr: 0499-371933

Site: www.needsforchildren.nl
Mail: needsforchildren@hotmail.com
IBAN: NL84 RABO 0166 2837 03
t.n.v. Needs For Children
KVK nummer: 53 767 853

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) Kumba General Hospital. Het overheidsziekenhuis in Kumba. Zij bellen wanneer ze zieke
kinderen hebben die aan hun lot over gelaten zijn. In samenwerking met hen kijken we hoe
we kunnen helpen en ook het ziekenhuis helpt een percentage mee.
3) Kumba Central Prison. De gevangenis in Kumba werkt nauw samen met de stichting.
Samen zorgen we voor kwaliteit van zorg in de gevangenis voor minderjarige gevangenen.
Daar waar de overheid geen hulp bied, doen wij dit.
4) Ministry of Social Affairs. Zij zijn onze steunpilaar. Zij worden op de hoogte gehouden van
de projecten die we doen en kijken waar zij hulp kunnen bieden. En andersom.
5) DGRE. Zij beschermen de stichting waar nodig. Ook zorgen zijn voor de verslagen van de
stichting die naar de overheid in Yaoundé gaan. Dit om Needs For Children op de kaart te
houden en hopelijk vlug onze erkenning te krijgen.
6) 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.
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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
SamSam kleding acties
Kinderkleding party
Sis-co Second Hand
Kerstmarkt/Kersttocht
Droesjba
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.
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 2016
1) Doelen
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.
× 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 2016 zal de stichting 10 Outreach programma’s hebben uitgevoerd in de kleine
dorpjes rondom Kumba.
× Helaas is dit niet gelukt. We hebben er 4 uitgevoerd dit jaar in de kleine dorpjes rondom
Kumba. Dit omdat de wegen slecht waren en er geen duidelijk plan was opgesteld.
3. Eind 2016 zal Needs For Children 25 individuele kinderen geholpen hebben om de
kwaliteit van leven te verbeteren.
√ Gelukt. We hebben 27 individuele kinderen geholpen! Daarnaast zijn de kinderen die in het
verleden geholpen zijn door de stichting ook nog opgevolgd en bezocht.
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 is zelfs een bibliotheek opgestart voor hen.
5. Eind 2016 zullen 5 kinderen die meegedaan hebben aan het voedingsprogramma in
gewicht zijn gestegen.
√ Het voedingsprogramma startte met 8 kinderen waarvan 6 tot het einde actief meededen.
Vijf van deze kinderen zijn in gewicht gestegen. Één ervan bleef met het gewicht heen en
weer gaan.
6. Eind 2016 kan Needs For Children 100% van de kosten afdekken met de inkomsten.
√ INKOMEN €11.327,20 – UITGAVEN € 10.703,64 = BALANS 2016 € 623,56
7. Eind 2016 zal Needs For Children erkent zijn door de Kameroense regering.
× Dit is nog steeds niet gelukt. Wel is het team in nauw contact met DGRE welke een invloed
op de erkenning hebben.
8. Eind 2016 zullen er geen teamleden Needs For Children verlaten hebben.
√ Het team is nog steeds in dezelfde samenstelling als dat ze aan 2016 begonnen. Ze
worden nu ook maandelijks betaald voor hun werkzaamheden.
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.
Zodra de erkenning er is vanuit de Kameroense regering, zal de verscheping plaats kunnen
vinden. Dit is nu nog niet het geval.
2. 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.
Al gelukt. Echter zijn het geen vaste inkomsten maar daarvoor zijn we op de goede weg.
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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
2016

Totaal uitgeven in 2016

€ 1 000,- = 655 000 cfa

€ 305,34 = 200 000 cfa

Weeshuizen

€ 2 000,- = 1 310 000 cfa

€1 053,74 = 690 200 cfa

Medische Hulp

€ 4 000,- = 2 620 000 cfa

€ 2 606,41 = 1 707 200 cfa

€ 1 000,- = 655 000 cfa

€ 1 325,19 = 868 000 cfa

€ 750,- = 491 250 cfa

€ 454,96 = 298 000 cfa

€ 100,- = 65 500 cfa

€ 15,27 = 10 000 cfa

€ 750,- = 491 250 cfa

€ 344,27 = 225 500 cfa

€ 2 500,- = 1 637 500 cfa

€ 2 381,68 = 1 560 000 cfa

€ 400,- = 262 000

€ 580,65 = 380 325 cfa

€ 12 500 ,- = 8 187 500 cfa

€ 9.067,52 = 5 939 225cfa

Outreach Program

Gevangenis

Ondervoedings- programma

Youth Day

World Aids Day

Vrijwilligers

Kantoor Kosten

TOTAL

Needs For Children is binnen het budget gebleven. Echter zijn er twee uitschieters te zien
namelijk het gevangenisproject en kantoorkosten. Het gevangenisproject komt omdat er een
groot bibliotheek project gestart werd zonder dat dit van te voren ingecalculeerd was.
Aangezien Youth Day en Outreach flink onder het budget bedrag zou blijven, is er gekozen
het bibliotheek project toch aan te nemen. We zijn trots dat het team in Kameroen zich aan
de budgettering heeft gehouden, hiermee word duidelijk dat er goed nagedacht word over
keuzes en projecten die gemaakt worden.

- Jaarverslag Needs For Children 2016 -

10

Stichting Needs For Children
Contactadres:
Koningin Julianaweg 40
5684 VG Best
Tel nr: 0499-371933

Site: www.needsforchildren.nl
Mail: needsforchildren@hotmail.com
IBAN: NL84 RABO 0166 2837 03
t.n.v. Needs For Children
KVK nummer: 53 767 853

Projecten
Hieronder een beknopte beschrijving van de verschillende projecten met illustratie en
gedetailleerde 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. Dit jaar is het echter niet consequent uitgevoerd omdat er geen duidelijke plan van
aanpak gemaakt was. Er is daarom gekozen te focussen op andere projecten en het
outreach project te laten voor wat het was. Echter is het team 4x voor outreach weg
geweest. En namen ze ook een verpleegkundige mee om direct eerste hulp te kunnen geven
waar nodig. Het team is zich aan het buigen over hoe het in 2017 weer van start kan gaan.

16-08-2016: Ngongo Bakundu (50 000 cfa = € 76,34) 20-09-2016: Etam (50 000 cfa = € 76,34)

19-10-2016: Bole (50 000 cfa = € 76,34)

17-11-2016: Ediki (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. Helaas is
Mama Azi van Azi Orphanage dit jaar overleden waardoor de stichting een begravenis bij te
wonen had. Het lot van de Azi Orphanage weeskinderen gaat ons aan het hart en dat maakt
dat Needs For Children hen nauwlettend in de gaten houden. Verder heeft het bezoek van
Kim gezorgd voor een groot gift aan elke weeshuis. Ook het nieuwe schooljaar heeft Needs
For Children ondersteund met het geven van schoolboeken en schrijfspullen.

Maart: Bezoek aan alle weeshuizen
Begravenis Ma Azi
08-04-2016: Uitdelen spullen aan de kinderen van Ma Azi
12-05-2016: Kim bezoekt Azi Orphanage
12-05-2016: Spullen uitdelen aan Delegent Orphanage
12-05-2016: Spullen uitdelen aan Frathekk Orphanage
19-05-2016: Spullen uitdelen aan Clepic Orphanage
19-05-2016: Spullen uitdelen aan Mah di Orphanage
September 2016: PROJECT TERUG NAAR SCHOOL
23-11-2016: Kim bezoekt Mah di en Azi Orphanage
13-12-2016, Calling Azi for discussion about land

4 500 cfa =
26 500 cfa =
80 000 cfa =
2 000 cfa =
34 975 cfa =
35 475 cfa =
39 275 cfa =
56 475 cfa =
405 500 cfa =
5 500 cfa =
500 cfa =
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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.
Etongue Wilfred
Deze jongen was 2 jaar toen de stichting hem leerde
kennen. Hij is geboren met misvormde voetjes. Deze
staan naar binnen waardoor hij niet goed kan lopen.
Needs For Children heeft hem geholpen met het
betalen van de operatie om zijn voetjes te laten
corrigeren. De inbreng van de familie is het opvolgen
van de psychotherapie. Het team moest er vaak
achteraan anders werd deze niet opgevolgd. We zijn
benieuwd wat het resultaat zal zijn in 2017.

412 000 cfa = € 629,01
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Needs For Children staat voor minstens 6 maanden borstvoeding, omdat dit het gezondst is
voor de baby. Er waren enkele baby’s op hetzelfde moment geboren in barre
omstandigheden die dringend hulp nodig hadden en werden voorzien van melk poeder:
(Kosten Melk: 253 300 cfa = € 386,72)

1) Triplets, Joseph
Op 5 januari 2016 werd er een drieling geboren in het overheidsziekenhuis in Kumba. De
vrouw had al 4 kinderen. Met deze 3 erbij maakte dat 7 kinderen. De vader van de drieling
was niet meer in beeld dus de vrouw moest alles zelf regelen en betalen. De vrouw had niet
genoeg middelen om alle drie de kinderen te kunnen voorzien van melk. Daarom besloot
Needs For Children de moeder te helpen met 6 maanden melkpoeder voor de babies.

Helaas overleden twee van de drie kinderen en bleef alleen Joseph over. Vanwege de bare
omstandigheden waarin moeder leefde kon ze niet voor de kinderen zorgen. Ze had niet op
tijd hulp gevraagd. NFC heeft alles op alles gezet om Joseph te helpen. Naast dat hij
deelnam aan het ‘Food and Nutriton Program’ hielpen we hem ook met de medische zorg.
Joseph maakt het goed. We zullen hem blijven volgen.
115 400 cfa = € 176,18
2) Twins, Patrick

Op 6 januari 2016 werd een tweeling geboren. De moeder is hiv
positief en had een kapotte tepel. Hierdoor kon ze geen
borstvoeding geven. Echter had ze geen geld om melk te kopen dus
genoodzaakt de kinderen borstvoeding te geven. NFC greep in en
zorgde voor 6 maanden melk voor beide babies. Echter overleed 1
van hen. Patrick daar en tegen is een grote jongen geworden!
12 000 cfa = € 18,32

- Jaarverslag Needs For Children 2016 -

14

Stichting Needs For Children
Contactadres:
Koningin Julianaweg 40
5684 VG Best
Tel nr: 0499-371933

Site: www.needsforchildren.nl
Mail: needsforchildren@hotmail.com
IBAN: NL84 RABO 0166 2837 03
t.n.v. Needs For Children
KVK nummer: 53 767 853

Vinyl Aurel
De 17 jarige Vinyl woont samen
met 6 anderen in een kleine
houten huisje. Zijn vader heeft
hem achtergelaten maar zijn
moeder zorgt voor hem. Vinyl
kan niet praten en lopen. Wel is
Vinyl heel slim en begrijpt hij
veel. Aangezien Vinyl altijd
geholpen moet worden met
toiletgang schaamt hij zich
enorm. Aan zijn lichamelijke
conditie kunnen we niets doen
maar zijn moeder wilde graag
een po voor hem. Dit zodat Vinyl
zelf apart tijd kan nemen voor de
toiletgang zonder dat iemand
hem moet helpen. Dit heeft
Needs For Children natuurlijk
voor deze vrolijke leuke jongen
geregeld.
37 500 cfa = € 57,25

Pamela
Dit is het 9 jarig meisje dat we vorig jaar geholpen. Ze
leed toen aan een nierprobleem waardoor haar gehele
lichaam was opgezwollen. Ook dit jaar hebben we haar
in de gaten gehouden. Maar gelukkig is Pamela gezond
gebleven.
4 350 cfa = € 6,64

Abigail
Abigail blijft het zorgenkindje van de stichting. Abigail is in het
verleden meerdere malen geholpen. Maar doordat de moeder
geen medewerking gaf leek al onze hulp verloren. Ook dit jaar
hebben we Abigail mee laten doen aan de ‘Food and Nutrition
Program’. Ook deze keer kwam de moeder de eerste paar keren
maar daarna niet meer. Op deze manier kunnen wij als stichting
nooit een goed resultaat bereiken bij Abigail. Ze blijft dus niet
kunnen lopen, niet kunnen praten en ernstig ondervoed. Toch
heeft Abigail een speciaal plekje in ons hart. We blijven haar dan
ook volgen en zoeken haar regelmatig op. We helpen waar we
kunnen. Echter beginnen we niet meer aan grote projecten zoals
het opstarten van psychotherapie of een voedingsprogramma
opstarten. Maar wanneer Abigail ziek is, dan kan ze altijd terecht
in de Ejed Clinic en zijn wij verantwoordelijk voor de kosten.
68 500 cfa = € 104,58
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Minet Martha
Een meisje van 6 jaar en woog maar 9 kilo. Voordat Needs For Children hulp kon bieden
was het meisje al zo verzwakt dat ze helaas overleden is.
1 000 cfa = € 1,53
Kadji Leonel
Een 9 jarig meisje die we vorige jaar al leerde kennen. Ze lijd aan
epileptische aanvallen. Medicatie om dit te onderdrukken hebben tot
op heden nog niet gewerkt. Ze komt regelmatig op kantoor met nieuwe
verwondingen in het gezicht en benen. Voor nu kunnen we haar alleen
helpen met zorg dragen voor de wonden.
15 000 cfa = € 22,90

Baby Orgie (Fidel)
Dit is de baby van de broer van Kadji Leonel. Zijn baby was erg ziek en vroeg ons om hulp.
Aangezien de broer van Kadji Leonel heeft laten zien dat hij serieus is als het gaat om zijn
zusjes gezondheid, vonden we dat we hem ook een keer moesten helpen. We hebben hem
geholpen door zijn baby door te sturen naar het ziekenhuis, Ejed Clinic, en te laten
behandelen.
10 950 cfa = € 16,72
Boris
Een 16 jarige jongen die met 7 maanden oud problemen kreeg met
zijn benen. Hij is hier in het verleden aan geopereerd maar zonder
vooruitgang. Boris verplaatst zich met krukken maar dit gaat
moeizaam en lange afstanden zijn niet haalbaar. Boris moeder
woont ver weg en daarom woont Boris samen met zijn andere 6
broers en zussen. Zijn zus is degene die voor hem zorgt. De
hulpvraag was een tricycle zodat Boris zich zelfstandig kan
voortbewegen. En dat hebben we natuurlijk gedaan! Hier links een
foto van Boris en zijn gekregen tricycle.
7 000 cfa = € 10,69 (de tricycle hadden we al in ons bezit, dus daar zaten
nu geen kosten aan)

Baby Comfort
De communityworker Clara ontmoette de
24 jarige Marceline. Ze was nog maar net
bevallen en opgeknapt van ziek geweest
te zijn. Ze woont in een klein gammel
huisje. De vader van haar baby heeft
haar verlaten toen ze nog zwanger was.
Ze heeft niets of niemand om op terug te
vallen. Needs For Children heeft haar
geholpen met spulletjes voor de baby.
3 000 cfa = € 4,58
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Bih Therese
Een 11 jarig meisje die we al kennen van vorig
jaar. Ook toen werd ze geholpen door de stichting
aan een rolstoel. De vader van Bih Therese vroeg
of we ook een po stoel konden maken voor haar.
Dit gezien te hebben bij Vinyl tijdens children’s
meeting, paste dit ook perfect bij therese haar
situatie. Dit hebben we gedaan. Ook gezien hoe
de serieus de ouders zijn met hun dochter.
27 000 cfa = € 41,22

Sister of Bih Therese, Agattar
Tijdens de children’s meeting was ook het zusje
van Therese erbij. Ze was erg ziek. De moeder
smeekte ons om haar te helpen. Aangezien de
meeting bij het ziekenhuis was hebben we haar
laten nakijken. Ze bleek ernstige malaria te
hebben dus hebben we meteen de medicijnen
voor haar gekocht.
7 500 cfa = € 11,45
Levis
Ook Levis, 14 jaar,
kennen we nog van vorig
jaar toen de stichting hem
hielp met een rolstoel.
Ook Levis hebben we dit
jaar geholpen met een po
stoel. De dag dat hij deze
zou krijgen bleek hij erg
ziek te zijn. Needs For
Children heeft hem
daarom meteen laten
opnemen in de Ejed Clinic
waar hij gediagnosticeerd
werd op Malaria en
bacteriën.
72 450 cfa = € 110,61

Triplet Big Bekondo
Needs For Children kreeg een telefoontje van
het overheidsziekenhuis dat er een 16 jarig
meisje bevallen was van een drieling en
dringend hulp nodig had. De communityworker
is er meteen naar toe gegaan en heeft eerste
hulp geboden. Later bleek dat de vader als 6
kinderen had. De stichting heeft toen besloten
niet door te gaan met de hulp omdat de hulp
dan geen eind gaat hebben.
18 925 cfa = € 28,89
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Hulp aan twee dove kinderen
Joyce, 9 jaar, is slechthorend, bijna doof. Ze ging naar de gewone school maar had hier erg
moeite mee. De ouders wilde haar graag helpen om naar de dovenschool te gaan maar
vanwege de slechte oogst konden ze dit niet betalen. De hulp van Needs For Children werd
ingeroepen en door vaste donateurs konden we Joyce blij maken door haar naar de
dovenschool in Kumba te laten gaan. Ze doet het erg goed op school en leert snel. Wel heeft
ze elke keer moeite om weer afscheid van haar moeder te nemen. De dovenschool is
namelijk een kostschool dus ziet ze haar ouders alleen wanneer het vakantie is. Joyce is
eenmaal erg ziek geweest van Malaria. Ze is toen opgenomen geweest in de Ejed Clinic.
219 600 cfa = € 335,27

Clinton, 6 jaar, komt uit hetzelfde dorp als Joyce. een gezin dat grotendeels doof is. Hij is
nooit naar school geweest en de familie doet er ook niet echt aanstalten naar. De moeder
wilde echter heel graag dat hij naar school gaat en wilde helpen waar ze kon. Dus ook
Clinton liet Needs For Children naar de dovenschool in Kumba gaan. Clinton is een stille
jongen maar ook een vechtersbaasje. Hij heeft erg moeten wennen maar leert het
gebarentaal erg vlug.
202 500 cfa= € 309,16
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Hulp aan enkele kinderen van de ‘food and nutrition program’
Bogmis Miracle
Een jongen van 1 jaar en 2 maanden die deelnam aan het
voedingsprogramma aangezien hij ondervoed was. Tweemaal werd
hij erg ziek en hebben we hem moeten laten onderzoeken in het
ziekenhuis. Beide keren had hij malaria en waren de
ontstekingswaarden hoog.
20 500 cfa = € 31,30

Difonic Miracle and Blessing
Een tweeling van anderhalf jaar. Beide waren
ze flink ondervoed en deden daarom mee
aan het voedingsprogramma. Eenmaal
kwamen ze op kantoor met uitslag over het
hele lichaam. Dit bleek, na onderzoek in het
ziekenhuis, de waterpokken te zijn.
26 850 cfa = € 41,00

Zefack Peter
Een jongetje van 1 jaar en 3 maanden toen we hem leerde
kennen. Door zijn ondervoeding werd hij meegenomen in het
voedingsprogramma. Tussendoor werd hij eenmaal ziek en leed
hij aan Malaria. Dit werd geconstateerd in de Ejed Clinic.
12 100 cfa = € 18,47

Rikam Emmanuel
Jongetje van 1 jaar en 1 maand. Ernstig ondervoed en ziek.
Naast dat we hem hebben laten deelnemen aan het
voedingsprogramma hebben we hem medische hulp
aangeboden. Emmanuel bleek malaria te hebben.
9 125 cfa = € 13,93
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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. En kunnen ze bij
elkaar steun en begrip vinden. Naast de meetings gaat Clara, de communityworker,
regelmatig de dorpen in om kinderen te zoeken of te bezoeken die de stichting al eens
geholpen heeft.

Programma van afgelopen jaar:
19-03-2016, Children’s Meeting
14-05-2016, Children’s Meeting, bezoek van Kim
16-06-2016, Op zoek naar kinderen die hulp nodig hebben
17-08-2016, Community visit
19-09-2016, Community visit, dove kinderen
29-09-2016, Community visit, dove kinderen
03-10-2016, Het naar school brengen van de dove kinderen
26-10-2016, Bezoek aan de dove kinderen op het EID
04-11-2016, Bezoek aan een kind in DHK
24-11-2016, Children’s Meeting, bezoek van Kim
25-11-2016, Bezoek aan Abigail en Henry

23 450 cfa
30 000 cfa
1 000 cfa
2 000 cfa
15 000 cfa
5 000 cfa
2 500 cfa
3 500 cfa
1 500 cfa
55 000 cfa
6 200 cfa

€ 35,80
€ 45,80
€ 1,53
€ 3,05
€ 22,90
€ 7,63
€ 3,82
€ 5,34
€ 2,90
€ 83,97
€ 9,47

Dabrack Fey grandmum
In 2015 overleed Dabrack Fay, een meisje met hiv/aids. Needs For Children had haar
geholpen in deze periode om de medicijnen op te volgen. Echter mocht het niet baten en
overleed ze. De oma die altijd voor haar zorgde was moeilijk te traceren. Dus hadden nooit
onze condoleances kunnen uiten naar haar toe. In 2016 kwam ze op kantoor om nogmaals
de stichting te bedanken. In Kameroen is het normaal om bij overlijden respect te tonen door
het geven van iets.
5 000 cfa = € 7,63
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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. Dit jaar was er expliciet gevraagd of dat we konden zorgen voor
een bibliotheek. Dit om de jong volwassenen te motiveren en zich beter voorbereid naar
buiten te kunnen laten gaan. Aangezien dit helemaal in het context van Needs For Children
past, hebben we dit project uitgevoerd.
Programma van afgelopen jaar:
25-01-2016: Eerste bijeenkomst van het jaar
23-02-2016: Uitdelen: handdoeken & slippers
Kopen: armbanden
29-03-2016: Onderwerp: Mondzorg
26-04-2016: Onderwerk: Huidzorg. Bieb onderzoek
28-06-2016: Wedstrijd
26-07-2016: Medicijnen voor eerste hulp post
30-08-2016: Medicijnen voor eerste hulp post
Sep/Oct 2016: PROJECT BIBLIOTHEEK
26-09-2016: Kopen: gevangenis tassen
27-09-2016: Uitdelen: handdoeken & slippers
25-10-2016: Medicijnen voor eerste hulp post
22-11-2016: Bezoek van Kim
20-12-2016: Einde jaars bezoek

17 000 cfa

€ 25,95

40 000 cfa
22 000 cfa
22 000 cfa
22 000 cfa
22 000 cfa
22 000 cfa
582 000 cfa
25 000 cfa
22 000 cfa
22 000 cfa
10 000 cfa
40 000 cfa

€ 61,07
€ 33,59
€ 33,59
€ 33,59
€ 33,59
€ 33,59
€ 888,55
€ 38,17
€ 33,59
€ 33,59
€ 15,26
€ 61,07

Foto: Overdracht van de bibliotheek.
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) 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. Met de kennis van vorig jaar heeft Needs For Children dit jaar
gekozen om te werken met een vaste groep moeders en hun ondervoede kinderen. Iedere
maand kwamen ze tweemaal samen 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.

Programma van afgelopen jaar:
Voorbereiding
09-02-2016:
Lanceren
Huis bezoek
01-03-2016:
Onderwerp: het belang van voeding
22-03-2016:
Onderwerp: tanden poetsen
05-04-2016:
Praktijk: zaadjes planten
13-04-2016:
Huis bezoek (Fiango)
14-04-2016:
Huis bezoek (Mbonge Road)
15-04-2016:
Huis bezoek (Ngongo Bakundu)
19-04-2016:
Praktijk: eten klaarmaken
12-05-2016:
Praktijk: eten klaarmaken
24-05-2016:
Bijeenkomst op kantoor: Theorie
07-06-2016:
Theorie en praktijk
21-06-2016:
Theorie en praktijk
05-07-2016:
Theorie en praktijk
19-07-2016:
Theorie en praktijk
09-08-2016:
Voorbereiding voor de sluitingsceremonie
23-08-2016:
Sluitingsceremonie

1 000 cfa
28 000 cfa
2 000 cfa
20 000 cfa
20 000 cfa
20 000 cfa
2 500 cfa
1 500 cfa
10 000 cfa
20 000 cfa
21 000 cfa
10 000 cfa
20 000 cfa
20 000 cfa
11 000 cfa
20 000 cfa
6 000 cfa
65 000 cfa
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€ 1,53
€ 42,75
€ 3,05
€ 30,53
€ 30,53
€ 30,53
€ 3,82
€ 2,29
€ 15,27
€ 30,53
€ 32,06
€ 15,27
€ 30,53
€ 30,53
€ 16,79
€ 30,53
€ 9,16
€ 99,24
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6) Youth Day
De dag voor
de kinderen.
Aangezien
we steeds
meer
kinderen
helpen is
het voor het
team van
Needs For
Children
onmogelijk
om alle
kinderen te
bezoeken
die dag. Er
was
besloten
enkele
kinderen te
bezoeken
en één
weeshuis.
Het was een
mooie dag!
10 000 cfa = € 15,27

7) World AIDS Day
Dit jaar pakte World Aids Day heel anders uit dan andere jaren. Eind 2016 begon het te
rommelen tussen het engels en frans gedeelte van Kameroen. Veel mensen gingen met
staking. Dit maakte dat er niet veel mensen kwam voor de gratis hiv/aids testen. Er waren
erg weinig mensen geweest en daarom is besloten dat de overgebleven testen mee zullen
gaan naar de Outreachprogramma’s in 2017.
225 500 cfa = € 344,27

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. Ook is dit
jaar de deur van het kantoor gemaakt.
380 325 cfa = € 580,65

Team Encouragement Funding
Al deze projecten kunnen niet uitgevoerd worden zonder een goed team in Kameroen.
Daarom krijgt het vaste team in Kameroen een maandelijkse tegemoetkoming wat door hen
als salaris gezien word.
1 560 000 cfa = € 2381,68
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Financiën

INKOMEN 2016
Prive donaties:
€ 5796,37
Bedrijf donaties:
€ 861,71
Braderie en Vlooienmarkten: € 2431,27
Acties Supermarkten:
€ 299,35
Kleding acties:
€ 1938,50
€11.327,20

UITGAVEN 2016
Projecten in Kameroen:
Overig uitgave:

€ 9067,52
€ 1568,60
€10.636,12

INKOMEN – UITGAVEN = BALANS 2016
€11.327,20– € 10.636,12 = € 691,08

START 2016 + BALANS 2016 = START 2017
€ 23.484,77- + € 691,08
= € 24.175,85
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Vooruitblik 2017
Verwachte aankomende projecten
* Proberen te herstarten met het 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. Echter is het niet duidelijk of het
gestart kan worden aangezien het op politiek gebied rommelt in Kameroen en er veel
opstanden zijn.
* De nieuwe opticien van Ejed Medical Foundation linken aan de Outreach Programma’s. Dit
zodat kinderen met een slecht zicht ontdekt kunnen worden en hiervoor een bril gemaakt kan
worden. Zo kan de samenwerking tussen NFC Kameroen en Foudraine Optiek Nederland
opnieuw van start gaan.
* Het blijven steunen van de weeshuizen in en rondom Kumba, op welke gebied dan ook.
* Bouw van een nieuw weeshuis voor de kinderen van Azi Orphanage.
* 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. Echter zullen
we een duidelijke grens trekken tot hoever we helpen. Er word verwacht van de familie ook
een percentage bij te dragen. Dit om meer kans op succes te hebben.
* 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.
* Wederom 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. Echter is het
niet duidelijk of dit programma plaats kan vinden aangezien we op dit moment geen Peace
Corps vrijwilliger hebben om ons extra te helpen.
* 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.
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 2017 zal de stichting 10 extra vaste individuele donateurs hebben die de stichting
iedere maand een vast bedrag doneren, dit om een financiële zekerheid te creëren.
2. Eind 2017 zal er een nieuw weeshuis staan voor de kinderen van Azi Orphanage.
3. Eind 2017 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 2017 zal Needs For Children erkent zijn door de Kameroense regering.
6. Eind 2017 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.
2. Eind 2018 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

Outreach Program

Budget

Uitleg vaste kosten +
extra

Gedekt budget

€ 1 000,- Maandelijks project:
= 655 000 cfa 10 X 50 000 = 500 000 cfa

Privé donaties.

€ 10 000,- Weeshuis bouwen voor de
= 6 550 000 cfa kinderen van Azi

Privé donaties.

€ 4 000,- Nog geen directe
= 2 620 000 cfa besteding

Privé donaties voor
een specifiek kind.

Extra: 155 000 cfa

Weeshuizen

Orphanage

Medische Hulp

Gevangenis

€ 750,- Maandelijks project:
= 491 000 cfa 12 x 22 000 = 264 000 cfa

Privé donaties.

€ 500,- Maandelijks 2 meetings in
= 327 500 cfa 6 maanden:

Privé donaties.

Extra: 227 250 cfa

Ondervoedingsprogramma

Youth Day

World Aids Day

Tegemoetkoming
team in Kameroen

Kantoor Kosten

TOTAAL

12 x 20 000 = 240 000 cfa
Extra: 87 500 cfa

€ 100,= 65 500 cfa

Privé donaties.

€ 750,= 491 250 cfa

Privé donaties.

€ 3 000,- Maandelijkse
= 1 965 000 cfa tegemoetkoming (3 pers.):

12x150000= 1 800 000 cfa
Extra: 165 000 cfa

€ 400,= 262 000
€ 20 500 ,= 13 427 500cfa
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Voor meer gedetailleerde informatie over de projecten, kinderen of financiële situaties, stuur
een mailtje naar needsforchildren@hotmail.com.
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