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Voorwoord
Het was een succesvol jaar waarin we veel kinderen hebben kunnen helpen, maar ook een
jaar met een zwarte rand. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van twee belangrijke
mensen. Beide hebben ze enorm veel betekend voor de stichting, beide op een eigen
manier. Dit jaarverslag word dan ook opgedragen aan hen: Dokter Gilbert Nzume en onze
kleine vechter Lydia Arrey.
Ondanks dat de stichting inmiddels alweer een jaar erkend is door de Kameroense overheid,
is de stichting nog steeds 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. Ook de projecten in
de gevangenis en weeshuizen zijn direct en persoonlijk.
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, net als vorig jaar, een stressvol jaar aangezien er gebieden in het zuid
westen van Kameroen gevaarlijk zijn vanwege de opstanden die plaatsvinden. Om deze
reden heeft de oprichtster van de stichting, Kim van Elderen, dit jaar niet naar Kameroen
kunnen gaan. Het team in Kameroen is wel constant in contact met Nederland geweest
waardoor de oprichtster nauw betrokken kon zijn.
In dit jaarverslag willen we een overzicht geven van wat de stichting dit jaar heeft
doorgemaakt op het gebied van projecten, fondsenwerving en natuurlijk de financiën.
Daarnaast blikken we alvast vooruit op 2019. 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
Ingrid Martens
Eric Bruya Wasi

-

Voorzitter
Secretaris en penningmeester
Lid
Vrijwilligster
Komiek, entertainer

Organisatie in Kameroen
Atemawoh Michael Nguatem

-

Kenji Marie Epiphanie

-

Mbu Clara

-

Ndokuo Denis

-

Coördinator
Assistent vertegenwoordiger
Voorzitter
Secretaresse
Penningmeester
Gemeenschap werknemer
Publiciteit manager
Vertegenwoordiger van de dove
kinderen

Egbe Yvonne Ako
Nzume Gilbert Nkwelle † Sep 2018
Tatah Lambed

-

Lid; vertaler frans
Algemeen medisch adviseur
Kinderarts medisch adviseur
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Samenwerkende organisaties in Kameroen
1) Ejed Medical Foundation. Het ziekenhuis staat onder leiding van de Medical Officer
Nzume Gilbert Nkwelle. Helaas is hij september 2018 overleden. Het ziekenhuis word nu
geleid door zijn broer Nzume Michael. In de Ejed Medical Foundation 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 met een percentage van 50% 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.
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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.
Daarnaast stellen vele vrijwilligers zich ieder jaar weer beschikbaar om te helpen met acties
en markten om geld in te zamelen voor 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, als met een potje in de winkel:
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Naast de Folders die zij voor ons drukken, heeft WENS nu ook onze vernieuwde
website gemaakt!

Zeer dankbaar zijn wij BLOEMERIE BEST die ons een ruimte in de winkel heeft
geboden voor de verkoop van onze kleding en andere spulletjes!

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 2018, 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
Totaal uitgeven in 2018
2018
€ 1 000,- = 655 000 cfa

€ 351,15 = 230 000 cfa

€ 500,- = 327 500 cfa

€ 499,24 = 327 000 cfa

€ 5 000,- = 3 275 000 cfa

€ 3 604,70- = 2 361 075 cfa

€ 750,- = 491 000 cfa

€ 553,44 = 362 500 cfa

€ 50,- = 32 750 cfa

€ 0,- = 0 cfa

€ 750,- = 491 250 cfa

€ 397,71 = 260 500 cfa

€ 3 000,- = 1 965 000 cfa

€ 2 748,09 = 1 800 000 cfa

€ 950,- = 622 250

€ 1 028,24 = 673 500 cfa
€ 548,74 = 359 425 cfa

Day of the African Child

€ 0,- = 0 cfa

€ 152,67 = 100 000 cfa

Labourday

€ 0,- = 0 cfa

€ 61,07 = 40 000 cfa

Partners

€ 0,- = 0 cfa

€ 155,73 = 102 000 cfa

TOTAAL

€ 12 000 ,- = 7 860 000cfa

€ 10 100,76 = 6 616 000cfa

Outreach Program
Weeshuizen
Medische Hulp

Gevangenis
Youth Day
World Aids Day
Tegemoetkoming team in
Kameroen

Kantoor Kosten

Needs For Children is dit jaar binnen het budget gebleven. Dit was een leerpunt van vorige
jaar, wat het team dit jaar goed heeft gewaarborgd. Bij de kantoorkosten hadden we alleen
de opknapbeurt begroot, maar vergeten de bijkomende kosten het gehele jaar door te
berekenen. Daarnaast hebben we Labourday en Day of de African Child gevierd, maar geen
Youth day. We hadden dit jaar geen Partner projecten staan. Echter overleed Dokter Gilbert
plotseling, en hebben we bij gedragen aan zijn begrafenis.
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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 zijn er maar drie Outreach Programma’s geweest vanwege de opstanden
tussen Engels en Frans Kameroen. Het is daarom te gevaarlijk in de afgelegen dorpjes. En
veiligheid voor het NFC team in Kameroen gaat boven alles. Het programma naar Diffa was
erg gevaarlijk daar ze onderweg gestopt zijn door de politie en moesten bewijzen dat ze voor
goede intenties gingen. En voor veiligheid moet je soms betalen, vandaar dat dit bedrag
hoger ligt.

Maart, Outreach Programma naar Diffa
April, Outreach Programma naar Makata
Juli,
Outreach Programma naar Metta Quarters

110 000 cfa
60 000 cfa
60 000 cfa
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2) Weeshuizen
Needs For Children kent vijf weeshuizen in Kumba welke zij al jaren steunen. De
weeshuizen zijn lokale weeshuizen opgericht door lokale mensen. Needs For Children heeft
hier dan ook geen verantwoordelijkheid over. We steunen de weeshuizen daar waar ze het
nodig hebben.
Vorig jaar hadden we voor Azi Orphanage een
nieuw huis gebouwd nadat zij op straat waren
gezet door de vorige verhuurder. Dit jaar hebben
we als kers op de taart een bord opgehangen
waardoor iedereen kan zien dat het geschonken is
door Needs For Children.
27 000 cfa = € 41,22

We bezoeken ook regelmatig de verschillende
weeshuizen. Dit om het contact te houden.
Mochten er problemen zijn kunnen we die dan ook
vlug signaleren.
8 500 cfa = € 12,98

In December hebben de kinderen van Basisschool de Paersacker geld opgehaald voor de
weeskinderen. Vanwege de crisis in Kameroen zijn voedingsmiddelen erg duur geworden.
Dit heeft als resultaat dat de kinderen eenzijdig voeding krijgen en soms is er helemaal geen
eten. De opbrengst ging dan ook naar voedingswaren. Wat waren de kinderen blij dat zij met
kerst ook speciaal eten kregen.

291 500 cfa = € 445,04
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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.
Che Abigail Lum
Abigail kennen we inmiddels al het langst van alle
kinderen die we nog geregeld helpen. Abigail is in het
verleden meerdere malen geholpen. Op medisch
gebied, fysiotherapie, een winkel voor de moeder om
inkomen te genereren en met hulpmiddelen. Maar
doordat de moeder geen volledige medewerking gaf
leek al onze hulp verloren. Sinds 2017 is Abigail dan
ook in Azi Orphanage geplaatst. De eerste maanden
zagen we Abigail flink vooruit gaan. De kinderen
genoten ook van haar aanwezigheid en Abigail kreeg
eindelijk de aandacht die ze zo verdient. Het viel ons
op dat de moeder ineens steeds meer naar Abigail
kwam kijken. Door miscommunicatie met het
weeshuis, heeft de moeder van Abigail haar toch weer
mee naar huis genomen. Ook thuis gaat het nu erg
goed met Abigail. De moeder is erg serieus met de
zorg voor Abigail bezig. Iedere maand bezoekt het
team Abigail en brengt haar voor een maand voeding.
Abigail groeit goed en ontwikkelend zich eindelijk. Ze
komt aan in gewicht, praat wat beter en loopt steeds
meer.
198 000 cfa = € 302,30
Ekoko David
David was 2 jaar en 3 maanden toen de vader
hulp kwam vragen aan Needs For Children.
David was ondervoed, had malaria en had
bloedarmoede. Urgente behandeling was
noodzakelijk. David moest meteen een
bloedtransfusie hebben. Het team ging met hem
naar de General Hospital. Daar heeft David 18
dagen doorgebracht. Bij ontslag was David weer
een actief, niet meer opgezwollen en een blij
manneke.

83 650 cfa= € 127,71
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Baby Gift
Het team ontmoette dit meisje in het overheidsziekenhuis. Ze is 17 jaar en was er samen met haar oma.
Ze is zwanger geworden van een 22 jarige student, die
bij het horen van de zwangerschap er meteen vandoor is
gegaan. Het dorp waar het meisje vandaan komt heeft
geld bij elkaar gelegd om te zorgen dat ze gewoon in het
ziekenhuis kon bevallen. Baby Gift is op 17 maart
geboren. Toen ze 5 dagen oud was heeft Needs For
Children hulp geboden; de medische kosten betaald, de
eerste spulletjes voor de baby en voeding.

28 550 cfa = € 43,59

Ezekiel
We kennen Ezekiel al toen we hulp kwamen bieden in 2015
aan zijn broer Nixon. Nixon leed aan ALS en is inmiddels
overleden. Ook Ezekiel ontwikkeld zich niet zoals andere
jongens van zijn leeftijd zich ontwikkelen. Het lijkt erop dat hij
aan hetzelfde lijd als zijn overleden broer. Ezekiel heeft ook
een jongere zusje, zij is gezond en vertoond geen
achterstand. Dit jaar hebben we Ezekiel bezocht. Dit om hem
in de gaten te houden en hulp te kunnen bieden wanneer
nodig.

2 450 cfa = € 3,74

Vinyl Aurel
Zo bezoeken we wel vaker kinderen die al eens eerder geholpen zijn. Dit om de te kijken of
de hulp nog steeds zijn effect heeft. Zo is het team ook Vinyl gaan bezoeken. De inmiddels
18 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. Vinyl is al eens eerder geholpen met een rolstoel, een po en op
medisch gebied. Het gaat goed met hem!
1 900 cfa = € 2,90

Rema Niek
Ook met Rema Niek gaat alles goed! Hij is alweer ruim 5 jaar oud en groeit goed!
2 900 cfa = € 4,43
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Patrick
Patrick kennen we nog uit 2016 toen hij net geboren was.
Hij is één van een tweeling, echter heeft zijn zusje het niet
overleefd. In dat jaar kreeg hij hulp met voeding aangezien
zijn moeder HIV+ is en dus geen borstvoeding kon geven.
Needs For Children heeft hem toen geholpen om een
goede start te maken. Dit jaar heeft Needs For Children
hem geholpen met een operatie aan een hernia inguinalis
(liesbreuk) welke uitte in een vergrootte scrotum. Hij is in
december geopereerd en het gaat goed met hem!

78 700 cfa = € 120,15

Ngong Samuel
In 2017 ontmoette we de toen, 1,5 jaar oude
Samuel. Hij was toen erg ziek en ondervoed. Zijn
moeder heeft epilepsie en kan niet goed voor hem
zorgen. Needs For Children heeft Samuel toen een
volledige check up gegeven en behandeld waar
nodig. Ook is er toen een voedingsplan voor hem
opgesteld. Clara, de community worker, heeft in
het dorp uitleg gegeven hoe je voedzaam eten
kunt bereiden. In 2018 heeft Clara hem opnieuw
opgezocht. Hij zag er niet meer zo ondervoed uit
maar kan, met zijn 2 jaar oud, nog steeds niet
lopen. Echter is hij moeilijk te bereiken omdat zijn
dorpje verder weg ligt en het door de crisis lastig te
bereiken is. Maar we blijven hem in de gaten
houden.

2 800 cfa = € 4,27
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Moki Nathalie Ada
In April 2018 werd het team naar General Hospital
geroepen bij een meisje die dringend hulp nodig had.
Nathalie is dan 12 jaar oud, flink ondervoed,
bloedarmoede en heeft een galblaasontsteking. Ze is er
samen met haar oma want heel de familie is uit elkaar
gevallen. Hun dorp was door de crisis afgebrand en
iedereen zijn eigen kant op gevlucht. Je kunt Nathalie dan
ook wel een slachtoffer van de crisis noemen. Vader en
moeder deden beiden erg hun best om geld te verdienen
om hun dochter te helpen. Echter is er in de jungle gebrek
aan eten en medicijnen. Needs For Children heeft het
gehele ziekenhuisverblijf bekostigd.

158 450 cfa = € 241,91

Bih Therese
Therese is inmiddels alweer 13 jaar. We leerde haar
3 jaar geleden kennen en hielpen haar toen met een
rolstoel. Needs For Children beloofde haar toen al
krukken. Het is dit jaar dat dit werkelijkheid werd.
Therese was erg dankbaar!

3 400 cfa = € 5,19

Lilian
Ook Lilian kennen we al weer een enige tijd. Ze is nu
21 jaar oud maar ontwikkelend zich niet meer. Needs
For Children kan niks doen aan Lilian haar
gezondheidstoestand. Het enigste wat we kunnen
doen is haar bezoeken, voorzien van
voedingsmiddelen en haar een lach op haar gezicht
toveren.
51 400 cfa = € 78,47
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Kum Waltlix
De schilder die het kantoor van Needs For Children verfde, stelde Waltlix voor. Waltlix 15
jaar en gehandicapt vanaf de geboorte. Hij is vrolijk en red zich voor zover hij kan. Alleen hij
vertelde zo graag een driewieler te willen hebben, zodat hij zelf op pad kan en niet altijd
afhankelijk is van zijn moeder. En dus heeft Needs For Children hem een driewieler
geschonken.

4 000 cfa = € 6,11

Ambe Nedved
Nedved is 15 jaar. Volgens de moeder is hij
gezond geboren maar begonnen de
problemen toen hij 3 maanden oud was. Nu
is hij gehandicapt, hij kan niet goed praten
en niet lopen. De moeder had gehoord van
de driewieler die geschonken was aan
Waltlix en kwam naar kantoor om te vragen
of we haar zoon konden helpen met een
rolstoel. Nedved word groot en dus steeds
zwaarder om te dragen overal naartoe.
Needs For Children heeft daarom Nedved
een rolstoel gegeven. De dag dat het team
deze ging brengen was Nedved enorm blij
en dankbaar.

4 000 cfa = € 6,11
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Tarbichinyi Gabriel
Gabriel ontmoette we toen hij nog
net geen jaar oud was. Het is het
zoontje van Paulina, een jonge
moeder die nog naar school gaat.
De vader is niet in beeld aangezien
die niks met de zwangerschap te
maken wilde hebben. Toen het
team Gabriel in het ziekenhuis
opzocht zag hij er flink ondervoed
en ziek uit. Hij had malaria en een
abces op zijn rug. Needs For
Children heeft hem geholpen met
het bekostigen van de juiste
voeding, medicijnen en het
verwijderen van de abces. Het gaat
nu erg goed met Gabriel!

84 200 cfa = € 128,55

Joyce en Clinton
Beide komen uit hetzelfde
dorp en worden gesponsord
door Needs For Children om
naar de Dovenschool in
Kumba te gaan. Echter zijn
alle scholen dicht vanwege
de problemen tussen Frans
en Engels Kameroen. In
maart dit jaar is het team
naar het dorp geweest om ze
te bezoeken. Ze vinden het
erg jammer dat ze niet naar
school kunnen. Zodra de
scholen weer open gaan,
zullen ze er weer naar toe
gestuurd worden. In mei
kwamen Joyce en haar moeder huilend op kantoor. Ze vertelde dat ze hebben gerend voor
hun leven omdat het dorp aangevallen werd. Alle huizen zijn afgebrand. Joyce en haar
moeder verblijven nu bij kennissen in Kumba. Van Clinton is tot op heden nog geen spoor.
Joyce hebben we geholpen met kleding. Verder houden we haar gezondheid in de gaten.
22 500 cfa = € 34,35
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Daniel Okon
Een jongetje van 1 jaar en 2 maanden, flink
ondervoed en ziek. Het team ontdekte dit kindje in
de General Hospital en had dringende hulp nodig.
Zijn moeder is 18 jaar en woont samen bij een
vriendin. De vriendin is de enigste kostwinner en
dus weinig geld om te besteden. Daniel bleek
Malaria te hebben en erg ondervoed te zijn. Hij had
speciale voeding nodig om op te knappen. Hij bleek
namelijk niet eens rechtop te kunnen zitten zonder
ondersteuning. Daniel was dus erg in ontwikkeling
achtergebleven. Needs For Children heeft hem
geholpen met het betalen van de behandeling en
de speciale voeding. Hij is weer opgeknapt maar
zal nog altijd in de gaten moeten worden
gehouden.
57 575 cfa = € 87,90

Tweeling, Mathias and Kim Michelle
Rebecca, 22 jaar, heeft
ernstige epilepsie en is
gehandicapt waardoor ze
geen kracht in de handen
heeft. Mannen gebruiken
Rebecca als ze een
epileptische insult heeft
gehad, ze verkrachten haar.
Zo is Rebecca zwanger
geworden. De hulp van
Needs For Children werd erbij
geroepen toen ze bevallen
was van een tweeling, een
jongen en een meisje, en er
geen hulp was om voor de
kinderen te zorgen. Needs
For Children heeft hulp
geboden op medisch vlak,
met voeding en baby spullen. Ook nadien is het team haar nog vaak gaan bezoeken. Ze
woont samen bij haar moeder en stiefvader. Helaas is in de periode daarna het meisje, KimMichelle, overleden. Met het jongentje, Mathias (benoemd naar de chauffeur die Rebecca
naar het ziekenhuis had gebracht), gaat het goed. Echter heeft de moeder meer en meer
insults. We zullen haar dan ook volgend jaar in de gaten houden.
293 450 cfa = € 448,01
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Drieling Tenge
De General Hospital belde het team om te komen kijken naar een pasgeboren drieling. Ze
vroeg om hulp voor voeding en spullen voor de baby’s. Echter was het geen crisis situatie
want vader was nog in beeld en er was familie die konden helpen. Op zo’n moment moet
Needs For Children het houden op het geven van kleding. Wanneer we onze criteria’s
overschrijden zal iedereen ons hulp komen vragen.
2 000 cfa = € 3,05
Visit DHK 1 000 cfa = € 1,53

Bornhouse van de baby van Michael
En dit jaar hebben we als Needs For Children een nieuwe baby in het team mogen
verwelkomen. Op 20 augustus is de coördinator van de stichting, Michael, vader geworden
van een dochter Genesia Midor. Zusje van Gabriela en Nick Lamech.

Naast dat we nieuwe baby’s hebben mogen verwelkomen, kinderen beter mochten maken
en kinderen blij mochten maken met spullen, hebben we helaas ook afscheid moeten nemen
van twee hele bijzondere kinderen.
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Etongwe Seth †
Een jongen van 7 jaar. Opgenomen in de
General Hospital in Kumba met erge
buikpijn, koorts en ondervoeding. Needs
For Children was erbij geroepen omdat de
moeder geen geld had om haar zoon te
helpen. Door Needs For Children konden
er labtesten gedaan worden, gestart
worden met sondevoeding en kreeg Seth
de medicijnen die die nodig had. Helaas
overleed Seth enkele dagen later.
Wat heeft deze kanjer gestreden. R.i.p.
110 800 cfa = € 169,16

Lydia Arrey †
Lieve Lydia,
Jou dood heeft mij persoonlijk heel erg
geraakt. Terwijl ik dit schrijf lopen de
tranen langs mijn wangen. Wat heb jij een
groot onderdeel van mijn leven uitgemaakt.
We leerde je kennen in 2013. Opgezwollen
kwam je op kantoor. Later bleek dat je
nierfalen had. Met medicijnen en
behandeling wisten we je op te knappen.
Het ging goed met je. Je bleef altijd naar
kantoor komen omdat je zo dankbaar was
en het gewoon fijn vond bij ons te zijn. Je
bent veel bij mij thuis geweest en hebt me
geholpen met Indy. Ook je zus heeft een
grote rol tijdens mijn verblijf in Kameroen
gespeeld. Het voelde als een familie.Toen
ik dit jaar te horen kreeg dat je weer ziek
was brak mijn hart. Nu dat ik er voor jou
wilde zijn, kon ik dat niet. Ik in Nederland
en jij in Kameroen. Gelukkig kon ik via
Needs For Children me weer inzetten om
je beter te maken. Echter was het dit keer goed mis. Je moest aan de dialyse. Dit is de
laatste foto die ik van je ontvangen heb. Ik zag het gelijk aan je: dit gaat niet goed. Door de
crisis was je genoodzaakt om tijdelijk terug naar huis te gaan om later die week weer terug
naar het ziekenhuis te keren. Echter heb je dat niet volgehouden en overleed je 30
september. Je bent 15 jaar geworden.
Lydia, je laat een enorm gat achter maar we zullen de herinneringen aan jou koesteren.
R.I.P. Ik mis je.
Een dikke kus, Kim en Indy.
1 154 350 cfa = € 1.762,37
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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. We nemen ook spullen mee die ze nodig hebben, zoals zeep, slippers,
medicijnen, handdoeken etc. 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 is er voor het eerst gestart met de ‘Kim’s Football Tournament’, het bij elkaar
brengen van de jongeren door voetbal.

Maandelijkse bezoekjes
Begravenis gevangene
Kim’s Football Tournament
End of year feast

200 000 cfa = € 305,34
2 000 cfa = € 3,05
110 500 cfa = € 168,70
50 000 cfa = € 76,34

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) Dag van de arbeid
Ieder jaar zetten we het team op de dag van de arbeid in het zonnetje. Die dag word groots
gevierd in Kameroen. Het team maakt die dag eten en gaan dan samen in een bar eten en
drinken. Needs For Children is trots op het team in Kameroen die er steeds weer voor zorgt
dat de projecten uitgevoerd blijven worden en dit op de juiste manier word gedaan.
40 000 cfa = € 61,07

6) Kantoor
Sinds 2013 hebben we
een kantoor in
Kameroen. Nu 5 jaar
later was een
opknapbeurt hard
nodig. Er was veel
schimmel wat slecht is
voor de gezondheid.
Het team is er 5 dagen
in de week en dus
vonden we het
belangrijk om hen een
veilige plek te geven.
Het kantoor is dus
opgeknapt door middel
van een nieuwe vloer,
nieuw schilderwerk en
wat nieuwe spulletjes.
Daarbij hebben we het
voorste stuk van de
kliniek mee geschilderd
om er een mooi geheel
van te maken.

673 500 cfa = € 1.028,24
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7) Dag van het Afrikaanse kind
Een dag dat in teken staat van het Afrikaanse Kind. Needs For Children heeft dit jaar
gekozen voor het bezoeken van kinderen en pasgeboren baby’s en hun moeders in het
ziekenhuis. Daar heeft het team zeep, wasbakken, eten etc. uitgedeeld. Hierna is het team
ook nog naar een bijeenkomst geweest georganiseerd vanuit de Social Affairs.

100 000 cfa = € 152,67
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8) Partners
Needs For Children werkt nauw samen met anderen lokale organisaties en ministeries. Dit
om meer doelen te bereiken en meer mogelijk te maken. Needs For Children zit gevestigd bij
Ejed Medical Foundation. Zij behandelen ook de kinderen de wij vinden. De District Hospital
Kumba werkt ook nauw samen met Needs For Children. Zij roepen onze hulp in wanneer
een kind dit nodig heeft. Dit jaar hebben ze ons officieel erkent als partner.
2 000 cfa = € 3,05
100 000 cfa = € 152,67

23-03-2018 Receptie erkenings oorkonde van DHK
Dr Gilberts Nzume Begravenis, envelop

Echter is dit jaar een belangrijk persoon wegvallen. Dokter Gilbert Nzume Nkwelle. Hieronder
een eerbetoon vanuit Kim aan haar Kameroense vader Gilbert.

It was in 2009 that Dr. Gilbert invited me to come do internship at Ejed Clinic. Those 5
months changed my life. When I graduated as a nurse in 2010, I decided to go back to
Cameroon to stay for one year. Dr. Gilbert made me to love Cameroon and everything that
comes along with it. The Nzume family opened their house for me to stay in and that’s how I
became part of the family. Dr. Gilbert made me to experience Cameroon and we then create
wonderful memories together. The trips to Okoroba, the walks to Melongo, together on
outreach, dancing in the club and working together in the clinic.
He made me to grow in my profession as a nurse by teaching me skills, allowing me to
implement my ideas and made me going out for internships in other clinics. Beside this, we
had a father – daughter relationship. Instead of 1 year, I stayed till 2015. Dr. Gilbert was like
a father to me. He advised me, laughed with me, got angry with me and allowed me to
experience life. As daughters do, I left the house in 2013 to stay on my own. On the
background he was always checking on me and I could always ask if I needed help. He was
so proud when my daughter Indy was born. When I left Cameroon to stay in Holland again, it
was a sad moment but we knew that it is part of life. I am grateful that Dr. Gilbert also knows
my family in Holland because he has been visiting them in Holland and they have been
visiting him in Cameroon. The last years Dr. Gilbert became more spiritual and it made us to
not understand each other always that well. Contact became less but on moments that we
needed each other we were always there for each other. Dr. Gilbert reached out to me days
before he passed away to tell me about his condition. We talked every day and I was so
happy he was doing better and he was getting discharged. The news of his dead came as a
shock. I have lost my Cameroonian fater. It hurts but I keep the memories close to my heart.
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9) Wereld Aids Dag
Ieder jaar doet Needs For Children hieraan mee, en ieder jaar op een andere manier. Dit jaar
is het team naar de gevangenis en de weeshuizen geweest om daar de kinderen te testen
op hiv/aids. Van de 122 geteste kinderen was er 1 positief op HIV getest. Het team moest
selectief te werk gaan. In de gevangenis zitten namelijk op dit moment enorm veel jongeren,
dit vanwege de crisis. In de weeshuizen zijn alleen de kinderen getest die nieuw of seksueel
actief zijn.

260 500 cfa = € 397,71

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.
359 425 cfa = € 548,74

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.
1 800 000 cfa = € 2748,09
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Financiën

INKOMEN 2018
Prive donaties:
Bedrijf donaties:
Braderie en Vlooienmarkten:
Zumba Marathon +
Spaarpotten Supermarkten:
Kleding acties:

UITGAVEN 2018
Projecten in Kameroen:
Kosten overmaken:
Verzenden pakket:
Kosten website + shirts:
Kosten Rabobank:

INKOMEN
€ 11 513,13

€ 1
€ 1
€
€
€
€ 6
€ 11

500,072,16
782,40
675,694,789,57
513,13

€ 10 100,€
311,€
58,30
€ 423,50
€ 120,33
€ 11 013,13

– UITGAVEN
– € 11 013,13

START 2018 + BALANS 2018
€ 14 000
+ € 500,-

= BALANS 2018
= € 500,= START 2019
= € 14 500,-

- Jaarverslag Needs For Children 2018 -

25

Stichting Needs For Children
Contactadres:
Koningin Julianaweg 40
5684 VG Best
Tel nr: 06-38101558

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

Vooruitblik 2019
1. Verwachte aankomende projecten
* Outreach Programma’s zal nog steeds niet optimaal uitgevoerd kunnen worden aangezien
het te gevaarlijk is om naar de dorpjes te gaan. Dus enkel in en dichtbij Kumba.
* 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 of op
vraag van ziekenhuizen. 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.
* Maandelijks de gevangenis bezoeken om hen voorlichting en hulp te bieden.
* Deelname aan Day of the African Child. Een dag om de kinderen in het zonnetje te zetten!
* Opnieuw opzetten van een Voedingsprogramma. Aangezien eten erg duur is nu vanwege
de crisis, heeft de bevolking behoefte aan scholing hoe voedzaam eten te bereiden met
weinig voedingsmiddelen.
* 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.
* 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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2. Budgetplan
Project

Budget

Uitleg vaste kosten +
extra

Gedekt budget

Outreach Program

€ 250,- Te gevaarlijk
= 163 750 cfa

Privé donaties.

Weeshuizen

€ 500,- Nog geen directe
= 327 500 cfa besteding

Privé donaties.

Medische Hulp

Gevangenis

€ 5 000,- Nog geen directe
= 3 275 000 cfa besteding

Privé donaties voor
een specifiek kind.

€ 750,- Maandelijks project:
= 491 000 cfa 12 x 30 000 = 360 000 cfa

Privé donaties.

€ 350,- Aangezien
= 229 250 cfa voedingsmiddelen duur

Privé donaties.

Extra: 131 000 cfa

Food and Nutrition

zijn hebben bewoners
behoeften aan hoe ze
voedzaam eten kunnen
bereiden voor weinig geld.

Day of the African
Child
World Aids Day

Tegemoetkoming
team in Kameroen

Kantoor Kosten

TOTAAL

€ 150,= 98 250 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

€ 750,= 491 250
€ 11 500 ,= 7 532 500 cfa
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Nawoord
Namens het hele team bedankt voor de interesse in onze stichting Needs For Children. We
zijn een kleine stichting waardoor we directe hulp kunnen bieden en ze kunnen blijven
opvolgen. Belangrijk vinden we dat we een open stichting zijn en waar het geld 100% naar
het goede doel gaat en goed besteed word. Hopelijk heeft dit jaarverslag u een goed beeld
gegeven van hoe wij werken. Voor meer gedetailleerde informatie over de projecten,
kinderen of financiële situaties, stuur een mailtje naar needsforchildren@hotmail.com.
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