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Voorwoord 
 
Het was het jaar waarin de Corona Virus de hoofdrol speelde. Het veranderde het leven van 
iedereen; van een warm cultuur naar een cultuur waar niemand meer elkaars hand mag 
schudden of dicht bij elkaar mocht komen. Gelukkig heeft de Corona niet dezelfde impact 
gehad in Kameroen als in Nederland. In Nederland leven we nu nog in de Lock down terwijl 
in Kameroen het leven weer terug naar normaal is. Echter is de gewelddadige crisis in 
Kameroen nog altijd gaande wat maakt dat het team in Kameroen veel uitdagingen heeft. 
Maar wat we ook doen, de veiligheid van het team staat voorop. Ook als dit betekend dat 
een project niet uitgevoerd kan worden.  
Ondanks de Corona Virus en de crisis, was het een jaar vol met projecten en hulp aan vele 
kinderen. Sommige projecten, zoals het project in de gevangenis, heeft wat maanden 
stilgestaan. Maar dat betekend niet dat we niks te doen hadden. Naast de individuele hulp 
die we kinderen bieden was er ook een groot project gaande. Namelijk het volledig 
renoveren van de kraamafdeling. Hierna konden we opnieuw starten met het project voor 
zwangere tiener meisjes.  
 
De stichting krijgt veel naamsbekendheid in Kumba en de dorpjes daar omheen. Steeds 
meer mensen weten waar het kantoor van de stichting te vinden is om hulp te vragen. De 
stichting is nog altijd klein opgezet zodat we directe hulp kunnen geven aan de lokale 
mensen. We helpen kinderen daar waar er op dat moment hulp nodig is. Op deze manier 
kunnen we een relatie met het kind en de familie opbouwen. Dit helpt bij het optimaliseren 
van de gegeven hulp. Ook de gevangenis en weeshuizen projecten zijn direct en persoonlijk.  
 
Met ons team in Kameroen verwezenlijken we veel doelen en 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. 
Het team in Nederland, onder leiding van Liesbeth van Elderen, zorgt ieder jaar voor de 
actieve fondsenwerving door middel van vlooienmarkten, braderie’s, presentaties, kleding 
party’s etc. Ook in Best en de dorpen daaromheen word Needs For Children een begrip. 
Steeds meer mensen komen kleding en speelgoed brengen voor de kinderen in Kameroen. 
Veel daarvan sturen we naar Kameroen maar aangezien het zo veel is verkopen we ook een 
hoop in de winkel in Best. Alles wat we daar verdienen gaat 100% direct naar de stichting.  
Helaas was het dit jaar moeilijker om geld op te halen aangezien vele winkels dicht waren en 
er geen markten en braderies plaats vonden door de Corona. Kleding verkopen hebben we 
dan ook online gedaan. We zijn erg blij dat we dit jaar grote giften mochten ontvangen van 
zowel individuele personen als van bedrijven. 
 
Sinds 2016 is de situatie in Kameroen erg gevaarlijk vanwege de opstanden en liquidaties. 
Sommige gebieden in het Zuid Westen van Kameroen is zelfs zo gevaarlijk dat de stichting 
er niet meer naar toe kan. Dit is dan ook de reden dat de oprichtster van de stichting, Kim 
van Elderen, niet meer in Kameroen geweest is sinds 2016. Het team in Kameroen staat 
constant in contact met Kim zodat ze bij alle projecten betrokken is en precies weet wat er 
gaande is.   
 
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 2021. 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    - Voorzitter 
Elisabeth Wilhelmina Josephina van Elderen - Secretaris en penningmeester 
Adriana Maria Henderickx – Zwambag   - Lid   
Ingrid Martens   - Vrijwilligster 
 
 
Organisatie in Kameroen  
Kenyi Marie Epiphanie epse Casas   - Secretaresse 
         Penningmeester 
Mbu Clara Arrey     - Gemeenschap werknemer 
         Publiciteit manager  
 
Sinds Michael ons heeft verlaten in 2019, heeft het team zijn taken overgenomen: 
       - Coördinator 

-       Assistent vertegenwoordiger 
-       Voorzitter 

 
 
Egbe Yvonne Ako     - Lid; vertaler frans. 
Nzume Michael     - Algemeen medisch adviseur 
Tatah Lambed     -  Kinderarts medisch adviseur 
Tabot Celine      - Verantwoordelijke van de  
         kraamafdeling 
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Samenwerkende organisaties in Kameroen  
 
1) Ejed Medical Foundation. Het ziekenhuis staat nu onder leiding van Medical Officer 
Nzume Michael. Vanaf het begin van de stichting werken we al samen met het ziekenhuis. In 
de Ejed Medical Foundation behandelen we de kinderen die medische hulp nodig hebben en 
worden de nieuwe baby’s geboren.  
 
2) Kumba General Hospital. Het overheidsziekenhuis in Kumba. Zij bellen wanneer er 
kinderen opgenomen zijn die medische hulp nodig hebben maar die aan hun lot over gelaten 
zijn of waarvan de familie geen middelen hebben. 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 is het team ook actief bezig geweest met het online verkopen 
van kleding en schoenen. 
 
Needs For Children is de vrijwilligers zeer dankbaar voor alle inzet om om wat voor manier 
dan ook geld op te halen. 
 
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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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 2020, 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 
2020 

Total uitgegeven in 2020 

 
Medische hulp 
 

 
€ 5 000,- = 3 275 000 cfa 

 

 
€ 4 144,12 = 2 714 400 cfa 

 
 
Gevangenis 
 

 
€ 750,- = 491 000 cfa 

 

 
€ 306,87 = 201 000 cfa 

 
 
Weeshuizen 
 

 
€ 750,- =  491 000 cfa 

 

 
€ 619,08 = 405 500 cfa 

 
 
Dag van het Afrikaans kind 

 
€ 150,- = 98 250 cfa 

 

 
€ 149,62 = 98 000  cfa 

 
 
Renovatie kraamafdeling 
 

 
€ 1 000,- = 655 000 cfa 

 
€ 1 154,20 = 756 000 cfa 

 
 
Zwangere tiener meisjes 
project 
 
Extra voor hun kinderen na 
geboorte 

 
€ 1 500,- = 982 500 cfa 

 
 

€ 0,- = 0 cfa 
 

 
€ 1 102,29 = 722 000 cfa 

 
 

€ 967,03 = 633 400 cfa 
 

 
Dag van de arbeid 
 

 
€ 75,- = 49 125 

  

 
€ 0 = 0 cfa 

 
 
Tegemoetkoming team in 
Kameroen 
 

 
€ 2 250,- = 1 473 750 cfa 

 

 
€ 2 152,67 = 1 410 000 cfa 

 
Kantoorkosten 

 
€ 500,- = 327 500 

 

 
€ 711,- = 465 700 cfa 

 
Partners 
 

 
€ 100,- = 65 500 

 

 
€ 193,13 = 126 500 cfa 

 
TOTAAL 
 

 
€ 12 075 ,- = 7 909 125 cfa 

 
€ 11 500,- = 7 532 500 cfa 

Needs For Children is binnen het budget gebleven. Vanwege de corona epidemie hebben 
sommige projecten niet altijd plaatsgevonden zoals het gevangenis project en de dag van de 
arbeid. Maar we hebben een einde jaar feest gehouden voor alle partners en die kosten zijn 
er weer extra bijgekomen. De renovatie van de kraamafdeling was volledig gesponsord. We 
hebben gemerkt dat sponsors zich emotioneel verbonden voelen wanneer zij een meisje 
geholpen hebben tijdens de zwangerschap en bevalling, vaak willen ze hun hulp ook daarna 
nog continueren. Deze kosten zaten niet in de begroting maar deze uitgaven zijn dan ook 
door de sponsors zelf gedekt.     
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Projecten  
Hieronder een beknopte beschrijving van de verschillende projecten met illustraties en 
gedetailleerde kosten. 
 
1) Medische hulp aan kinderen 
De stichting helpt kinderen die medische hulp of een medische hulpmiddel nodig hebben om 
de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Ook is de stichting een plek geworden waar andere 
organisaties of stichtingen komen als zij hulp nodig hebben bij het helpen van een kind. We 
bestuderen de situatie van het kind dmv een ‘case study’ en maken vervolgens een plan van 
aanpak. Hieronder een overzicht van de kinderen die we geholpen hebben met een korte 
uitleg.  
 
Abia Destiny   
Destiny is een verlaten baby die door de Ministerie van 
Social Affaires naar het kantoor gebracht werd voor hulp. 
Hij weigerde borstvoeding bij de moeder en daarom besloot 
de moeder hem achter te laten om naar de hoofdstad te 
vertrekken op zoek naar werk. Een aangestelde voogd 
heeft de baby in huis genomen en besloten de stichting 
hulp te vragen voor het beschikbaar stellen van melk. Hij 
kreeg meteen van ons 4 blikken Guigoz melk 1 voor 2 
weken. De moeder (17 jaar) kwam terug op zoek naar haar 
kind en vond hem bij de voogd. Ze was blij hulp te 
ontvangen van de stichting. Sindsdien komt ze iedere keer 
zelf naar het kantoor om het melk op te halen. We 
begonnen de hulp toen hij 1 maand en 2 weken oud was en 
we hebben hem geholpen totdat hij 6 maanden oud was.         
          99 600 cfa = € 152,06 
 
Ahone Mercy                  

Dr Michael van de Ejed Clinic vroeg onze aandacht op 17 
maart 2020 voor een 16 jarige meisje. Ze had hersenmalaria en 
had dringend hulp nodig. We besloten haar op te laten nemen 
in de Ejed Clinic voor behandeling. We hebben haar 
verschillende keren geholpen aangezien ze enkele keren terug 
moest komen naar het ziekenhuis. Maar na april is ze niet meer 
teruggekomen en we hebben dan ook geen idee hoe het nu 
met haar gaat.  
 
119 900 cfa = € 183,05 
 
 

Amate Stephanie 
Op 19 februari 2020 ontmoette we Stephanie in de Disrict Hospital 
Kumba. Ze is 15 jaar oud en heeft moeten vluchten van Bangem naar 
Kumba. Ze had de diagnose Septic arthritis en ondervoeding 
gekregen. Niemand had geld om haar te helpen. De stichting is 
meteen gestart met het bekostigen van de behandeling en de operatie 
aan haar knieën. Drie weken later was ze ontslagen uit het ziekenhuis 
en voelde ze zich een stuk beter.      
                                                                                       213 950 cfa = € 326,64 
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Antene Godwin  
Godwin, 13 jaar, kwam naar ons kantoor met zijn 
moeder en zus smekend voor medische hulp. Hij 
had langere tijd last van koorts, pijn op de borst, 
hoofdpijn etc. We lieten hem nakijken door de 
dokter in de Ejed Clinic. Na consultatie en 
labtesten, bleek dat hij typhoid fever had. Dit is een 
bacteriële infectie welke veroorzaakt word door een 
specifiek type van Salmonella. Godwin kreeg 
hiervoor medicijnen voorgeschreven.               
            28 200 cfa = € 43,05 
 

 
Antene Precious  
De zus van Godwin, Antene, kwam ook naar het kantoor met 
hen. Zij is 27 jaar oud en had last van jeuk over het gehele 
lichaam, ringwormen en wonden op haar beide benen. Ook zij 
werd nagekeken door de dokter in de Ejed Clinic. Na onderzoek 
kreeg ook zij medicatie voor haar infecties. .  
                                                                          27 400 cfa = € 41,83 
 
 
 
 
                          
 

Che Abigail Lum    
Sinds 2013 helpt de stichting Abigail. Ze is nu 
11 jaar en ze is enorm gegroeid in haar 
ontwikkeling. Voorheen kon ze niet staan, 
lopen, praten of zien. Nu kan ze lopen, duidelijk 
praten, zingen en kan ze de leden van het 
Needs For Children team herkennen. De 
stichting bezoekt haar elke maand en voorziet 
haar van voedingsmiddelen. Dit is ook om haar 
moeder te ondersteunen aangezien ze zelf aan 
één oog blind is. Ook de moeder is 
vooruitgegaan aangezien Abigail er niet meer 
vies en verlaten uit ziet. Onze hulp is ieder jaar 
niet voor niets. Van een meisje dat vreemde 
geluiden maakte naar een meisje dat nu een 
gesprek kan voeren in normaal Pidgin Engels: 
ze heeft vele versteld doen staan. Afgelopen 
jaar heeft ze 11 bezoeken van het team gehad 
en kreeg ze steeds rijst, pinda’s, luiers, 
versnaperingen, garri, bakbananen, coco-yams 
etc. Abigail is afgelopen jaar flink vooruitgegaan 
in lengte en gewicht.                       
                                           242 000 cfa = € 369,47 
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Chembeng Emmanuel Stephan    
De 4 jaar oude Emmanuel kwam samen met zijn 
moeder naar ons kantoor.  Ze kwamen vragen om 
medische hulp aangezien Emmanuel last had van 
gezwollen testikels. Dit heeft hij al sinds hij 3 maanden 
oud is. Hij is er al eens aan geopereerd maar na een 
paar maanden begon het opnieuw te zwellen. Zijn vader 
overleed toen hij 3 jaar was en sindsdien hebben ze 
geen geld om zijn medische aandoening op te volgen. 
Daarom besloten we hem te helpen. Na onderzoek bij 
Dr. Nzume in de Ejed Clinic werd hij gepland voor 
operatie de volgende maand. Jammer genoeg kwamen 
ze hiervoor niet opdagen. Onduidelijk waarom.                    
        11 000 cfa =€ 16,79 

 
Daniel Samuel  
Deze 5 maanden oude baby was opgenomen in de  
District Hospital, met de diagnose malaria en 
bloedarmoede. Hij was daar met zijn moeder en oma 
maar zij hadden geen geld om voor de baby te zorgen. De 
baby was voorheen behandeld met traditionele medicijnen 
in het dorpje maar dit hielp niet. We besloten hen te 
helpen en de benodigde labtesten werden gedaan. 
Vervolgens kreeg hij behandeling en was hij na 5 dagen 
volledig genezen.  
                                                               58 000 cfa = € 88,55 

 
 
Fossack Joseph    
Dit 2 jaar oude jongetje was opgenomen in de District Hospital 
met koorts, convulsies en meningitis. Ze kwamen van het 
dorpje Small Masaka  en hadden al van alles geprobeerd voor 
ze onze hulp vroegen.  De medicatie voor de behandeling was 
moeilijk te vinden in Kumba. Deze moesten uit Douala komen 
(3uur van Kumba vandaan). We hebben alles in werking gezet 
om de gehele behandeling in Kumba te krijgen. Na een maand 
kon hij naar huis. Gezond maar met wat bewegingsproblemen. 
Deze zal door de fysiotherapeut behandeld worden.          
                                                                    174 875 cfa = € 266,98 

Kadji Leonel          
Ze is één van onze individuele kinderen die we al helpen 
sinds 2015. Deze keer kwam ze naar kantoor met haar 
moeder voor medische hulp aangezien ze blijft vallen door 
de convulsies. Ze kwam ook binnen met wonden op haar 
gezicht. We besloten haar het gehele jaar te helpen met de 
medicatie Tegretol tegen de epilepsie aanvallen. Tegen het 
eind van het jaar voelde ze zich al een stuk beter. We zullen 
haar ook in 2021 blijven helpen.                                          
                                                                 69 700 cfa = € 106,41 
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Kambi Zadock                 
De 12 jarige Zadock had dringend een operatie nodig en 
vroeg ons om hulp. Hij had meerdere abcessen op zijn 
lichaam. De dokter gaf aan dat Zadock last heeft van 
‘Hematogenous spread infection’. We hebben hem 
geholpen met de operatie en behandeling. Twee weken 
later verliet hij het ziekenhuis en voelde hij zich goed. 
   
                                                              163 050 cfa = € 248,93 
 
 
 
 

Lilian Nage                
Lilian kennen we al heel wat jaren en 
hebben we vaak geholpen. Maar Lilian 
valt inmiddels buiten onze doelgroep. 
Door de Engelse crisis hebben de 
mensen in de Engelse gedeeltes het erg 
zwaar. Door de crisis en doordat Lilian’s 
moeder een ongeluk heeft gehad, heeft 
ze het moeilijk om voor Lilian te zorgen. 
Lilian heeft 24/7 hulp nodig daar ze niet 
kan bewegen vanuit zichzelf. De 
moeder vroeg of we haar konden helpen 
met een klein winkeltje zodat ze toch 
een inkomen kon hebben om voor  
Lilian  te kunnen blijven zorgen. Haar 
goede intenties maakte dat besloten 
haar een houten winkeltje te geven met 
producten erop in de voortuin van haar 
huis. We zorgde ervoor dat het winkeltje 
goed vol lag met voedingsmiddelen dat 

goed zou verkopen. Echter toen we twee maanden later weer gingen kijken bleek ze 
vertrokken te zijn met Lilian naar een dorpje om daar te gaan wonen met haar zieke man.   
                                                                                                                  190 500 cfa = € 290,84 

 
 
Miki Patrick 
Op 14 februari hielden we een Children’s meeting. 
Patrick zou komen maar kwam niet opdagen. Het 
bleek dat hij een ongeluk had gehad en zijn arm 
had gebroken. We bezochten hem enkele dagen 
later. Patrick ziet er goed uit. Aan het eind van het 
jaar kwam hij naar het kantoor om te vertellen dat 
hij naar school gaat. Om zijn moeder te belonen 
voor haar goede zorgen, besloten we hem zijn 
schoolboeken te geven.    
                                                        20 000 cfa = € 30,53 
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Nabila Joyce        
Het is alweer twee jaar geleden dat we Joyce naar de 
dovenschool in Kumba stuurde. Echter zorgde de Engelse crisis 
ervoor dat scholen dicht gingen en Joyce vertrok van Mbalangi 
naar Mbanga vanwege het platbranden van hun dorp. Gelukkig 
gingen in September de scholen weer open en Joyce kwam 
terug naar Kumba. Ze kwam naar het kantoor met haar moeder 
vragen of we haar weer naar school konden sturen. En 
natuurlijk steunen we dit en zal ze in 2021 weer naar school 
gaan. 
                                                                            1 000 cfa = € 1,53 

 
Njume Success  
Njume, 12 jaar, kwam naar kantoor met zijn vader om te vragen 
voor medische hulp. Hij had pijn aan de linker kant in zijn lies en 
gezwollen testikels. Na de consultatie werd hij eerst behandeld 
voor malaria. Voor zijn hernia is hij geopereerd in de Ejed Clinic. 
Na 3 dagen is hij ontslagen uit het ziekenhuis en voelde hij zich 
alweer een stuk beter.  
                                                         136 800 cfa = € 208,85 
 
 
 

Rikia Bright      
Rikia was nog maar een paar dagen oud toen we haar 
ontmoette. Ze is de dochter van een meisje met epilepsie. 
De moeder kwam er pas laat achter dat ze zwanger was. 
Door haar vele aanvallen, werd ze vaak misbruikt. Dit 
maakte ook dat ze HIV opliep. Hierdoor kon ze ook geen 
borstvoeding geven aan haar dochtertje. Ook is ze 
gehandicapt aan één hand. De hulp aan Rikia begon met 
de belangrijkste basis spulletjes en we begonnen met het 
geven van melk. Helaas kwam haar oma haar in Kumba 
ophalen en heeft haar meegenomen terug naar het dorp. 
Hier kunnen we haar niet helpen helaas.  
                                                 122 300 cfa = € 186,72 
 

Ron Miracle              
Ron is het eerste kindje van de zwangere tiener meisjes project 
vanaf het begin. Hij is geboren op 27th of August 2019 en kreeg 
toen geelzucht. Hij was toen behandeld hiervoor en was binnen 6 
dagen weer helemaal gezond. Toen zijn tijd kwam om te gaan 
lopen, viel het zijn moeder op dat hij niet uit zich zelf kon gaan 
staan. Ze kwam ons wederom om hulp vragen en we hebben 
daarom Ron naar het Revalidatie centrum gestuurd in de District 
Hospital. In eerste instantie stelde de fysiotherapeut 3 maanden 
behandeling voor maar het bleek dat hij ook toen nog niet alleen 
kon staan. Hij zal dus nog veel meer hulp nodig hebben. Waar 
deze achterstand door komt is nog altijd onduidelijk.             
         102 950 cfa = € 157,18 
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Drieling Marceline 
We werden gebeld door de District Hospital Kumba om 
hulp te komen bieden aan de drieling van Marceline. 
Marceline is 25 jaar en is doof. Ze woont in de jungle 
aangezien haar huis platgebrand was in de crisis. De 
vader van de drieling wilde het vaderschap niet 
accepteren en heeft haar alleen gelaten. De baby’s 
zijn met 31 weken veel te vroeg geboren. Wij 
begonnen met helpen toen de baby’s net 1 dag oud 
waren. We begonnen onze hulp met de behandeling, 
aangezien de baby’s te vroeg geboren waren, en met 
het kopen van melk. Ook voorzagen we de baby’s van 
de eerst spulletjes die nodig zijn. Helaas is één van de 
drie baby’s overleden terwijl hij bloed transfusie kreeg.  
We hebben Marceline geholpen totdat ze ontslagen 
werd uit het ziekenhuis.         255 650 cfa = € 390,31 
 
Tweeling Sakwe Godwin en Godgift            
De 27 jarige moeder kwam de stichting vragen om 
hulp. Ze was bevallen in de jungle waar ze er helemaal 
alleen voor stond. De vader van de tweeling overleed 
voordat ze bevallen was. De tweeling van 4 maanden 
oud bleven overgeven, hadden diarree en verloren 
gewicht. Ze waren opgenomen in de District Hospital. 
Onze hulp bestond uit het bekostigen van de 
labtesten, behandeling en melk. Na een maand in het 
ziekenhuis mochten ze naar huis en zagen ze er 
gezond uit. Ook zijn ze aangekomen in gewicht.  
                                                      185 075 cfa = € 282,56 
 
 
 
 
                                                                                      

Tweeling Wase en Ngwe  
De tweeling werd naar kantoor 
gebracht door de tante van de 
moeder, aangezien de moeder 
van de tweeling Pauline, 23 jaar, 
na de keizersnede overleed aan 
zwangerschapsvergiftiging. 
Toen ze op kantoor kwamen 
was de tweeling nog maar net 
een paar dagen oud. Ze hadden 
melk nodig. We begonnen 

uiteraard meteen onze hulp welke helaas maar  2 maanden doorging. Toen we voor de 
vierde keer melk wilde gaan geven, kregen we het slechte nieuws dat het meisje van de 
tweeling overleden was. Helaas is de tante daarna niet meer gekomen voor de melk voor de 
overgebleven jongen. Er was geen contact meer te krijgen.                        6 800 cfa = € 147,79 
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Hannah 
Op 12 augustus 2020 beviel Hannah van een 
meisje genaamd Kim Maria. 
Hannah staat dichtbij de stichting sinds we haar 
zusje Lydia hielpen. Helaas is Lydia overleden 
in 2018. Dit stopte Hannah niet en bleef de 
stichting haar helpende hand aanbieden. 
Wanneer er weer iets georganiseerd was 
zorgde ze ervoor dat ze het team hielp.  
Ook heeft ze Kim altijd geholpen toen die nog 
in Kumba woonde; met het helpen in het 
verzorgen van haar baby Indy. 
We zijn zo blij met het nieuws dat Hannah en 
haar man hun eigen kleine meid hebben mogen 
welkom heten. En Kim is erg trots dat de baby 
haar naam mag dragen.       
                                                 86 000 cfa = € 131,30 
 

 
Children’s Meeting 
Op 14 februari, Valentijnsdag, heeft het team in Kameroen een groot bijeenkomst 
georganiseerd voor de kinderen welke worden of zijn geholpen door de stichting. Het is altijd 
geweldig om de kinderen samen te zien. Ook voor de ouders om lotgenoten te ontmoeten en 
ervaringen te delen. Naast het gehele team waren er ook 10 ouders en 11 kinderen 
aanwezig. Aangezien we meer dan 100 kinderen geholpen hebben in het verleden waren dit 
er misschien niet veel. Maar we zijn allang blij voor degene die kwamen. Dit omdat het nu 
tijdens de crisis erg moeilijk is om te reizen en vele zijn gevlucht naar hun dorpjes. De dag 
was een succes. Na het delen van eten en drinken, was er ook muziek en werd er gedanst. 
Een dag om met een lach op terug te kijken.    
                                                                                                                    70 000 cfa = € 106,87  
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Helaas kwam voor sommige kinderen onze hulp te laat. We voelen dan ook diepe pijn dat we 
afscheid hebben moeten nemen van onderstaande prachtige kinderen:  
† 

 
Rejoice Blessing       
Dit is de casus van het meisje met het waterhoofd die we in 
juli 2019 begonnen met helpen. In november 2019 was ze 
geopereerd. Ze zou een rendez-vous hebben in januari 2020. 
Echter werden we een dag van te voren gebeld dat ze niet 
gegeten had voor 4 dagen en dat ze sneller begon te 
ademen. We belde de dokter in Buea en hij gaf aan dat ze de 
volgende dag toch moest komen. Helaas overleed ze die 
nacht van 18 januari 2020 om 3:00 uur. 
  
2 000 cfa = € 3,05 
 
 

Baby Chris Esake  
De eerste casus van het jaar was de casus van 
baby Chris Esake. Hij was nog maar een paar 
weken oud toen we hem ontmoette. Hij leed aan 
geelzucht, infecties en koorts. De Disrict Hospital 
Kumba belde ons om te vragen of we konden 
helpen aangezien de moeder geen geld had. Ze is 
19 jaar oud en beviel van Chris in de jungle rondom 
Matoh. Dit dorp was aangevallen en haar vriend 
was vermoord. Ze beviel van Chris onder zeer 
onhygiënische omstandigheden.  We startte onze 
hulp op 8 januari en hij kreeg licht therapie. Echter 
overleed hij op 15 januari.  
 
93 550 cfa = € 142,82 

 
 
Ngum Sandra                
Het twee jaar oude meisje was onze laatste casus 
van het jaar 2020. Ze leed aan tetanus. De ouders 
hadden al veel geprobeerd om de kleine meid te 
helpen maar hadden geen geld meer over. We 
begonnen onze hulp meteen en er was al vlug 
verbetering te zien.  
Helaas overleed ze toch drie weken later.  
 
144 100 cfa = € 220,- 
 
 
 

 
Alle kinderen die we helpen hebben hun eigen dossier met gedetailleerde informatie, foto’s 
en financiële onderbouwing. Deze kunnen op aanvraag ingezien worden.                                                                      



Stichting Needs For Children Site: www.needsforchildren.nl 
Contactadres: Mail: needsforchildren@hotmail.com 
Koningin Julianaweg 40 IBAN: NL84 RABO 0166 2837 03 
5684 VG Best            t.n.v. Needs For Children 
Tel nr: 06-38101558 KVK nummer: 53 767 853                         

 

 - Jaarverslag Needs For Children 2020 -                                       17 

 
2) Gevangenis 
 
Minimaal één keer per maand gaat het team van Needs For Children de jongeren tussen 0 
en 21 jaar bezoeken in de gevangenis. Dit zodat ze voelen dat we er ook voor hen zijn en 
dat er een groep is dat ze graag wil helpen. Elke maand geven we hen educatie over een 
onderwerp dat hen zelf bezig houd of waar ze meer van willen weten. Ook brengen we hen 
spullen zoals zeep, slippers, medicatie, handdoeken etc. Ook worden ze gemotiveerd om 
handwerken te maken. Dit zodat zij een inkomen kunnen hebben door ze te verkopen. Ook 
leren we hen steeds weer nieuwe creatieve handwerken. Door deze weer van hen te kopen 

blijven ze gemotiveerd. Needs For 
Children werkt nauw samen met de 
politie zodat ons project zonder 
problemen kan verlopen.  
Helaas kon het project in de gevangenis 
niet alle maanden plaats vinden door de 
Corona Virus. In plaats van de 12 
bezoeken per jaar, hebben we er nu 
maar 6 kunnen doen. De gevangenis 
was dicht voor 6 maanden voor 
bezoekers (van mei tot oktober)  
In november konden we weer terecht. 
Toen we dat hoorde zijn we er meteen 
weer naar toe gegaan. Echter hadden de 
kinderen in de gevangenis vele vragen 
en hadden veel spullen nodig. Hier 
hebben we gehoor aan gegeven en in 
december ontvingen ze allemaal extra 
spullen.  
 
 

 
 
Maandelijkse bezoeken    
         150 000 cfa = € 229,- 
April, Vergadering met Chef Ketju  
              1 000 cfa = € 1,53 
10-12-2020, Maandelijks bezoek voor kerst 
          50 000 cfa = € 76,34 
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3) Weeshuizen 
 
Ook dit jaar hebben we onze hup geboden aan de weeshuizen in Kumba. Echter was het 
moeilijk om daar regelmatig naar toe te gaan door de Corona virus en de Engelse crisis.  
Maar op 15 december 2020, hebben we vier weeshuizen in Kumba bezocht (Azi, Frathekk, 
Clephic en Mahdi). Ieder van hen ontving olie, rijst, pinda’s en soya bonen. Ze waren 
allemaal erg blij met de hulp die ze ontvingen.   
 

 
 
Ook is het bord van de stichting vervangen bij Azi 
Orphanage. De oude was geheel vervaagd door de zon en 
regen.  
 
Bezoeken door het jaar heen    
              8 500 cfa = € 12,98 
December 2020, Kerst voor de weeshuizen         
         372 000 cfa = € 567,94 
Nieuw logo bord voor Azi Orphanage    
                25 000 cfa = € 38,17 
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4) Dag van het Afrikaanse kind 
Het was een dag, 16-06, die georganiseerd was door de Ministerie van Social Affairs. Het 
team had zich aangesloten bij hen voor het programma. Zelf hadden we vele spulletjes 
gekocht zoals etenswaren, tandenborstels, slippers, handdoeken, zeep etc. Dit zou dan 
verdeeld worden over de weeshuizen en gevangenis. De dag was een succes. Echter zullen 
we volgend jaar hieraan niet meer mee doen of iets zelf organiseren omdat het ons opviel 
dat op die dag ineens heel veel hulp tegelijk komt.                                        98 000 cfa = € 149,62 

                                                                                                                
5) Renovatie van de kraamafdeling 
Het was een special jaar voor de kraamafdeling. In het verleden waren er al enkele 
renovaties gedaan. Maar dit jaar kreeg de kraamafdeling een make-over. Gebroken wanden 
en plafonds werden gemaakt, elektriciteit aangesloten, alles werd geverfd en nieuw materiaal 
werd aangeschaft.  

En hieronder het prachtig resultaat: 

                  756 000 cfa = € 1 154,20 
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6) Zwangere tienermeisjes project 
Het is een project wat zwangere tieners meisjes helpt die geen geld hebben om hun 
zwangerschap op te volgen tot aan de bevalling.  Dit project is in samenwerking met Ejed 
Medical Foundation in Kumba. Zij betalen de medicatie die nodig zijn gedurende de 
zwangerschap en wij zorgen voor de labtesten, bevallingskosten, medicijnen voor erna en de 
eerste spulletjes voor de baby.  

Yaya Faith (Noah Henry) 
Yaya was 16 jaar toen ze zwanger raakte. Ze is een 
weeskind die bij haar tante woonde. Helaas werd ze uit 
huis gezet toen haar tante erachter kwam dat ze 7 
maanden zwanger was. De vader van de baby was 
gevlucht, bang voor straf aangezien ze minderjarig is. 
Yaya was dus alleen, ging niet meer naar school en had 
geen geld om haar zwangerschap op te volgen. Zo kwam 
ze bij ons terecht en mocht ze deelnemen aan het project. 
Ook hebben we haar tante gesmeekt om haar terug in 
huis te nemen (dit met goed resultaat!). Op 18 april 2020 
beviel ze van haar zoontje: Noah Henry.              
        126 000 cfa = € 192,37  
 
Baby Noah Henry heeft een privé sponsor in Nederland, 
zij zorgt dat ze ieder maand eten ontvangen. En wanneer 
nodig naar het ziekenhuis kan.        557 900 cfa = € 851,76 

 
 
Ebolo Ophilia 
Een 21 jarig meisje die naar ons gebracht werd 
door de verloskundige. Ze woont bij haar moeder 
aangezien haar vriend haar verlaten heeft. Ze was 
al 7 maanden zwanger toen ze deelnam aan het 
project. Helaas was ze door iemand uit haar dorp 
naar een ander ziekenhuis gebracht om daar te 
bevallen ipv in onze kraamafdeling. Gelukkig is 
alles goed gegaan. 

                                          48 000 cfa = € 73,28 
 
Bali Lover (Lily Beau)  
Ze is 21 jaar en komt van de Ekondoo-titi road. Toen ze 
erachter kwam dat ze zwanger was van haar 4e kind 
kwam ze naar Kumba om bij haar nichtje te wonen. 
Haar vriend, van wie ze nu voor de tweede keer 
zwanger is, heeft haar verlaten. Ze was al 7 maanden 
zwanger toen we haar begonnen te helpen. Op 20 juni 
2020 is ze bevallen van een dochter: Lily Beau. 
                                                       150 000 cfa = € 229,01 
Baby Lily Beau heeft een privé sponsor in Nederland 
die heeft geholpen met een matras en baby spulletjes.   
           54 000 cfa = € 82,44 
 

Neye Azeh 
Ze kwam eenmalig want haar vriend wilde uiteindelijk onze hulp niet.           2 000 cfa = € 3,05 
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Elangwe Lucy Itoe (Cyrille)  
Lucy, 18 yaar, was 7 maanden zwanger toen we haar 
voor het eerst ontmoette. Net daarvoor was haar 26 
jarige vriend doodgeschoten. Ze woont samen met 
haar moeder. Toen Lucy 34 weken zwanger was beviel 
ze in onze kraamunit op 16 juli 2020 van een zoontje 
genaamd Cyrille.   
                                                      128 000 cfa = € 195,42 
Baby Cyrille heeft een privé sponsor die hem voorzag 
van een nieuw matras.                      21 500 cfa = € 32,82 
 
 
 
 
 
 

 
Tata Esther                 
De 16 jarige Esther kwam samen met haar tante 
naar kantoor voor hulp. Op dat moment was ze 5 
maanden zwanger. We begonnen meteen met de 
screening en haar deelname aan het project. De 
vader van de baby was nergens te vinden. Esther’s 
vader en stiefmoeder hadden haar uit huis gezet. 
Vandaar dat ze nu bij haar tante woonde. Met 36 
weken beviel ze op 4 oktober 2020 van een meisje. 
Ze kreeg de naam: Thersesia Ayankoh.  
                                       146 500 cfa = € 223,66 
 
 
Che Alma       
Alma is 16 jaar oud en 2 maanden zwanger toen we haar leerde kennen. De moeder van het 
meisje kwam om hulp vragen aangezien haar man en ook de vriend van haar dochter hun 
beide verlaten had. We begonnen de hulp op 16 juni 2020. Alles ging goed tot 6 september. 
Die dag werd ze wakker met weeën. Ook bloedde ze hevig en daarom kwam ze vlug naar de 
kraamafdeling. De bevalling bleek al op gang te zijn maar uiteraard veel te vroeg. De 
verloskundige heeft er alles aan gedaan om de gezondheid van Alma te redden. Helaas was 
haar zoontje al voor de geboorte overleden. Met Alma gaat het gelukkig goed.  
                        78 500 cfa = € 119,85 
We voelen erg mee met dit verlies. Een paar maanden later is Alma ook haar tweelingzus 
verloren. Zij is doodgeschoten samen met haar andere klasgenootjes toen ze in de klas 
zaten. Een groot dieptepunt in heel deze Anglophone crisis.  
 
Binta Enema         
Ze is 20 jaar en woont samen met haar tante, die tevens ook de oogspecialist is in de Ejed 
Clinic. Ze is 4 maanden zwanger en ze zal bevallen in 2021. Ze doet mee aan het 
programma aangezien ze verder niemand heeft die voor haar zorgt.    
                                                43 000 cfa = € 65,65 
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7) Partners 
 

Needs For Children werkt nauw samen met andere lokale organisaties en ministeries. Dit om 
meer doelen en meer projecten voor elkaar te krijgen. Dus het team in Kameroen zorgt 
ervoor dat ze aanwezig zijn bij vergaderingen, feestjes en houden de contacten warm door 
ze vaak te bezoeken.   
                                                                                                                                   5 000 cfa = € 83,97 
Ook hebben we een eindejaarsfeest gegeven om hen allemaal te bedanken voor de 
samenwerking.  
                                                                                                                                71 500 cfa = € 109,16 

                         Commissionaris van de DGRE gaat met pension – Mr. Atanga 
          
 
 
Geld gespendeerd naast de projecten 
Naast de projecten hebben we ook kosten aan het hebben van een kantoor. Het kantoor is 
de basis, daar ontvangen we mensen, worden verslagen en documenten gemaakt en 
doorgestuurd. Dit is belangrijk voor de documentatie naar onze sponsors toe. Het geld wat 
uitgegeven is gaat naar internet, printen en ander kantoor benodigdheden.  
Dit jaar heeft er ook een renovatie plaatsgevonden aangezien het hout bij de ramen aan het 
rotten was en vervangen moest worden.  
                                                                                                                  465 700 cfa = € 711,00
                               
Tegemoetkoming team in Kameroen 
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.                       
                                                                                            1 410 000 cfa= € 2152,67
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Financiën 
 
 
 
INKOMEN 2020 
Privé donaties:  €   3 976,50    
Bedrijf donaties:  €   3 300,-     
Braderie   €         0,-    
Spaarpotten winkels : €       86,-       
Kleding acties:  €   7 681,84    
     € 15 044,34 
 
 
UITGAVEN 2020 
Projecten in Kameroen: € 10 500,- 
Kosten overmaken:  €      210,-   
Kosten Website:    €     114,95 
Kosten Rabobank:  €     119,39     
    € 10 944,34 
 
 
INKOMEN  – UITGAVEN  = BALANS 2020 
€ 15 044,34  –  € 10 944,34  =  + € 4100,-  
 
 
START 2020  + BALANS 2020  = START 2021 
€ 15 400    +  € 4 100,-         = € 19 500,- 
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Vooruitblik 2021 
 
1. Verwachte aankomende projecten  
 
* Medische hulp aan kinderen: 
Meer een focus leggen op het geven van medische hulp aan individuele kinderen. Met de 
crisis die nu gaande is, zijn er veel kinderen die samen met hun familie hun dorpen hebben 
moeten ontvluchten. Het is dus moeilijk om hen te vinden. Wanneer zij ziek worden hebben 
ze vaak niet de middelen om naar het ziekenhuis te gaan. Deze kinderen willen we gaan 
helpen. Echter moeten 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.  
 
* Gevangenis project: 
Maandelijks de gevangenis bezoeken om hen voorlichting en hulp te bieden. 
Daarnaast willen we helpen om de jonge gevangene te laten behandelen in het ziekenhuis 
wanneer zij ziek zijn.   
 
* Weeshuizen: 
Het blijven steunen van de weeshuizen in en rondom Kumba, op welke gebied dan ook. 
 
* Deelname aan Youthday: 
Ëen dag dat we alle kinderen die we in het verleden geholpen hebben samen te brengen. Dit 
om te zien hoe het met ze gaat en om de kinderen in het zonnetje te zetten! 
  
* Kraamafdeling renovatie project: 
We hebben nog steeds een nieuw echo apparaat nodig. Hopelijk kunnen we dit realiseren in 
2021. 
 
* Zwangere tiener meisjes progamma: 
2020 is goed gestart. In samenwerking met de Ejed Clinic zullen we de meisjes gedurende 
de gehele zwangerschap met lab testen, check ups en echo’s opvolgen. Alles word hen 
gratis aangeboden. Ook aan de bevalling zelf zullen geen kosten verbonden worden. Na de 
bevalling zullen de meisjes met alle benodigdheden voor de baby naar huis worden begeleid. 
Ook in 2021 willen we hier mee doorgaan. En nog meer meisjes bereiken zodat zij veilig 
kunnen bevallen. 
 
* 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. Budget plan 
 

Project Budget Uitleg vaste kosten 
 + extra 

Gedekt budget 

 
Medische hulp 
 

 
€ 5 000,- 

= 3 275 000 cfa 
 

 
Nog geen directe 
besteding 

 
Privé donaties voor 
een specifiek kind. 
 

 
Gevangenis 
 

 
€ 750,- 

= 491 000 cfa 
 

 
Maandelijks project: 
12 x 30 000 = 360 000 cfa 
Extra: 131 000 cfa 

 
Donaties.  

 
Weeshuizen 
 

 
€ 750,- 

= 491 000 cfa 
 

 
Nog geen directe 
besteding 

 
Donaties. 

 
Youthday 

 
€ 150,- 

= 98 250 cfa 
 

 
Vast bedrag ieder jaar 

 
Donaties. 

 
Renovatie 
Kraamafdeling 
 

 
€ 3 000,- 

= 1 965 000 cfa 

 
Wat we zullen aanvullen 
aan het totale bedrag 

 
Privé donatie. 

 
Zwangere tiener 
meisjes programma  

 
€ 2 000,- 

=1 310 000 cfa 
 

 
Complete follow up voor 1 
meisje is ongeveer:  
150 000 cfa = € 229 

 
Privé donaties voor 
een specifiek meisje. 
Donaties 

 
Dag van de arbeid 
 

 
€ 50,- 

= 32 750 
  

 
Nog geen directe 
besteding 

 
 

 
Partners 

 
€ 200,- 

= 131 000 cfa 
 

 
Nog geen directe 
besteding 

 
 

 
Kantoor kosten 

 
€ 500,- 

= 327 500 
 

 
Nog geen directe 
besteding 

 

 
Tegemoetkoming 
team in Kameroen 

 
€ 2 200,- 

= 1 441 000 cfa 
 

 
Maandelijkse 
tegemoetkoming (2 pers.): 
12x110000= 1 320 000 cfa 
Extra: 121 000 cfa 

 

 
TOTAAL 
 

 
€ 14 600 ,- 

= 9 563 000 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 
 
 
 
 

 


