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Voorwoord 
 
 
Ook dit jaar speelde COVID-19 een grote rol in de hele wereld. Gelukkig heeft de Corona 
niet dezelfde impact gehad in Kameroen als in Nederland. Wat nog wel iedereens leven in 
Kumba bemoeilijkt is de ‘Angelophone crisis’. De gewelddadige crisis in Kameroen is nog 
altijd gaande wat maakt dat het team in Kameroen veel uitdagingen heeft. De bezoeken aan 
de afgelegen dorpjes kunnen niet altijd plaatsvinden vanwege de dreiging. Iedere maandag 
is het ‘Ghost town’ in de Engelse gedeeltes in Kameroen. Dit houd in dat niemand mag 
werken en iedereen thuis moet blijven. Wat ook een uitdaging is zijn de prijzen van 
producten, deze zijn het laatste jaar enorm gestegen. Ondanks de Corona virus en de crisis, 
was het weer een jaar vol projecten en hulp aan vele kinderen.   
 
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 grotendeels van het jaar 
vele winkels dicht waren en er geen markten en braderies plaats konden vinden 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 2022. 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 
   - Volunteer 
 
 
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 

 
Nzume Michael     - Algemeen medisch adviseur 
Tatah Lambed     -  Kinderarts medisch adviseur 
Tabot Celine      -  Verantwoordelijke van de  
                    kraamafdeling 
Egbe Yvonne Ako     - Lid; vertaler frans 
 
 
 
 



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 2021 -                                       5 

 
 
 
 
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. 
Daarnaast heeft de stichting de kraamafdeling opgeknapt zodat er meer vrouwen veilig 
kunnen bevallen.   
 
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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Fundraising 
 
 
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 verkopen van 
kleding, schoenen etc. Naast online verkopen konden we dit jaar ook wat maanden in de 
winkel verkopen. 
 
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 2021, 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 
2021 

Totaal uitgegeven in 2021 

 
Medische hulp 
 

 
€ 5 000,- = 3 275 000 cfa 

 

 
€ 2 212,44 = 1 449 150 cfa 

 

 
Gevangenis 
 

 
€ 750,- = 491 000 cfa 

 

 

€ 540,46 = 354 000 cfa 
 

 
Weeshuizen 
 

 
€ 750,- =  491 000 cfa 

 

 

€ 690,08 = 452 000 cfa 
 

 
Dag van het Afrikaans kind 

 
€ 150,- = 98 250 cfa 

 

 

€ 206,11 = 135 000  cfa 
 

 
Renovatie Kraamafdeling 

 
€ 3 000,- = 1 965 000 cfa 

 

€ 3 106,87 = 2 035 000 cfa 
 

 
Zwangere tiener meisjes 
project  

 
€ 2 000,- = 1 310 000 cfa 

 

€ 1 214,50 = 795 500 cfa 
 

 
Dag van de arbeid 

 
€ 50,- = 32 75 cfa 

  

 

€ 48,85 = 32 000 cfa 
 

 
Partners 

 
€ 200,- = 131 000 cfa 

 

 

€ 145,04 = 95 000 cfa 

 
Kantoorkosten 

 
€ 500,- = 327 500 

 

 

€ 652,44 = 427 350 cfa 

 
Tegemoetkoming team in 
Kameroen 

 
€ 2 200,- = 1 441 000 cfa 

 

 

€ 2 183,21 = 1 430 000 cfa 

 
TOTAAL 
 

 
€ 14 600 ,- = 9 563 000 cfa 

 

€ 11 000,- = 7 205 000 cfa 
 

 
Needs For Children is binnen het budget gebleven. 
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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. 
 
Abiacho Gabriel  
Gabriel kwam samen met zijn moeder op kantoor. Hij 
kwam net van de District Hospital Kumba vandaan waar 
hij was opgenomen. Hij leed aan epileptische aanvallen 
en het ziekenhuis had hem medicatie voorgeschreven. 
Echter hadden zij geen geld om de medicatie te betalen 
en vertrokken zij uit het ziekenhuis zonder de nodige 
behandeling. Ze kwamen naar ons kantoor voor 
financiële hulp om de medicatie te kopen. Het team 
zorgde voor de medicatie en zo kon Gabriel aan zijn 
behandeling beginnen. Het gaat nu goed met hem. 
           34 125 cfa = € 52,10  

 
Afagwi Restored                 
Restored is een tienjarige jongen die samen met zijn moeder op kantoor kwam vragen om 
hem medische hulp te bieden. Hij was nog maar 4 toen hij ziek begon te worden en zijn 
moeder hem naar het ziekenhuis in Manyemen Annex bracht. Daar werd hij 
gediagnosticeerd met malaria en bloedarmoede. Al de behandelingen die ze deden hadden 
geen uitwerking en zo werd hij naar District Hospital Kumba gestuurd. Eenmaal daar 
concludeerde de dokters dat hij symptomen van meningitis had. Nu, 6 jaar later, is hij erg 
langzaam ontwikkeld. Hij heeft een achterstand. Die ochtend was hij wakker geworden met 
een gezwollen hoofd. Zijn buurvrouw had ze naar ons kantoor gestuurd. De stichting besloot 
hem te laten onderzoeken met de bijbehorende testen. Hij bleek malaria en Typoid te 
hebben. Nadat hij hier beter van was kreeg hij ook nog een echo. Restored ging weer beter 
richting huis. We houden hem in de gaten en zullen hem helpen wanneer nodig en wanneer 
mogelijk.                                                                      19 350 cfa = € 29,54 

 
Anointing Samuel 
Samuel was 1 jaar en 4 maanden out toen Dr Michael van de 
Ejed Clinic ons in contact bracht met de casus. Samuel heeft 
een misvormde nier en heeft moeite met urineren. Daarnaast 
komt er altijd bloed mee bij de urine. The dokter vertelde dat 
hij naast dat hij gezien moet worden door een specialist in 
Yaoundé, hij eerst behandeld moet worden aan de hoge 
koorts en epileptische aanvallen. Needs For Children besliste 
zich verantwoordelijk te stellen voor de behandeling. Deze 
duurde uiteindelijk 14 dagen.                        38 700 cfa = € 59,08 
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Ashu Sandra       
Sandra is een 17 jarig meisje dat in de Kumba Central Prison 
opgesloten is. Tijdens het maandelijks bezoek dat het team aan 
de gevangenis doet, ontmoette zij haar in vreselijke pijn. Ze bleek 
een blinde darm ontsteking te hebben. Helaas kreeg ze geen hulp 
van haar familie en haar ouders zijn overleden. Het enigste dat de 
verpleegkundige in de gevangenis aan Sandra gaf was 
pijnmedicatie. Needs For Children besloot de operatie en de 
behandeling daarna geheel te betalen. Gelukkig gaat het nu goed 
met haar.         
                                                                  254 400 cfa = € 388,40 

 

 
 
Che Abigail Lum  
Sinds 2013 helpt Needs For Children Abigail. Ze is nu 12 jaar 
en is enorm gegroeid in haar ontwikkeling. Voorheen kon ze 
niet staan, praten of lopen. Nu kan ze lopen, duidelijk spreken, 
zingen en herkent ze het team van Needs For Children aan 
hun stem. Iedereen maand bezoekt het team haar om haar te 
voorzien van voedingsmiddelen. Dit om haar moeder bij te 
staan die zelf ook gedeeltelijk blind is. Ook haar moeder is 
enorm gegroeid; Abigail word nu goed verzorgt en zit niet 
meer in de viezigheid naakt op de grond. We zijn zo blij dat al 
onze hulp niet voor niks is. Abigail heeft al vele mensen 
versteld doen staan. Afgelopen jaar is het team 12 keer bij 
Abigail geweest om haar te voorzien van onder ander rijst, 
pinda’s, garri, bakbananen, coco-yams etc.                               
               281 400 cfa = € 429,62 
 
 
 
 

 
 
Emilia met baby Miracle   
Emilia is een meisje met geestelijke 
problemen. Ze beviel van Baby Miracle in 
Mbonge road. Needs For Children kreeg 
telefoon van een vrouw die het meisje en 
de baby in huis had genomen. Het meisje 
was psychotisch en niet in staat voor de 
baby te zorgen. We kochten haar allerlei 
spullen zoals een baby bad, luiers, 
verzorgingsproducten etc. Aangezien de 
moeder niet in staat was borstvoeding te 
geven hebben we 6 maanden lang de baby 
van melk voorzien. Zelfs na 6 maanden 
ging het nog altijd niet goed met de 
moeder.                        253 900 cfa =€ 387,63 
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Kadji Leonel          
Ze is één van onze individuele kinderen die we helpen sinds 2015. 
Het is alweer twee jaar nu dat we haar iedere maand voorzien van 
medicatie tegen epileptische aanvallen. Ze komt iedere maand zelf 
haar medicatie ophalen op kantoor. Voorheen viel ze ongeveer vier 
keer per dag en had ze flinke wonden in haar gezicht. Sinds ze haar 
medicatie inneemt heeft ze geen aanvallen meer. En al haar wonden 
zijn netjes genezen.  
                                                                      46 500 cfa = € 71 

 
 
 
 
 

Noah Henry         
Noah is de zoon van Faith, het meisje dat beviel in onze 
kraamafdeling en werd geholpen middels het Zwangere 
tienermeisjes project. Na zijn geboorte had hij uitslag en 
was hij behandeld in de Ejed Clinic. Noah Henry is nu één 
van onze individuele kinderen die iedere maand hulp krijgt 
van een privé donateur. Iedere maand bezoekt het team 
van Needs For Children hem en voorziet hem van 
voedingsmiddelen.  
                            284 400 cfa = € 434,20 

 

Nyuykongi Rejoice           
Rejoice is 4 jaar en leed aan bloedarmoede, malaria en 
geelzucht. Hij was opgenomen in de District Hospital Kumba en 
had bloedtransfusie, labonderzoeken en medicatie nodig om 
beter te worden. Echter hadden zijn ouders geen geld om de 
behandeling te betalen. Omdat zijn casus urgente hulp betrof 
werden we gebeld door de hoofdzuster van dat ziekenhuis. Het 
team ging er heen en trof er een ernstig ziek kindje aan en erg 
betrokken ouders. Meteen besloot Needs For Children te helpen 
met het bekostigen van de hele behandeling. We zijn blij te weten 
dat het nu goed gaat met Rejoice.      74 150 cfa = € 113,21 
 
 
 
 

 
Twins Mukete and Ngoe             
Het District Hospital belde ons vanwege een casus van 
een 10 maand oude zieke twin. Ze leden beide aan 
epileptische aanvallen, overgeven, koorts etc. Ze hadden 
urgent behandeling nodig dus Needs For Children startte 
deze. Beide ontvingen bloedtransfusie en de nodige 
medicatie. Na 12 dagen mochten ze weer naar huis in 
geode gezondheid.                                         
          92 225 cfa = € 140,80 
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Children’s Meeting 
Op 18 februari nodigde het team alle kinderen uit die in het verleden geholpen zijn door 
Needs For Children. Gewoon om samen te komen, ideeën te delen, vrolijkheid te delen en 
hen te laten voelen dat ze niet alleen zijn. De dag was vol met zang en dans.  

 
            70 000 cfa = € 106,87  

Alle kinderen die we helpen hebben hun eigen dossier met gedetailleerde informatie, foto’s 
en financiële onderbouwing. Deze kunnen op aanvraag ingezien worden.        
 
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. Dit jaar hadden we 11 bezoeken in 
plaats van 12 want het team van Needs For Children had één maand vakantie.  
Onderwerpen van dit jaar: 
Januari en Februari: Inventarisatie van de onderwerpen. 
Maart: Hoe maak je zeep. 
April: Tandpoetsen. 
Mei: Hoe maak je het eten ‘Puff puff’. 
Juni: Hoe ga je om met de invloeden vanuit je omgeving. 
Juli: Hoe begin je een klein bedrijfje. 
Augustus: Uitleg over voeding. 
September: Uitdelen van onderwijs materiaal. 
Oktober: Malaria scholing. 
December: Eindejaar feest. 
                                354 000 cfa = € 540,46 
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3) Weeshuizen 
 
Zoals ieder jaar zijn we 
ook dit jaar de kinderen 
van de verschillende 
weeshuizen in Kumba niet 
vergeten. Het is 
ondertussen traditie om 
met kerst 
voedingsmiddelen te 
geven aan alle 
weeshuizen. Ook dit jaar 
deelde we onder andere 
rijst, olie, pinda’s, soya 
bonen en medische zeep 
uit. Helaas konden we  
Clephic niet bezoeken 
vanwege het gevaar voor 
ontvoering. Zij zijn het zelf 
komen halen op kantoor.  
 
 
Juni, bezoek ontvangen van een weeskind uit Azi Orphanage            2 000 cfa = € 3,05 
December 2020, Kerst voor alle weeshuizen.                450 000 cfa = € 687,02 

 
         
4) Dag van het Afrikaans kind 
Dit project vond dit jaar plaats op de 
kraamafdeling in de District Hospital Kumba. 
We hadden verschillende babyspullen 
gekocht zoals wasbakken, medisch zeep, 
handwasmiddel etc. Het personeel en de 
moeders waren erg blij dat de baby’s op de 
kraamafdeling deze dag niet vergeten waren. 
Ze waren zo blij dat ze Needs For Children 
meerdere malen bedankten.                
                                          135 000 cfa = € 206,11 
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5) Kraamafdeling 

De kraamafdeling in de Ejed Clinic is een groot deel van Needs For Children geworden. De 
stichting is nu verantwoordelijk voor de kraamafdeling ook al is deze nog altijd van de Ejed 
Clinic. We werken samen om de kraamafdeling goed te laten lopen. Needs For Children 
heeft dit jaar samen met een andere organisatie ‘Salmon Hulpfonds’ een nieuwe 
echoapparaat gedoneerd. Dit om de kwaliteit van zorg te verbeteren aan zwangere vrouwen.   
                     1 965 000 cfa = € 3000,- 

Needs For Children heeft de kraamafdeling ook een kerstkado gegeven door verschillende 
items te kopen welke de kraamafdeling nog miste. Ejed Clinic is degene die verantwoordelijk 
is dat er altijd alles is. Maar zij hebben het financieel erg moeilijk en daarom hebben we 
besloten hen hier mee te helpen.                                           70 000 cfa = € 106,87 
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6) Zwangere tienermeisjes project  
Het is een project om hulp te bieden aan tienermeisjes die zwanger zijn en niet in staat zijn 
om prenatale zorg op te volgen. In dit project, in samenwerking met Ejed Medical Foundation 
Kumba, zijn we verantwoordelijk voor de prenatale medicatie, labtesten, bevallings kosten, 
postnatale medicatie en de baby’s eerste spulletjes. Sinds we dit project begonnen zijn in 
2019 zien we ieder jaar meer vrouwen bevallen bij ons.  
 
Binta Enema 
21 jaar. Binta kwam op kantoor om hulp vragen op 19 oktober 2020. Ze was zwanger van 
een jongen die ze niet meer zag. Met haar 4 maanden oude zwangerschap besloten we haar 
te helpen. Daarna volgde ze alle afspraken netjes op en kwam ze zelfs elke week omdat ze 
veel klachten had van de zwangerschap. Op 2 maart 2021 beviel Binta van een gezonde 
jongen. Nadat alles betaald was en de babyspulletjes gegeven mocht ze naar huis. Alles 
gaat goed met moeder en zoon. De baby draagt de naam Nelson.    
                                                                         113 500 cfa = € 173,28 

 
 

 
Ntam Augusta  
15 jaar. Augusta is één van een tweeling. Beide kwamen 
zwanger op 18 maart 2021 op kantoor hulp vragen. 
Augusta is zwanger geworden als gevolg van een aanval 
van een jongen met een geweer in Etam.  
Needs For Children besloot te helpen. Ze werd 
geregistreerd, labtesten en echo uitgevoerd. Haar volgende 
bezoek zou op 15 april 2021 zijn, echter beviel ze diezelfde 
dag thuis van een jongen. Ze werd vlug naar het ziekenhuis 
gebracht waar beide werden onderzocht. De baby woog 
1,5 kg. Babyspulletjes werden gegeven. Helaas overleed 
de baby 3 dagen na ontslag. De baby had nog geen naam 
gekregen.        
                                                  148 500 cfa = € 226,72  
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Ntam Gladys  
15 jaar. Gladys is de tweelingzus van Augusta. Ze was 6 
maanden zwanger toen ze samen met haar zus op kantoor 
kwam op 18 maart 2021. Ze was verkracht in haar dorpje Etam 
en de jongen was daarna niet meer gezien. Op kantoor werd ze 
geregistreerd en alle routine labtesten en echo gedaan. Ze 
heeft twee afspraken daarna opgevolgd maar voor de derde 
kwam ze niet want ze was inmiddels bevallen maar had ons niet 
op de hoogte gebracht. De moeder van Gladys kwam later met 
Gladys en de baby op kantoor. Dit om de baby te laten zien en 
om excuses aan te bieden dat de Gladys ergens anders 
bevallen is zonder ons dit te laten weten. We zijn blij dat alles 
goed is gegaan en dat het nu goed gaat met moeder en dochter  
De kleine meid heeft de naam Agnes gekregen.                               
                                                                               48 500 cfa = € 74,05 
 
 
 

 
 
 

Illorson Pavine  
19 Jaar. Op 7 Juli 2021 kwam ze op kantoor om te vragen voor 
hulp. De vader van de baby was vertrokken naar een onbekend 
dorp en tot op dat moment niet in beeld. Needs For Children 
besloot haar te helpen en alle routine testen werden gedaan. Ze 
zou op 7 augustus 2021 weer verwacht worden maar helaas is ze 
nooit terug gekomen. Ook telefonisch hebben we haar niet meer 
te pakken gekregen. We hopen dat het goed met haar gaat. 
                                 31 000 cfa = € 47,33 
 
 
 

 
 
Munyogo Brenda 
16 jaar. Brenda werd gebracht door de vroedvrouw op 7 juli 
2021. Haar tante had haar uit huis gezet en stuurde haar 
naar de jongen die haar zwanger had gemaakt. De jongen 
deed zijn best maar had niet genoeg geld om haar te 
helpen met het opvolgen prenatale zorg. Brenda was al 8 
maanden zwanger toen we haar ontmoette en had nog 
geen prenatale zorg gehad. Dit was de reden dat de 
verloskundige haar gebracht had. Brenda mocht diezelfde 
dag nog beginnen met alle routine testen.  
Op 8 augustus 2021 beviel Brenda van een gezonde jongen 
die de naam Favour kreeg. 
                     150 000 cfa = € 229,01 
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Akwe Rouphina       
16 jaar. Rouphina heeft een laag IQ en de jongens 
rondom haar maken hier misbruik van. Ze werd zwanger 
van een jongen die bij een autowasserij werkt. Hij nam 
zijn verantwoordelijkheid niet en gaf aan dat dit niet zijn 
baby was. Rouphina en degene die voor haar zorgen 
hadden geen geld om prenatale zorg op te volgen. 
Gedurende deze stress vertelde iemand over de stichting 
Needs For Children en besloot ze samen met haar tante 
om op 1 september 2021 naar kantoor te komen voor 
hulp. Ze werd meteen geregistreerd en alle routine 
labtesten en echo werden uitgevoerd. Ze kwam netjes 
iedere afspraak na totdat ze overtijd raakte. Haar echo liet 
zien dat de baby dwars lag en dat haar uitgerekende 
datum 26 december 2021 zou zijn. Ondanks dat de baby 
dwars lag is Rouphina toch veilig bevallen op 9 januari 2022 in een ander ziekenhuis. Dit 
kwam na aanleiding dat ze niemand in Ejed Clinic zag toen de baby voor de clinic al kwam 
op straat. Gelukkig is ze goed opgevangen in het ander ziekenhuis. Het team is haar met 
babyspullen gaan bezoeken op 13 januari 2022. The baby heeft de naam Eric gekregen.  
                    103 000 cfa = € 157,25 

 
Bessem Larine                 
17 jaar. Larine is een meisje dat geen familie heeft. Ze komt uit 
Tali village en was gebracht door de verloskundige op 7 
oktober 2021. Ze was in Kumba terechtgekomen nadat ze 
heeft moeten vluchten voor de vele schietincidenten in Tali. Ze 
was 6 maanden zwanger toen ze op kantoor kwam. Alle 
prenatale zorg werd vanaf toen opgevolgd. De echo liet zien 
dat de baby dwars lag. Ondanks dat beviel ze op 8 janauri van 
een gezonde dochter. De jongen die verantwoordelijk was voor 
haar zwangerschap kwam na de bevalling moeder en baby 
bezoeken. Hij was erg blij voor wat Needs For Children gedaan 
had voor Larine en de baby. Als bedankje wilde hij dat de 
oprichtster, Kim, een naam zou bedenken voor hun dochter. En 
zo werd de kleine meid Julia genoemd. 
                         120 500 cfa = € 183,97 
 

 
 

Blandine Obase     
21 jaar. De verloskundige van de Ejed Clinic bracht Blandine naar 
kantoor op 9 december 2021. De jongen die haar zwanger had 
gemaakt wilde dit niet, en toen dit toch was gebeurt verliet hij haar.  
Tot haar 5 maanden oude zwangerschap heeft ze geen prenatale 
zorg opgevolgd. Daarom besloten we hier meteen mee te 
beginnen toen ze op kantoor kwam. Ze werd geregistreerd en alle 
routine testen en echo werden gedaan. Tot op heden volgt 
Blandine haar afspraken netjes op. Haar uitgerekende datum is op 
5 april 2022.  
             37 000 cfa = € 56,49 
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Tezeh Priscillia        
21 jaar. Priscillia werd op 9 december door de verloskundige naar ons 
kantoor gebracht. Ze is zwanger geworden van een jongen die een 
bromfiets rijd waarmee hij geld verdiend. Echter is hij deze verloren 
door een ongeluk. Hierdoor was er geen geld om prenatale zorg op te 
volgen. Toen Priscilla op kantoor kwam was ze al 8 maanden zwanger. 
Daarom besloot Needs For Children meteen alle routine testen uit te 
voeren. Ze volgt nog steeds haar prenatale zorg op. Ze is uitgerekend 
op 19 januari 2022.  
                                                         43 500 cfa = € 66,41 

 
 
 
 

 
 
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. Needs For Children werkt ook nauw samen met de politie om te 
zorgen dat de projecten vlotjes verlopen. Door deze samenwerking worden ze ook vaak 
uitgenodigd naar hun feestjes. En zo werd het team ook uitgenodigd naar de uitreiking van 
Chef Ketju. Het team bracht hem bloemen en een shirtr. 
                                                                                                      15 000 cfa = € 22,90 

Ook hebben we een eindejaarsfeest gegeven voor alle partners om hen allemaal te 
bedanken voor de samenwerking. 
                                                                                                                                80 000 cfa = € 122,14 

                                    
 
          

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.  
                           427 350 cfa = € 652,44
  
                              

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.                       
                            1 430 000 cfa= € 2183,21
                  Labourday 32 000 cfa = € 48,85
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Financiën   
 
 
 
INKOMEN 2021 
Privé donaties:  €   1 087,50    
Bedrijf donaties:  €   3 000,-     
Braderie:   €          0,-    
Spaarpotten winkels : €          0,-       
Kleding acties:  €   7 306,83    
     € 11 394,33 
 
 
UITGAVEN 2021 
Projecten in Kameren: € 11 000,- 
Kosten overmaken:  €      160,-   
Kosten website:    €      114,95 
Kosten Rabobank:  €      119,38     
    € 11 394,33 
 
 
INKOMEN  – UITGAVEN  = BALANS 2021 
€ 11. 394,33 –  € 11.394,33  =  € 0,- 
 
 
START 2021  + BALANS 2021  = START 2022 
€ 19 500,-    +  € 0,-   = € 19 500,- 
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Vooruitblik 2021 

 
1. Verwachte aankomende projectej 
 
* 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. 
 
* Dag van het Afrikaanse Kind: 
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:   

a: Zwangere tiener meisjes programma: 
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 2022 willen we hier mee doorgaan. En nog meer meisjes bereiken zodat zij veilig 
kunnen bevallen. 

b: Hulp aan zwangere vrouwen boven de 21 jaar: 
In 2022 willen we beginnen met het helpen van zwangeren boven de 21. Aangezien we de 
kraamafdeling gerenoveerd hebben, willen we meer vrouwen aantrekken bij ons veilig te 
bevallen. De Ejed Clinic zal zorgen dat deze doelgroep een grote korting krijgen op de 
prenatale zorg en de bevallingskosten. Needs For Children zal de babyspullen schenken 
wanneer de baby is geboren. Dit op de baby een geode start in zijn/haar leven te geven.  
 c: Voorlichtingslessen door de verloskundige:  
We willen de expertise van onze vaste verloskundige gebruiken om meiden voor te lichten. 
Zowel over hoe je niet zwanger raakt als ze te begeleiden door een zwangerschap heen.   
 
* 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. 

 
Dag van het 
Afrikaanse Kind 

 
€ 150,- 

= 98 250 cfa 
 

 
Vast bedrag ieder jaar 

 
Donaties. 

 
Kraamafdeling 
 

 
 

 
 

 

a. Zwangere tiener 
meisjes  

€ 2 000,- 
=1 310 000 cfa 

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

Privé donaties voor 
één specifiek meisje. 
Donaties. 

b. Ondersteuning 
aan Zwangere 
meisjes boven 21  
 

€ 1 500,- 
= 982 500 cfa  

Post medicatie + baby 
spullen = 
62 500 cfa voor iedere 
casus 
 

Donaties. 

c. Voorlichting door 
de verloskundige 

€ 500,-  
= 327 500 cfa 

 

Nog geen directe 
besteding 

Donaties. 

 
Partners 

 
€ 200,- 

= 131 000 cfa 
 

 
Nog geen directe 
besteding 

 
 

 
Kantoor kosten 

 
€ 500,- 

= 327 500 
 

 
Nog geen directe 
besteding 

 

 
Tegemoetkoming 
team in Kameroen 

 
€ 3 000,- 

= 1 965  000 cfa 
 

 
Maandelijkse 
tegemoetkoming (3 pers.): 
12x155000= 1 860 000 cfa 
Extra: 105 000 cfa 

 

 
TOTAAL 
 

 
€ 14 350 ,- 

= 9 399 250 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


