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Verantwoording
Naam project

Het versterken van kinderen in Ethiopië

Partner

Kaag en Braassem Poldertocht 2017

Betrokken partnerorganisatie

Cheshire Services Ethiopia (CSE)

Donatie
Verantwoord bedrag

€
€

12.500,- 14 september 2017
25.000,-* Hiermee zijn 270 kinderen ondersteund.

*Vanuit een anoniem fonds hebben wij de donatie mogen
verdubbelen.

Noodzaak

Ondervoeding, slechte zorg en onveilige woon- en
werkomstandigheden en onwetendheid leiden tot armoede en het
ontstaan van handicaps. Er zijn veel arme gezinnen die geen
mogelijkheden meer zien voor de toekomst van hun kind.

Doelstelling project

Kinderen en jongeren tot 25 jaar ontvangen hulp gericht op:
gezondheidszorg, onderwijs, werk en inkomen en (voor zover
mogelijk) volwaardige deelname in de samenleving.

Resultaat

Door revalidatie, scholing en begeleiding naar werk kunnen deze
270 kinderen met een handicap zo volwaardig mogelijk meedoen
binnen de maatschappij.

Betrokkenen

De hulp aan de kinderen is tot stand gebracht door:
 Medewerkers verbonden aan een erkende en professionele
(lokale) partnerorganisatie
 ouders en betrokkenen in de omgeving van het kind.
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Uw ondersteuning
Met uw bijdrage heeft u 270 kinderen gesteund. Onze strategische partnerorganisatie
Cheshire Services Ethiopia (CSE) was, samen met de revalidatiecentra Managesha, Awassa,
DireDawa en Harar, en een van hun partnerorganisaties Cheshire Foundation, hierbij
betrokken.
Naast de individuele hulp aan de kinderen is er ook aandacht besteed aan het versterken en
toegankelijk maken van hun omgeving.

Enkele van de geholpen kinderen zijn:
Melkam (19) woont in Dangila town. Ze heeft
verlammingsverschijnselen aan haar benen.
Haar rechterbeen is verlamd en ook de spieren
in haar linkerbeen zijn zwak. Melkam loopt met
een lange stok om zich te kunnen verplaatsen.
Daardoor is ze weinig mobiel en langere
afstanden zijn moeilijk.
Melkam is een slimme jonge vrouw en heeft
haar school afgemaakt. Ze probeert door de
verkoop van verschillende artikelen een
inkomen te verdienen. Daarvoor wil ze markten
en winkels kunnen bezoeken. De aanschaf van
een handbike maakt dit mogelijk voor haar.
Op de korte afstanden is het verplaatsen een
stuk minder vermoeiend en langere afstanden
zijn weer mogelijk.

Het Liliane Fonds heeft € 93,- bijgedragen aan
de aanschaf hiervan.
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Habtamu (9) werd geboren met een klompvoetje.
Lopen was lastig en als de andere kinderen buiten
gingen spelen bleef Habtamu meestal achter . Zij kon
ook niet naar school omdat de afstand voor haar te
groot was om te lopen.
Haar ouders zijn heel arm. Zij hebben een klein
boerderijtje maar voor de opbrengst zijn zij afhankelijk
van of en hoeveel het regent! Zij zagen geen kans om
hulp te zoeken.
Een maatschappelijk werker van de partnerorganisatie
hoorde van de loopproblemen van Habtamu. Hij zorgde
ervoor, in overleg met haar ouders, dat zij kon worden
opgenomen in een revalidatiecentrum op 200 km. van
haar dorp.
Habtamu werd met succes geopereerd aan haar voetje
en leerde tijdens haar verblijf van 7 maanden in het
centrum goed lopen. Naast therapie volgde Habtamu
ook onderwijs op de school bij het centrum.
Zij is nu weer thuis en is blij dat zij, net als de andere
kinderen, naar de gewone dorpsschool kan gaan en
mee kan spelen.
Habtamu blijft onder controle om te zien of haar voetje
niet opnieuw vergroeid.
Aan het Liliane Fonds is een bijdrage van € 131,81
gevraagd voor medische kosten, verblijf in het centrum,
reiskosten en schoolkosten.
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Atalay (15) heeft sinds zijn 6e jaar verlamde benen.
Waarschijnlijk als gevolg van polio. Hij komt uit een zeer
arme familie.
De enige manier om zich voort te beweging was door te
kruipen op de ruwe en harde ondergrond. Zijn knieën en
handen waren hierdoor ruw en vaak tot bloedens toe
kapot. Toch wilde hij naar school, voor hem de enige
manier om verder te kunnen komen en straks een
zelfstandig bestaan, met eigen inkomen, op te kunnen
bouwen.
Ook Atalay is geholpen met de aanschaf van een
handbike. Trots rijdt hij nu naar school. Hij kan zijn
vrienden nu recht in de ogen kijken en voelt zich meer
gelijkwaardig aan hen. Zijn schoolprestaties zijn ook
aanzienlijk verbeterd. De aandacht en ondersteuning die
Atalay heeft gekregen zijn heel belangrijk voor hem. Hij
telt weer mee.
Het Liliane Fonds heeft € 99,45 bijgedragen voor zijn revalidatie.
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Selamawit (14)

is geboren tegelijk met haar broertje en zusje: Een
drieling. Haar zusje heeft slechts een jaar geleefd.
De moeder zorgt voor de kinderen en de vader werkt als taxichauffeur en
verdient hiermee een klein inkomen.
Selamawit kreeg rond haar 7e problemen met haar rechterknie. De
oorzaak is niet duidelijk maar de knie zwol op en lopen werd steeds
moeilijker. Ze liep krom, met een gebogen rug. Het meisje voelde zich
nagekeken in haar omgeving en werd vaak geplaagd door andere kinderen
om haar manier van lopen.
Via een sociaal werker kwam zij in contact met het Hawassa
revalidatiecentrum. Na onderzoek hier is zij doorverwezen naar het
ziekenhuis in de grote stad voor een operatie. Vanuit haar omgeving en
kerk hebben mensen bijgedragen voor de kosten hiervan. In het
revalidatiecentrum heeft Selamawit opnieuw leren lopen.
Nu gaat Selamawit weer naar school, aangespoord door haar vader die
onderwijs ook heel belangrijk vindt. Het gaat nu weer goed met haar. Ze
voelt zich gelukkig en heeft vriendinnen gemaakt. Selamawit komt er wel!
Vanuit uw donatie is een bijdrage van € 262,- bijgedragen voor de kosten
van haar revalidatie.

Ezana (7) woont samen met zijn broertje en ouders in een
arm omgeving. Zijn moeder is thuis en zorgt voor hen, de vader
werkt als metaalarbeider en heeft een klein inkomen,
voldoende om het gezin te onderhouden maar niet voor de
extra kosten voor de behandeling van Ezana.
Ezena is, waarschijnlijk als gevolg van een hersenbeschadiging
verlammingsverschijnselen aan beide armen en benen. Pas op
4-jarige leeftijd werd hij onderzocht en behandeld in het
revalidatiecentrum Harar. Op dat moment had hij zijn hoofdje
en romp niet onder controle en kon hij alleen liggen op zijn
matrasje.
De vele oefeningen zorgden ervoor dat zijn spieren werden
versterkt . Zijn moeder werd nauw betrokken bij de
behandeling zodat zij ook thuis de oefeningen met Ezana kon
doen. Ook zijn er vele gesprekken geweest met de ouders,
zodat zij meer kennis kregen over de handicap. Zij leerden hoe
zij Ezana het best konden helpen met de dagelijkse handelingen
zoals eten geven, wassen en aankleden.
Binnen het revalidatiecentrum leerden zij ook andere ouders in
dezelfde situatie kennen. Samen delen zij hun ervaringen en
leren ze van elkaar.
De intensieve therapie heeft resultaat gehad. Ezana kan nu zitten in zijn aangepaste stoeltje en heeft
meer controle over zijn lijfje. Het is een vrolijk en tevreden kind.
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Meskerem (22) heeft geen makkelijk leven
gehad. Als 5 jarig meisje viel zij uit een boom en
brak daarbij haar arm en hand. Traditionele
medicijnmannen hebben haar ‘behandeld’. Helaas
met als resultaat dat uiteindelijk haar hand
geamputeerd moest worden. Op 9 jarige leeftijd
verloor zij door ziekte haar beide ouders. Met meer
medische kennis en behandeling had dit
voorkomen kunnen worden. Maar op het
platteland waar Meskerem woonde kende men
alleen de traditionele geneeswijze die niet altijd
succesvol was.
Meskerem ging na de dood van haar ouders bij een
oom in Haswassa wonen. Daar volgde zij de
reguliere schoolopleiding. Voor de toekomst wil
Meskerem beslist niet meer afhankelijk zijn van
haar oom.
Met behulp van het Liliane Fonds heeft zij een
vakopleiding tot naaister kunnen volgen. Ondanks
het gemis van één hand lukte het haar om de
opleiding goed af te ronden en een klein bedrijfje
op te starten. Zij herstelt kleding, maakt
borduurwerk en ander decoratiemateriaal. Daarnaast verkoopt ze sokken en ondergoed. Haar
droom voor de toekomst is om ook kleding te kunnen ontwerpen en maken voor de verkoop.
Meskerem is trots op wat ze heeft bereikt en heeft vertrouwen in de toekomst.
Het Liliane Fonds heeft haar nu ondersteund met een bijdrage € 112,- voor de benodigdheden van
haar bedrijfje.
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270 kinderen zijn met uw donatie geholpen. Onderstaand leest u de namen van 20 van deze
kinderen. Indien gewenst is de hele lijst beschikbaar.
Over de geel gearceerde kinderen vindt u meer in deze verantwoording.
Naam Kind
Ezana Girma
Abie Tenaw
Abebe Manaye
Amogne Amsalu
Atalay Belachew
Hailemariam Fiseha
Simegnew Aschenik
Habtamu Mengist
Turufat Demissew
Enna Tegegne
Sham Abrahim
Melkam Fantahun
Workenesh Tesfaw
Gebretsadik Asenakew
Mehadi Musa
Degitu Fentahun
Yetayew Bazezew
Yimam Ali
Meskerem Desta
Selamawit Kebede

Geslacht
Jongen
Jongen
Jongen
Jongen
Jongen
Jongen
Jongen
Meisje
Jongen
Meisje
Jongen
Meisje
Meisje
Meisje
Jongen
Meisje
Jongen
Jongen
Meisje
Meisje

Leeftijd
7
22
9
9
15
23
17
9
23
15
16
19
15
24
21
14
18
18
22
14

Beschrijving van de beperking
overig (beweging)
polio
klompvoeten
klompvoeten
overig (beweging)
blind
doof
klompvoeten
blind
blind
slechthorend
problemen met bewegen
klompvoeten
amputatie
cerebrale parese (beweging)
spierziekte (neuromusculaire aandoening)
overig (beweging)
overig (beweging)
amputatie
overig (beweging)

De onderstaande grafieken geven u een beeld over de groep van 270 geholpen kinderen:
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