Voorstel:
Evenement : Kaag en Braassem poldertocht 2016
Land
: Ethiopië

Sponsorwandeltocht in Ethiopië, dec. 2015
De opbrengst gaat naar het revalidatiecentrum Menagesha
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Voorstel
Naam project

Individuele kindhulp in Ethiopië

Partner

Kaag en Braassem Poldertocht

Partnerorganisatie

Cheshire Services Ethiopia (CSE)

Bijdrage

Met een bedrag van € 1.000,- kunnen, afhankelijk van de werkelijke
kosten*, 8 kinderen geholpen worden
*In 2014 was de gemiddelde hulp per kind € 113,-.

Korte omschrijving van het
project

Individuele hulp aan kinderen binnen de Cheshire Services Centra:
Awassa en Harar

Doelstelling project

Kinderen en jongeren tot 25 jaar ontvangen hulp gericht op:
gezondheidszorg, onderwijs, werk en inkomen en/of inclusie
(deelname in de samenleving en/of juridische en sociale
bescherming)

Resultaat

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.
Door goede revalidatie, scholing en begeleiding naar werk kunnen
kinderen en jongeren met een handicap weer meedoen binnen de
maatschappij.

Betrokkenen

De hulp aan de kinderen wordt tot stand gebracht door:
• contactpersonen verbonden aan een erkende en professionele
partnerorganisatie
• ouders en omgeving

2

Waarom hebben kinderen met een handicap uw steun nodig?
Als je een handicap hebt, dan is de kans groot dat je arm blijft of nog armer wordt. En met jou het
hele gezin. Behandelingen kosten geld, jouw verzorging vergt tijd en energie. De kosten lopen op,
terwijl het inkomen daalt. Voor alle gezinsleden wordt het moeilijker medische zorg te krijgen,
onderwijs te volgen en werk te vinden. Buren en familie keren zich van jullie af. Economisch en
sociaal doen jullie niet meer mee. Jullie stem wordt niet meer gehoord en verstomt. Jullie verdwijnen
in de marge van de maatschappij. Machteloos, kansloos, steeds armer. Met een toegenomen risico
op (nieuwe) handicaps, ook voor de volgende generatie.
We kunnen het ook anders zeggen: de slechte levenskwaliteit van de kinderen en jongeren op de
armste plekken van de wereld is geen logisch gevolg van hun beperking. Veel bepalender is dat de
meesten verstoken blijven van ondersteuning die hun situatie sterk zou verbeteren. Ze hebben geen
toegang tot de juiste medische zorg, komen niet aan goede hulpmiddelen, vinden bijna nooit werk
en hebben weinig sociale contacten. Zij zijn afgesneden van maatschappelijke diensten en
voorzieningen en worden door hun omgeving uitgesloten.
Hun grootste belemmering is het gebrek aan een eerlijke kans.

Het Liliane Fonds helpt
Het Liliane Fonds geeft deze kinderen een eerlijke kans door hulp op maat te geven.
Individuele hulp op maat
Het Liliane Fonds biedt kinderen individuele hulp in hun eigen omgeving. Elk kind krijgt hulp op maat,
afgestemd op zijn of haar eigen situatie. Bijvoorbeeld gericht op het gebied van gezondheidszorg,
onderwijs, werk en inkomen, deelname aan de samenleving en juridische en sociale bescherming.
Partnerorganisatie
Het Liliane Fonds werkt samen met professionele partnerorganisaties in de directe leefomgeving
van het kind. Dat doen we heel bewust! De door ons geselecteerde partnerorganisaties hebben als
geen ander oren, ogen en daadkracht in de directe omgeving – en daarmee in de leefwereld – van
het gehandicapte kind. Binnen de partnerorganisatie is altijd een contactpersoon verantwoordelijk
voor het individuele hulpplan van het kind.
De Strategische Partnerorganisatie Cheshire Services Ethiopia (CSE) organiseert, coördineert en
controleert de uitvoering van het hulpverleningsprogramma binnen het betreffende land. Hierover
rapporteert zij aan het kantoor in Nederland, dat haar bevindingen toetst en bij goedkeuring nieuwe
betalingen doet voor de uitvoerende partnerorganisaties.
Het werk van onze partnerorganisaties is hard nodig. Er zijn meer dan 6 miljoen mensen met een
handicap in Ethiopië. Vaak wordt hun handicap gezien als een straf van god. Zij worden uitgestoten
door de maatschappij en zelfs vaak door hun eigen familie. Kinderen en jongeren hebben zonder
ondersteuning geen kans op een toekomst.

3

Cheshire Services Ethiopia (CSE).
CSE, opgericht in 1962, richt zich specifiek op de kinderen en jongeren met een handicap. Ze bieden
medische en sociale ondersteuning. CSE heeft een groot netwerk en bereikt steeds meer kinderen en
jongeren, met lichamelijke en/of verstandelijk handicap in Ethiopië.
De hulp wordt geboden binnen de regionale centra van CSE in Awassa, Dire Dawa en Harar en in het
grotere centrum Menagesha.
Daarnaast is er een Outreach Team; professionele behandelaars trekken eropuit en bereiken op
deze manier de kinderen op het platteland. Voor een behandeling, een controle of voor het
opsporen van kinderen die verborgen gehouden worden.
Het Menagesha revalidatiecentrum is het
vlaggenschip. Wanneer hulp niet mogelijk is in
de regionale centra worden de kinderen hier
opgenomen. Dit grote centrum geeft
professionele ondersteuning en plaats aan 70
kinderen binnen het centrum, en bereiken
nog veel meer kinderen daarbuiten. Ieder
kind krijgt de voor hem/haar benodigde
behandeling. Dit kan zijn een operatie,
fysiotherapie, hulpmiddelen als beugels,
looprekjes en/of medicatie. Daarnaast wordt
gewerkt aan hun sociale revalidatie door
gesprekken, scholing en recreatieve
activiteiten.

Ondersteuning
Voor de financiering van de centra is
veel geld nodig. CSE vindt dit binnen
hun eigen netwerken w.o.
verschillende ngo’s. Daarnaast biedt
ook het Liliane Fonds ondersteunende
hulp aan de individuele kinderen.

Revalidatiecentrum Menagesha
Een van de fondsenwervende activiteiten voor het
Menagesha centrum is de sponsorloop. Deze
wordt georganiseerd door CSE, onze strategische
partner. Op de dag van deze ‘annual fundraising
walk’ worden ook andere sportieve activiteiten
aangeboden.
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Alternatief
koekhappen.
Iedereen doet
mee.

Er zijn veel deelnemers
voor deze
Sponsorwandeltocht.
Geen ‘poldertocht’ maar
ook een tocht door een
gevarieerd landschap.

Revalidatiecentrum in Awassa en Harar
In deze kleinere centra worden jaarlijks ruim 100 kinderen door het Liliane Fonds ondersteund.
geholpen. Kinderen die zonder ondersteuning geen toekomst hebben. De bijdrage van de Kaag en
Braassempoldertocht 2015 hebben wij gekoppeld aan deze centra. Hiermee hebben we 61 kinderen
kunnen helpen.
In de verantwoording van dit bedrag vindt u meer informatie over deze geholpen kinderen.
Wij zouden het fantastisch vinden wanneer ook de opbrengst van de Poldertocht 2016 voor deze
kinderen bestemd mag worden.
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Kaag en Braassem Poldertocht & Annual Fundraising Walk Menagesha
Samen aan de wandel
voor kinderen met een handicap in
Revalidatiecentra Cheshire Services Ethiopia (CSE)
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Ethiopië: profiel
De Ethiopische overheid heeft oog voor verbetering van de positie van mensen met een handicap.
Maar het is nog lang niet zo ver dat kinderen met een beperking gelijke kansen hebben. Vooral
meisjes worden door hun familie en de gemeenschap uitgesloten, verstoten, verwaarloosd en
mishandeld.
Bevolking:
94 miljoen
Levensverwachting:
64 jaar
Plaats op Human Development Index: 173 (van 187)
Ethiopië, een van de oudste beschavingen van de wereld, is het op een na grootste (na Nigeria) en
dichtstbevolkte land van de regio. Ongeveer 80 procent van de Ethiopiërs leeft op het platteland. De
Ethiopische economie doet het goed. In tegenstelling tot veel andere landen in Afrika heeft Ethiopië
geïnvesteerd in landbouw en de voedselsector. Tegelijkertijd leeft nog bijna 40% van de Ethiopiërs
onder de armoedegrens ($ 1,25 per dag). Daar komt bij dat Ethiopië al jaren grote aantallen
vluchtelingen uit de buurlanden (Eritrea, Somalië, Soedan en Zuid-Soedan) opvangt.
Ethiopië heeft inmiddels een aantal Millenniumdoelen bereikt: de terugdringing van kindersterfte en
de toegang tot veilig drinkwater. Op een aantal andere terreinen, onder meer basisonderwijs, is veel
vooruitgang geboekt.
Maar van gelijke kansen voor kinderen met een handicap is nog lang geen sprake. Een belangrijke
oorzaak is dat de gezondheidszorg in Ethiopië nog heel beperkt is en dat dit nog eens extra geldt voor
voorzieningen die belangrijk zijn voor mensen met een handicap. Daarnaast wordt er vaak van
uitgegaan dat kinderen met een handicap niets kunnen leren en ook niets kunnen bijdragen aan de
maatschappij. Kinderen met een handicap worden vaak verstoten, verwaarloosd of mishandeld.
Vooral meisjes worden gediscrimineerd en zijn vaak slachtoffer van seksueel misbruik.
Door vaccinatieprogramma’s en verbeterde moeder- en kindzorg vermindert het aantal kinderen met
een handicap. Daar staat tegenover dat steeds meer kinderen ernstige vormen van malaria en
ondervoeding overleven maar daar dikwijls wel een handicap aan overhouden. Hoewel er al sinds
1994 overheidsbeleid is dat onderwijs voor kinderen met een handicap bevordert, gaan nog steeds
heel weinig kinderen met een beperking naar school. En als ze dat wel doen, haken ze vaak af,
bijvoorbeeld omdat leerkrachten niet weten hoe ze les moeten geven aan hen.
Overheid
Ethiopië heeft het VN-Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Handicap ondertekend (2007)
en geratificeerd (2011). In de Arbeidswet (2008) is vastgelegd, dat werkgevers mensen met een
handicap niet mogen discrimineren. In de wet wordt speciale aandacht besteed aan vrouwen met
een handicap. De overheid heeft daarnaast een microkredietprogramma opgezet voor vrouwen die
in de oorlog gehandicapt zijn geraakt. De bouwwet uit 2009 stelt in gebouwen een goede
toegankelijkheid en wc-gelegenheid voor mensen met een handicap verplicht. Verhuurders mogen
hun voorrang geven bij de verhuur van woonruimte op de begane grond. Sinds 2012 is er een
Nationaal Actieplan voor Mensen met een Handicap.
Een obstakel voor onze partner in Ethiopië is de wet uit 2010, die bepaalt dat organisaties die meer
dan 10% van hun fondsen uit het buitenland krijgen, niet actief mogen zijn op bepaalde gebieden.
Een daarvan is opkomen voor de rechten en belangen van kinderen met een handicap.
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Toelichting op de hulp van het Liliane Fonds
Directe kindhulp is hulp op maat, gericht op de individuele revalidatie van kinderen. Hulp die is
afgestemd op de persoon en de omstandigheden van het kind.
Uitgangspunt bij directe kindhulp is de integrale benadering: de ondersteuning die het Liliane Fonds
mogelijk maakt, moet het kind sterker maken, niet enkel zijn arm, zijn been, of zijn oren. Het
revalidatieplan voor het kind moet dit weerspiegelen. De hulp is gericht op de gezondheid, scholing,
werk en inkomen en inclusie.
Ook hun ouders, de gemeenschap en andere organisaties spelen een belangrijke rol in het sterker
maken van het kind. Samen streven we naar ons uiteindelijke doel: dat elk kind wordt geaccepteerd
door zijn of haar omgeving.
Gezondheid
Een operatie of therapie. Een rolstoel of een prothese. Het is nooit een doel op
zich. Wel is het is dikwijls een onmisbaar middel om mee te kúnnen doen. Daarom
blijft het Liliane Fonds zich ook richten op functionele verbetering: als een kind
beter kan lopen, zitten of eten, dan kan het ook gemakkelijker 'meedoen'.
Onderwijs
In een informele training leren hoe je jezelf wast, aankleedt of naar de wc gaat. Of
taal- en rekenlessen volgen op de basisschool. Of wiskundeopgaven maken op de
middelbare school. Kinderen met een handicap verschillen in hun vermogen zich
verstandelijk te ontwikkelen. Maar ze hebben er allemaal recht op om dit
vermogen en hun aanleg te benutten. 90% van de kinderen met een handicap gaat
niet naar school. Het Liliane Fonds zet zich in voor hun scholing.
Werk en inkomen
Er zijn landen waar de werkloosheid onder mensen met een handicap hoger is dan
80%. Jongeren ondersteunen bij het vinden van werk zien we als het sluitstuk van
brede, meerjarige hulp. Daarnaast werken we aan de economische versterking van
gezinnen met een kind dat blijvend zorg nodig heeft.

Inclusie
Kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden staan dikwijls buiten-spel. Ze
stuiten letterlijk en figuurlijk op obstakels, die hen verhinderen mee te doen. Door
activiteiten zoals gezinsbegeleiding, ouderbijeenkomsten en trainingen van
zelfhulpgroepen draagt het Liliane Fonds eraan bij dat deze obstakels worden
geslecht. Dat de omgeving raakt ingesteld op kinderen met een handicap. Dat ze
erbij horen en ‘meegerekend worden’.
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