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Verantwoording  
 
Relatie:  Kaag en Braassem Poldertocht 2019 
Land: Ethiopië 
Project: Versterken van kinderen met een handicap 
 
 

 

Bimrew, 7 jaar, had een klompvoetje, 

daardoor kon hij niet goed lopen. 
In het revalidatiecentrum is hij geopereerd en 
met fysiotherapie, aangepaste schoenen en 
krukken leert hij steeds beter lopen.  
Nu kan hij meedoen met de andere kinderen.  
En hij kan naar school!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

d.d. december 2019 
 

Contactgegevens: 
Stichting Liliane Fonds 

Miriam van Hove 
Havensingel 26 

5211 TX ’s-Hertogenbosch 
mvhove@lilianefonds.nl 

Tel. 073 5189 420 
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Verantwoording  

 
 

  

 
Naam project  
 

 
Het versterken van kinderen in Ethiopië 
 

 
Partner 

 
Kaag en Braassem Poldertocht 2019 
 

 
Betrokken partnerorganisatie 
  

 
Cheshire Services Ethiopia (CSH) 
 

 
Donatie  
Verantwoord bedrag 

 
€  10.250,- d.d. 30 oktober 2019 
€  20.500,-* hiermee zijn 228 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. 
Er wordt aandacht gevraagd voor inclusief onderwijs en deelname 
binnen de gemeenschap. 

 
 
Resultaat 

 
Door revalidatie, scholing en begeleiding naar werk kunnen 228 
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 Cheshire Services Ethiopia en 
andere professionele partnerorganisaties.  

 ouders en betrokkenen in de omgeving van het kind.   
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Uw ondersteuning 
 
De 2.500 deelnemers aan de Kaag en Braassem Poldertocht 2019 hebben samen gezorgd 
voor een fantastische opbrengst van € 20.500,-.  
Met deze bijdrage zijn 228 kinderen met een handicap in Ethiopië ondersteund in hun 
revalidatieproces.  
 

Enkele van deze kinderen zijn:  
 

Yohanes, 9 jaar oud, is geboren met hersenbeschadiging. Pas op de leeftijd van 4 jaar is hij 

onder de aandacht gekomen van iemand die hulp bood. Voor die tijd wist zijn moeder niet 
wat er met haar zoon aan de hand was.  Hij ging niet zitten, kon niet staan en lopen en 
praatte niet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de linkerfoto Yohanes in 2014, rechts een recente foto. 
 

Yohanes kreeg een uitgebreid onderzoek en er werd een revalidatieplan voor hem opgezet. 
Sindsdien krijgt Yohanes, therapie voor de grove motoriek (bijvoorbeeld om te leren lopen) 
en voor de fijne motoriek (bijvoorbeeld om te leren tekenen en schrijven). Spraaktherapie en 
gedragstherapie zorgde ervoor dat hij meer en beter contact kan maken met zijn omgeving. 
Yohanes gaat goed vooruit, hij loopt nu zelfstandig en praat. De moeder van Yohanes wordt 
betrokken bij de therapie en leert hoe zij het beste voor haar zoon kan zorgen.  
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Wondwosen is 24 jaar oud. Hij is de 

middelste van 5 jongens in een arm eenouder 
gezin. Zijn vader overleed toen hij 4 was. Op 12-
jarige leeftijd brak hij tijdens een potje 
voetballen zijn bovenarm op een lelijke manier. 
De wond ging ontsteken en de inbreng van de 
plaatselijke medicijnman hielp niet in zijn 
genezing. Uiteindelijk moest zijn arm in het 
Dilla Hospital worden geamputeerd.  
 
Gelukkig kon hij goed studeren en werd hij 
toegelaten op de technische school in Hawassa.  
Na verschillende baantjes kwam hij in de printtechniek terecht. Met heel veel 
doorzettingsvermogen en wat financiële hulp voor wat aanpassingen is hij erin geslaagd om 
een klein bedrijfje op te zetten. Hij heeft een hulpje in dienst genomen die hem met de 
praktische dingen helpt. De goede printresultaten helpen hem om klanten te krijgen. Met 
wat hij verdient ondersteunt hij ook zijn moeder en broers. Zijn droom is om zijn bedrijfje uit 
te breiden. Hij is al heel hard op weg.  
 

Addissie is 15 jaar oud. Zij heeft verlammingsverschijnselen aan één been en een 

klompvoetje. Ze werd gevonden tijdens een huisbezoek door een veldwerker op het 
platteland. Adissie kreeg geen medische behandeling en kon niet lopen. Daardoor ging ze 
ook niet naar school. Ze hield zich bezig met kleine huishoudelijke taken en kwam niet 
buitenshuis. Addissie vereenzaamde en was niet gelukkig.  
 

Op aandringen van de veldwerker is zij 
medisch onderzocht en bleek een 
operatie verbetering te kunnen brengen. 
Tijdens haar verblijf in het Menagesha 
revalidatiecentrum is haar klompvoetje 
rechtgezet. Daarna kreeg zij onder andere 
fysiotherapie om ervoor te zorgen dat 
haar spieren versterkt werden. Met 
looptraining, aangepaste schoenen en 
met behulp van krukken leerde zij 
langzaam weer lopen. 
 
Nu is ze weer terug in haar eigen dorp. Ze 
is veel meer mobiel en gaat ook naar de 
Simbit Primary School. De afstand is voor 
haar nu prima te overbruggen. Het leven 
van Addissie is met de medische 
behandeling ingrijpend veranderd. Ze 
vind de lessen op school geweldig en 
heeft ook vriendinnetjes gemaakt.  
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Endalech, 16 jaar, had een heel andere probleem. Haar beide 

benen zijn ernstig misvormd. Zij verplaatste zich kruipend over 
de grond. Ze schaamde zich daarvoor en kwam niet buiten haar 
huis.  

 
 
Toen haar zus in de stad ging 
werken kwam de zus in 
contact met  Cheshire 
Services Ethiopia en vertelde 
het verhaal van Endalech.  
 
Een van de veldwerkers 
bezocht Endalech thuis, en 
na onderzoek en gesprekken 
met haar en haar familie 
werd gekozen voor een 
amputatie van beide benen.  
 
In een later stadium zijn 
protheses aangemeten en 
krijgt ze fysiotherapie om 
haar spieren sterker te 
maken en haar evenwicht te 

leren bewaren. Nu loopt Endalech rechtop! Met behulp van krukken kan ze zich verplaatsen. 
Dit maakt voor haar een wereld van verschil. Nu hoeft zich ze niet meer te schamen of bang 
te zijn dat ze nageroepen wordt. Nu kan ze naar school en vrienden maken. Nu hoort ze er 
weer helemaal bij.  
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Activiteiten van Cheshire Services Ethiopia en haar revalidatiecentra 
 
De 228 kinderen zijn geholpen op het gebied van scholing (schoolgeld of aangepaste 
leermiddelen), gezondheid (operaties, therapieën of hulpmiddelen) en begeleiding naar 
werk en inkomen (vakopleiding of opzetten van eigen bedrijfje). 
 
Naast deze individuele hulp voor de kinderen heeft onze strategische partnerorganisatie 
Cheshire Services Ethiopia (CSE), samen met de revalidatiecentra Managesha, Hawassa, 
DireDawa en Harar, en de Cheshire Foundation ook aandacht besteed aan hun omgeving.  
 
Alle ondersteuning is gericht op een ‘inclusieve’ omgeving voor de kinderen. Een wereld 
waarin zij mee kunnen doen en niet aan de kant moeten blijven staan.  
Een groot aantal activiteiten dragen hieraan bij, zoals: 

- het toegankelijk maken van scholen 
- voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders en andere betrokken 
- sportactiviteiten en culturele evenementen. 

 
De partnerorganisaties houden ons middels rapportages met verhalen, financiële 
onderbouwing en foto’s op de hoogte. Onderstaande foto’s geven u een beeld van enkele 
van de activiteiten.  
 
 
 
Viering van de jaarlijkse ’internationale dag voor 
mensen met een beperking’ op 3 december. Op deze 
dag wordt aandacht gevraagd voor de problemen waar 
zij mee te maken krijgen.  
 

Kinderen maken contact met elkaar door sport en spel. 
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Een demonstratietocht door de 
stad maakt de aanwezigheid van 
mensen met een handicap 
zichtbaar. Zo’n grote groep kan 
en mag niet genegeerd worden.  
 

 

 
 
 
 

 
Vier docenten van verschillende 
scholen trokken rond met hun 
verhaal over inclusief onderwijs. 
Dit bleek een effectieve manier te 
zijn om op te komen voor het 
recht op onderwijs. Diverse 
kinderen met verschillende 
soorten beperkingen werden 
daarna op gewone scholen 
gesignaleerd.  
 
 

 
 
Een basisschool organiseerde 
een inclusief sportevenement 
waarbij in totaal ruim 3.500 
leerlingen en docenten 
betrokken waren. Jong en oud, 
met of zonder handicap.  
 
12 leerlingen kregen een prijs, 
variërend van een woordenboek 
tot lesboeken. Dit evenement 
was een mooie gelegenheid voor 
de verbroedering van alle 
kinderen. 
 

Daarnaast werd het evenement bezocht door schoolleiders en sportleraren en gezien als 
voorbeeld voor scholen in de omgeving.  
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Ouders worden uitgenodigd voor bijeenkomsten, waarbij zij de achtergrond leren kennen van 
de handicap van hun kinderen. Zij delen hun ervaringen en vinden steun bij elkaar. 
                                                                                                                                           

 

 
 
 
En waar helaas geen foto’s van zijn maar toch belangrijk genoeg om te benoemen:  
 

- Bij twee particuliere huizen zijn hellingbanen aangelegd om ze beter toegankelijk te 
maken.  

- Zeven hellingbanen zijn aangelegd om klaslokalen beter toegankelijk te maken.  
- Een toilet werd beter toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers door de aanleg 

van een verhard pad.  
Ouders hielpen bij de aanleg door zand en grind aan te voeren en het beton enige dagen 
nat te houden. De lokale bevolking gebruikte lokale materialen en voelde zich daardoor 
betrokken bij het project. 

 


