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Verantwoording  
 
Relatie:  Kaag en Braassem poldertocht 2018 
Land: Ethiopië 
Project: Versterken van kinderen met een handicap 
 
 

 
 
 
 
 
Ebrawuyan (21) kreeg door zijn 
moeilijke geboorte een 
hersenbeschadiging. Hij is licht 
spastisch, slechtziend en heeft een 
licht verstandelijke handicap. 
Ebrawuyan is geholpen met de opzet 
van een klein winkeltje en verdient 
hiermee zijn eigen kost.  
Hij is enorm trots op zijn zaakje en is 
een voorbeeld voor andere jongeren 
met een handicap.  

 
 
 
 
 
 

d.d. januari 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 2018 
 

 
Betrokken partnerorganisatie 
  

 
Cheshire Services Ethiopia (CSH) 
 

 
Donatie 
Verantwoord bedrag 

 
€  15.000,- d.d. oktober 2018 
€  30.000,- (inclusief verdubbeling) 
 

 
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 ruim 
240 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 
 
Met uw bijdrage ondersteunt u ruim 240 kinderen. 
 
Onze strategische partnerorganisatie Cheshire Services Ethiopia (CSE) heeft, samen met de 
revalidatiecentra Managesha, Hawassa, DireDawa en Harar, en de Cheshire Foundation 
naast de individuele hulp voor deze kinderen ook aandacht besteed aan hun omgeving.  

 Zo worden trainingen gegeven aan onderwijzers om inclusief onderwijs mogelijk te 
maken.   

 Scholen worden toegankelijk gemaakt door de bouw van hellingbanen en aangepaste 
toiletten. 

 Er worden hulpmiddelen aangeschaft als krukken, rolstoelen, en apparatuur voor 
slechtziende en slechthorende kinderen.  

 Er worden bijeenkomsten gehouden voor ouders en andere betrokken personen uit 
de omgeving van het kind. Het doel hiervan is hen bewust te maken van de oorzaak 
van de handicap, en hoe hier mee om te gaan. De partnerorganisaties benadrukken 
dat ook deze kinderen tellen en mee moeten kunnen doen binnen hun 
gemeenschap. 

 Er worden trainingen gegeven voor inkomsten genererende activiteiten.  

 Er worden sportactiviteiten georganiseerd.  
 
 

Ruim 240 kinderen kunnen met uw donatie geholpen worden. Onderstaand leest u de 
namen, leeftijden en de handicap van 20 van deze kinderen.  
Over de kinderen van wie de naam geel is gearceerd, vindt u meer informatie in deze 
verantwoording.  
 
Naam Kind Geslacht Leeftijd Beschrijving van de beperking

Haymanot Meisje 16 doof

Mawradi Meisje 20 blind

Musteriya Meisje 18 overig (beweging)

Nebiyu Jongen 15 epilepsie

Siti Meisje 15 intellectuele stoornis / leerproblemen

Abaynesh Meisje 25 overig (beweging)

Ebrawuyan Jongen 21 intellectuele stoornis / bewegingsproblemen

Bizunesh Meisje 23 overig (leren, gedrag)

Hanan Meisje 14 doof

Mawerdi Meisje 13 amputatie

Natnael Jongen 19 spierziekte (neuromusculaire aandoening)

Tsion Meisje 17 cerebrale parese (leren, gedrag)

Yeabsira Jongen 16 spina bifida

Buro Meisje 22 overig (beweging)

Bilcha Meisje 24 blind

Endale Jongen 19 doof

Hamza Jongen 12 amputatie

Lidiya Meisje 20 intellectuele stoornis / leerproblemen

Betelhem Meisje 14 slechtziend

Adefress Jongen 25 polio  
 
 



 4 
 

 
Enkele van de geholpen kinderen 
 

Betelhem is 13 jaar oud. Haar vader is een 

dagloner en is afhankelijk van het werk wat er 
dagelijks aangeboden wordt. Haar moeder zorgt 
voor haar en de drie andere kinderen binnen het 
gezin.  
 
Betelhem kwam niet mee op school en al snel 
werd duidelijk dat de oorzaak haar ogen waren. 
Ze was slechtziend, haar ogen waren ontstoken 
en ze kon niet tegen zonlicht.  
Father Ato Yosef, een medewerker van de 
partnerorganisatie in Hawassa, heeft haar 
meegenomen naar het ziekenhuis. Daar kreeg ze 
een behandeling en een aangepaste donkere bril.  
 
Het gaat nu veel beter met Betelhem. Ze kan op school weer de letters op het bord lezen, en 
heeft geen pijn meer aan haar ogen. Ze haalt snel haar achterstand in.  
Omdat het gezin arm is en zij de onkosten niet kunnen dragen, heeft het Liliane Fonds een 
bijdrage gedaan. Father Ato zorgt ervoor dat Betelhem onder controle blijft.  
 
 

Ook Buro (22 jaar) komt uit Hawassa.  

Volgens haar moeder bleef Buro op 4-jarige 
leeftijd lichamelijk gehandicapt na een 
bezoek aan een traditionele dokter. In de 
loop der jaren werd haar lichaam steeds 
meer vervormd door het kruipen over de 
grond en het ontbreken van een 
behandeling. Het kruipen op de grond gaf 
ook ontstekingen aan haar benen en 
veroorzaakte veel pijn.  
 
Via de partnerorganisatie ontving Buro 
medische hulp en een rolstoel. De rolstoel 
zorgde ervoor dat Buro er weer bij hoorde. 
Voor het eerst kon zij zelfstandig wat langere 
afstanden overbruggen. Ze leerde haar 
omgeving kennen en genoot van de 
bezoeken aan markten en kerken. Zo kwam 
ze ook weer in contact met andere mensen. 
 
De vader van Buro is 5 jaar geleden overleden. Haar moeder staat er alleen voor en heeft 
geen vast inkomen. Buro heeft de hulp van anderen heel hard nodig om verder te komen. 
Het Liliane Fonds heeft een bijdrage gedaan voor haar rolstoel.  
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Mawradi (links) heeft de daisyspeler in ontvangst genomen. 

Hiermee kunnen teksten voorgelezen worden. 

 

 

Tsion is 17 jaar oud. Zij was een 

gezonde baby. Haar moeder 
overleed toen Tsion pas één jaar oud 
was. Haar vader was overdag aan 
het werk en heeft haar ernstig 
verwaarloosd. Pas toen zij ernstig 
ziek werd zocht hij hulp en heeft 
haar naar een ziekenhuis gebracht. 
Daar bleek dat ze, naast ernstig ziek, 
ook ondervoed was. Tsion werd 
beter, maar bleef gehandicapt door 
een hersenbeschadiging.  
 
De partnerorganisatie Cheshire 
DireDawa ontfermt zich nu over 
haar. Zij zorgen ervoor dat Tsion 
naar school toe kan. Zij loopt 
moeilijk, gebruikt een kruk, maar het leren gaat haar prima af. Ze is vol vertrouwen om iets 
van het leven te maken. Zij realiseert zich heel goed dat ze als een gehandicapt meisje, de 
nodige obstakels te overwinnen heeft. Ze is vast van plan om een succesvol accountant te 
worden en daarmee een rolmodel voor andere jonge mensen met een handicap.  
Gelukkig is haar vader er nu wel voor haar. Hij helpt haar waar nodig. Ze wonen in huis bij 
een tante, die ook goed voor hen zorgt.  
Het Liliane Fonds ondersteunt Tsion met schoolgeld en de transportkosten.  
 
 

Mawradi is 19 jaar. Zij was bij haar geboorte 

gezond. Door een ziekte, toen ze zeven jaar 
was, is ze volledig blind geworden. Zij komt uit 
een groot gezin en was pas 10 jaar toen haar 
vader overleed. Haar moeder is al wat ouder 
en heeft geen werk. Haar oudste broer heeft 
zijn verantwoordelijkheid genomen en een 
stuk grond bewerkt. De opbrengst daarvan 
levert een gering inkomen op voor het gezin.  
 
Toen Mawradi 16 was werd ze opgenomen in 
het programma van onze lokale 
partnerorganisatie met financiële steun van 
het Liliane Fonds. Ze ging al wel naar een 
blindenschool en behaalde goede resultaten 
maar zij had altijd hulp nodig om zich te verplaatsen, ook op school. Mawradi kreeg eigen 
braillehulpmiddelen en ook een blindenstok waarmee zij zich zelfstandig leerde verplaatsen 
en daar is zij heel blij mee. Haar schoolresultaten zijn nog steeds heel goed en zij droomt 
ervan advocaat te worden. 
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Om het gezinsinkomen te verbeteren kregen zij, na overleg met Mawradi en haar broer, 
twee geiten waarmee zij kunnen fokken en de melk verkopen. 
Het Liliane Fonds draagt € 140,11 bij in de kosten van middelbaar onderwijs, een 
blindenstok, braillehulpmiddelen, een daisyspeler (waarmee tekst voorgelezen kan worden)  
en vervoerskosten voor Mawradi. 
 

Werken aan een ‘inclusieve’ omgeving voor kinderen met een handicap. 
 
Kinderen met een handicap tellen mee, zij moeten geaccepteerd worden in hun omgeving, 
mee kunnen doen op school, meedoen met sporten, toegang hebben tot de 
gezondheidszorg en hebben ook recht op werk- en inkomen.  
Door middel van verschillende projecten zetten de partnerorganisaties zich hiervoor in.  
Wij ontvangen hiervan uitgebreide rapportages met foto’s.  
Om u hiervan een beeld te geven, laten wij enkele foto’s zien.  

 

Een sportproject in Hawassa 
waaraan kinderen met en zonder 
handicap deelnemen. 

Een koffieceremonie waarbij 
ouders met elkaar in gesprek 
gaan over de acceptatie en de 
mogelijkheden voor hun 
kinderen. 
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Een bijeenkomst op school voor schoolhoofden, onderwijzers en plaatselijke overheid om over het 
belang van inclusief onderwijs te vertellen. Scholen moeten toegankelijk worden gemaakt en 
onderwijzers moeten worden getraind om aangepast onderwijs te kunnen geven.   

 

 
 
 

Oude situatie 

 

De bouw van hellingbanen om de 
school toegankelijk te maken voor 
kinderen met bewegingsproblemen of 
een rolstoel.  
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Voorzieningen voor aangepaste toiletten 

 

 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jongeren krijgen scholing in 
het opzetten van een 
bedrijfje. De foto’s geven een 
beeld van de 
groepsgesprekken tijdens 
zo’n training voor werk en 
inkomen.  

 

  

 

 


