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Yohannes Girma, een van de met uw donatie geholpen kinderen   
 

 

Yohannes Girma is 5 jaar oud. Hij heeft een 

verstandelijke beperking. Ook zijn spieren waren 

slecht ontwikkeld en hij was tot 1,5 jaar niet in staat 

zijn hoofdje omhoog te houden, te zitten of te staan 

en kon niet praten. Zijn moeder verzorgde hem op een 

matrasje. Maar voeden en dragen gaf steeds meer 

problemen.  

 

Een welzijnswerkster van de partnerorganisatie 

hoorde van het bestaan van Yohannes via 

buurtbewoners. 

Zij bezocht het gezin en sprak uitgebreid met de 

moeder. De moeder schaamde zich voor Yohannes en 

was bang voor het oordeel van de gemeenschap. Vaak 

werden kinderen als hij gezien als behekst, en/ of de 

moeder krijgt de schuld van zijn handicap.  

 

Allereerst werd de moeder bewust gemaakt van het 

feit dat Yohannes mag zijn wie hij is. Hij hoort er ook 

bij. Samen met het revalidatiecentrum en de familie is een plan gemaakt om Yohannes sterker te 

maken. Gekeken werd naar wat hij kon en niet kon en naar wat nu belangrijk was.   

Dagelijkse oefeningen, vanuit het centrum ook aangeleerd aan de moeder, zorgde ervoor dat zijn 

spieren sterker werden. Na 10 maanden intensieve therapie had Yohannes zijn hoofdje en romp 

onder controle. Hij kon nu zelfstandig gaan zitten.  

 

Nu is hij 5 jaar en kan met hulpmiddelen gaan staan en 

een beetje lopen. Hij doet nog steeds zijn dagelijkse 

oefening samen met zijn moeder . Yohannes wordt nog 

steeds ook begeleid vanuit het centrum.  

 

Yohannes is inmiddels volledig geaccepteerd binnen 

zijn familie maar ook in zijn omgeving. Het is een vrolijk 

kind met een brede lach. Buurtkinderen komen met 

hem spelen en als zijn moeder op pad gaat, neemt ze 

hem mee. De hulp die Yohannes gekregen heeft, maakt 

voor hem een wereld van verschil. 

 

Sinds 2013 heeft het Liliane Fonds de kosten van zijn 

revalidatie betaald. 

 Vanuit uw donatie is nu een bedrag van € 38,11 

bijgedragen aan de kosten voor zijn medicatie en 

fysiotherapie.  

 

 

 


