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• Onze visie 
 

Het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor kinderen met 

een motorische handicap en hun families in het district Zaka door 

samen te werken met lokale zorgprofessionals en ingebed in de  

lokale organisaties en gemeenschappen. 

 

 



• Doelstellingen 
1. De zorg voor kinderen met een motorische handicap in het 

district Zaka op een hoger plan brengen  

2. De sociale en economische ontwikkeling van deze 

kinderen en hun families verbeteren. 

3. De kennis met betrekking tot handicaps onder zowel de 

zorgprofessionals als de lokale bevolking vergroten.  

 

 



• Zimbabwe  
 Diktatuur 

 Jarenlange verslechtering van de economische situatie 

 Mensen leven van hun eigen stukje grond en de informele sector 
(+/- 95%) 

 Hoge stigmatisering van mensen met een handicap ( witchcraft) 

 Mensen zijn afhankelijk van hun gemeenschap (familie- en dorps 
gemeenschap) 

• Zaka District 
 Zeer landelijk en dun bevolk gebied  

 Droog klimaat met steeds minder regen 

 Grote afstand naar de 2 ziekenhuizen en lokale clinics 

 

 

 



• Wat doen we: 
 Driedaagse „Therapie workshops“ 

 Community Based Rehabilitation  

 Implementeren en doorvoeren van het AT-risk systeem 

 Voorlichting over handicap bij zorgpersoneel en in de communities  

  



• Driedaagse „Therapie workshops“ 
 Programma is ooit door Ministry of Health and Child Welfare 

ontwikkeld (maar niet meer doorgevoerd) 

 Holistisch therapieprogramma, doorgevoerd in de 2 ziekenhuizen  

 Groep van 20 kinderen met moeders/verzorgers 

 Leeftijdsgroep van 1 tot ongeveer 12 jaar 

 Kinderen komen  1x per 2 maanden 

 



• Doelen  
 Diagnosticeren van de 

handicap van het kind. 
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• Doelen 
 Diagnosticeren van de handicap 

van het kind. 

 Vaardigheidstraining op het 
gebied van motorische 
ontwikkeling. 

 Hulpmiddelen aanpassen of 
verstrekken, waar nodig. 

 Het opzetten en trainen van 
huiswerkoefeningen.. 

 Verstrekken van informatie aan 
de verzorgers op allerlei 
verschillende gebieden, zoals 
uitleg over de verschillende 
handicaps, eten geven, voeding, 
scholing, gedrag, rechten van 
een kind met een handicap enz 

 



• Het AT-risk-
stickersysteem: 
 

 Een programma onder het 
Ministery of Health 

 Vroege identificatie - en 
verwijzingssyteem voor babys/ 
kleine kinderen met een risico 
voor ontwikkelen van een 
handicap.  

 

 

  

 



• Het AT-risk-
stickersysteem: 
 

 Een programma onder het Ministery 
of Health 

 Vroege identificatie - en 
verwijzingssyteem voor babys/ 
kleine kinderen met een risico voor 
ontwikkelen van een handicap.  

 

Wat doet het revaledatie personeel: 

 Gezondheidspersoneel (m.n. 
verpleging) attenderen op dit 
programma en scholing  

 

  

 



• Community Based Rehabilitation  
 

 

Is gericht op het verbeteren van het leven van kinderen met een 

handicap binnen hun gemeenschap om zo een actieve bijdrage te 

kunnen leveren aan hun gemeenschap 
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1. Thuishulp: 

Doel: verbeteren 
van zelfstandigheid 

 Bezoek van revalidatie 
personeel en/ of Village Health 
Workers in de thuissituatie 

 ADL training 

 Evalueren van evt benodigde 
hulpmiddelen 

 Bespreken van dagelijkse 
problemen /verbeteringen 

 

 

• Community Based Rehabilitation  
 



2. Voorlichting  

Doel:  

Stigmatisering 

doorbreken 

/Inclusion 
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2. Voorlichting  

 Doel:  Stigmatisering 
doorbreken /Inclusion 

 Bij betrekken van vaders/ grootouders/ 
andere familieleden  

 Contact met community leiders ( bv. tijdens 
Community meetings)  

 Contact met andere dorpsbewoners ( bv. 
tijdens Community meetings) 

 Trainen van Village Health Workers  

 VHW: opsporen nieuwe kinderen, 
verwijzen naar de revalidatie 
afdeling, ondersteunen van ouders 
in de gemeeschap  

 Inclusive education: waar 
mogelijk de kinderen 
integreren in de lokale school 
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• Enkele successen doelgroep 
 

 Verbetering van moeder- kind relatie  

 Acceptatie van hun kinderen 

 Moeders/verzorgers voelen zich niet meer alleen met hun 
problemen. 

 Ontstaan van een samenhorigheids gevoel 

 Start van 2 kleine income generating projectjes 

 Voor elkaar kunnen koken tijdens een supportgroep bijeenkomst 
(doorbreken van witchcraft) 

 Ontwikkeling van zelfvertrouwen, het gevoel zelf iets aan hun 
situatie te kunnen veranderen 

 Bekendheid en acceptance van het project in Zaka/ 
communities 

 Meerdere kinderen gaan nu naar locale scholen  

 



• Enkele successen in Partner 

Organisatie 
 Hoger zelfvertrouwen van project coordinator en revalidatie 

personeel 

 Zelfstandigheid in het plannen en doorvoeren van hun project 

 Verbeterd project managment 

 Uitbouw van locale netwerken en samenwerkingsverband met 

locale landelijke organisaties op aan het bouwen 

 



• Uitdagingen /moeilijkheden 
 Stigma door breken 

 veel informeren, therapie in groeps verband, inzet locale 

therapeuten, CBR programma, samenwerken met locale 

strukuren/organisaties, geduld, humor 

 De algemene corrupte /machtgebruik van boven  

 Blijft moeilijk waardoor sommige dingen veel tijd en geduld kosten 

 Vervoer voor CBR programma  

 sponsoren gezocht voor een vervoersmiddel 

 Integratie in locale scholen 

 Pesroonlijk contact met scholen 

 
 



Vragen / Discussie /Uitwisselen van 

ervaringen 

 



 

 

Bedankt voor jullie interesse 
 

Voor meer vragen 

www.kufambatose.eu 
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