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Worden wat je wil 
 

De Kinderboekenweek staat weer voor de deur. En dit jaar is het thema ‘Worden wat je wil’. Het 

maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier 

jaar oud bent of al tien jaar: ieder kind kan worden waar het van droomt. Maar is dat ook echt zo?  

 

Sempeta 

Sempeta wil later dokter worden. Chirurg, om precies te zijn, want dan kan hij kinderen helpen die een 5 

beperking hebben. Sempeta doet zijn best op school, dus dokter worden hoeft geen probleem te zijn. Of 

toch wel? Sempeta woont namelijk in Kenia, een van de armste landen in het oosten van Afrika. Ook 

heeft Sempeta een handicap. Hij heeft een aandoening die gemakkelijk botbreuken veroorzaakt. Hij moet 

dus steeds heel voorzichtig zijn en hij heeft krukken nodig om te lopen, want zijn benen zijn vergroeid. En 

er is nog een grote beperking voor Sempeta: hij komt uit een heel arm gezin. Zijn vader is overleden en 10 

zijn moeder heeft geen geld om de dokterskosten, hulpmiddelen en het schoolgeld te betalen voor 

Sempeta. Zonder hulp komt Sempeta’s droom om dokter te worden vermoedelijk niet uit.  

  

Kinderen met een handicap en armoede 

De meeste kinderen met een handicap (80%) wonen in de armste delen ter wereld. Dat zijn ten minste 40 

miljoen kinderen. Geen toeval, want armoede is de grootste oorzaak van handicaps. Door armoede leven 15 

mensen vaak in een onveilige, ongezonde omgeving. Zo zijn er bijvoorbeeld geen goede toiletten en 

 

 

Foto: © Liliane Fonds / Ronnie Dankelman 

Volgens zijn leraar Sila kan Sempeta goed leren en ligt er een mooie toekomst voor hem 
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riolering. Vaak is er geen schoon drinkwater of niet voldoende gezond eten. In zo’n omgeving worden 

mensen sneller ziek en gebeuren vaker ongelukken. Maar geld om dan naar een dokter te gaan hebben 

de ouders van deze kinderen niet. Zo kunnen gemakkelijker allerlei handicaps ontstaan. 

Een handicap leidt meestal tot nog meer armoede. Want 90% van de kinderen met een handicap gaat 20 

niet naar school. Omdat mensen denken dat je met een handicap niks kunt leren of later toch niet kunt 

werken. Of omdat leraren niet weten hoe ze deze kinderen moeten begeleiden. Zo hebben kinderen met 

een handicap zoals Sempeta veel minder kansen dan andere kinderen. Het Liliane Fonds wil die 

oneerlijke situatie veranderen en deze kinderen een eerlijke kans op een beter leven geven. 

 

Liliane Fonds 25 

Het Liliane Fonds helpt kinderen met een handicap in 30 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, samen 

met ruim 700 hulporganisaties uit die landen. Ze doen dat door de omgeving van kinderen toegankelijker 

te maken. Bijvoorbeeld door te zorgen dat je met een rolstoel de school in kunt, of dat kinderen 

regelmatig naar de dokter of fysiotherapeut kunnen. Ook leren ze mensen hoe je met een handicap kunt 

omgaan en dat iemand met een handicap ook gewoon mee kan en mag doen. Het Liliane Fonds helpt 30 

niet alleen de kinderen zelf, maar ook de mensen in hun omgeving, zoals ouders, verzorgers en leraren. 

Zo werken ze allemaal samen aan een betere toekomst voor deze kinderen.  

 

Sempeta nu 

Sempeta heeft dus een grote droom: dokter worden. Dankzij de hulp van het Liliane Fonds kan hij nu 

naar school, de eerste stap om zijn droom waar te maken. Een groot deel van het jaar woont hij op een 35 

internaat. Daar krijgt hij ook medische hulp. Zijn rolstoel heeft hij inmiddels niet meer nodig en door zijn 

spieren veel te oefenen kan hij nu lopen met één kruk. Voetballen is te gevaarlijk voor zijn breekbare 

botten, maar als coach doet hij tóch mee. Volgens zijn leraar Sila kan Sempeta goed leren en ligt er een 

mooie toekomst voor hem. Sila weet goed wat er met een beetje steun mogelijk is. Hijzelf heeft ook een 

beperking en werd als kind ook door het Liliane Fonds gesteund. Zo kon hij zijn droom waarmaken: leraar 40 

worden. Met een beetje hulp kan ieder kind toch worden waar het van droomt!  

Bron: lilianefonds.nl  
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