
Zorgkompas
DE WEG NAAR KWALITATIEF GOEDE REVALIDATIEZORG IN KAMEROEN

KAMEROEN

Een opgroeiend kind wil niets liever dan kunnen lopen, spelen, 

bewegen, en uiteindelijk zelfstandig kunnen leven. Met een beperking 

is dit helaas niet altijd zo eenvoudig. Zeker niet in Kameroen, 

waar maar liefst 86 procent van de kinderen en jongeren met een 

beperking geen toegang heeft tot kwalitatief goede revalidatiezorg.

Het tekort aan goede revalidatiezorg in 

Kameroen is een structureel probleem  

dat bij de basis aangepakt moet worden. 

Een goede opleiding tot fysiotherapeut, 

ergotherapeut of Community Based 

Rehabilitation-veldwerker leidt tot een 

toename van het aantal geschoolde 

revalidatieprofessionals, een groter bereik 

en een hogere kwaliteit van de revalidatie-

diensten voor degenen die revalidatie het 

hardst nodig hebben: kinderen en jongeren 

met een beperking die in armoede 

opgroeien. 

DOEL
De Cameroon Baptist Convention Health 

Service (CBCHS) wil in samenwerking met 

het Liliane Fonds ervoor zorgen dat ieder 

kind en elke jongere met een beperking in 

Kameroen, ook de allerarmsten, een zo 

hoog mogelijke kwaliteit van leven heeft.

BEOOGDE IMPACT 
>  kinderen en jongeren met een beperking 

kunnen hun fysieke en psychosociale 

vaardigheden optimaal ontwikkelen;

>  ouders/verzorgers ondersteunen hun 

kinderen met meer zelfvertrouwen, met 

kennis over, en acceptatie van de 

beperking;

>  gemeenschappen respecteren, 

accepteren en erkennen dat personen 

met een beperking waardevol zijn en 

dezelfde rechten hebben als iedereen.

AANPAK
Om de bovenstaande te bereiken willen  

we met steun van AFAS Foundation:  

>  een 1-jarige opleiding voor het  

certifi caat Community Based 

Rehabilitation opzetten;

>  een 2-jarige diplomaopleiding 

fysiotherapie en een 4-jarige bachelor-

opleiding fysiotherapie opzetten;

>  een 2-jarige diplomaopleiding 

ergotherapie en een 4-jarige 

bacheloropleiding ergotherapie opzetten;

>  toekomstige lokale docenten faciliteren in 

het behalen van hun masteropleiding 

fysio- en ergotherapie.

Verder gaan we: 

>  het verwijssysteem tussen de getrainde 

dienstverleners, de partnerorganisaties 

en de gemeenschap versterken;

>  een nationale beroepsvereniging voor 

fysiotherapie, ergotherapie en CBR in 

Kameroen oprichten en laten erkennen;  

>  samen met de overheid een structuur 

opzetten waarbinnen deze beroeps-

groepen erkend worden en een  

carrière perspectief krijgen.  

Het project zal starten in het eerste 

kwartaal van 2021 en duurt vier jaar.  

Het beslaat acht van de tien regio’s  

van Kameroen. Een Monitoring- en 

Evaluatie plan, een risicoanalyse én een 

communicatie plan zijn opgenomen in  

het projectvoorstel. 

DUURZAAMHEID
Om de duurzaamheid te garanderen wordt 

het hele project uitgevoerd in nauwe 

samenwerking met vertegenwoordigers  

van mensen met een beperking, met alle 

relevante vertegenwoordigers van 

nationale en regionale overheid, met 

ervaren en geaccrediteerde opleidings-

instituten, met lokale partnerorganisaties 

en met de regionale en internationale 

federaties voor fysiotherapie en 

ergotherapie. Ook zal er in het eerste jaar 

een businessplan uitgewerkt worden om 

financiële duurzaamheid in acht te nemen.  

BUDGET
Om dit alles te realiseren is een totaal 

bedrag van € 1.916.734 nodig.  

CBCHS draagt daar € 429.268 aan bij. 

We vragen AFAS Foundation een bijdrage 

van € 1.487.466. Voor het eerste jaar is  

een bedrag van € 497.871 nodig, waarvan 

CBCHS € 107.317 voor haar rekening  

neemt en wij AFAS Foundation vragen  

€ 390.554 te financieren. 

Klik op de button  

of scan de QR-code  

om de animatie te 

bekijken.

https://youtu.be/6jqnSLWprn4
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