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Het resultaat van vriendschap
Veel resultaten kun
je meten. Plezierig,
want zo weet je of
je inspanningen iets
opleveren. Maar soms
schieten telmachine,
liniaal of weegschaal
tekort.
Heike Kamerlingh Onnes was een
scherpzinnige man. Een natuurkundige
uit Groningen, die in 1913 de Nobelprijs
won. Aan hem danken we de uitdrukking
'Meten is weten'. Of zoals hij deftig op
zijn laboratorium liet schrijven: 'Door
meten tot weten.' Van oudsher is

nauwkeurigheid een uitgesproken
Nederlands kenmerk. We houden van
precisie, tot ver achter de komma. Want
'gissen is missen, gokken is dokken.'
Ook het Liliane Fonds meet het effect
van zijn inspanningen. Niet alleen omdat
we rekenschap over elke bestede euro
willen afleggen. Maar vooral ook om
onze efficiëntie nog verder te vergroten.
De resultaten van 2021 vindt u in deze
Nieuwsbrief. Of preciezer: in het hart
ervan, de plek waar kinderen horen.
FC VRIENDSCHAP
Nu kun je resultaten op talloze manieren
uitdrukken. Het aantal geholpen
kinderen, het soort hulp – medisch,
sociaal, onderwijs, werk en inkomen – of
het bedrag dat eraan besteed is. Voor
liefhebbers van cijfers zou het Liliane
Fonds een schatkamer zijn: hoeveel
rolstoelen, protheses en krukken werden
beschikbaar gesteld? Hoeveel operaties

en therapeutische behandelingen vielen
er te turven? Hoeveel uren onderwijs
bekostigde het Liliane Fonds? Hoeveel
leraren werden getraind in het inclusief
lesgeven?
Maar niet alles laat zich in statistieken
en grafieken vangen. Meteloos is het
geluk van het meisje dat langzaam leert
lopen. Onmetelijk de blijdschap van het
jongetje dat eindelijk naar school kan.
Mateloos de vreugde van kinderen die
mee mogen doen. Ontroering, trots en
kippenvel kun je niet in cijfers
uitdrukken.
Dat weten ook de vrienden Brian (zie
foto, blauw shirt) en Gevas uit Kenia.
Beiden hebben een fysieke beperking,
met één verschil: Brian kan niet lopen,
Gevas heeft het kunnen leren. Maar ze
zoeken elkaar vaak op. Soms voetballen
ze. Gevas legt de bal op het rolstoel
plankje, Brian weet hem eraf te krijgen.
Resultaat: 1-0 voor FC Vriendschap.

Avontuurlijke types gaan graag op survivaltocht. In de
Ardennen, Thailand, het Amazonegebied. Voor drie tot tien
dagen. Maar dag-en-nacht-overlevers vind je elders. Tijd
voor kennismaking met Brian (13) en Gevas (15).
Mukuru is een verzameling sloppenwijken in Nairobi,
hoofdstad van Kenia. Een kralenketting van krotten, waar
circa honderdduizend mensen leven. Brian en Gevas wonen
in de deelwijk Mukuru Reuben. Leven zonder kleerscheuren
is hier een opgave, zeker als je een fysieke beperking hebt.
Of het de jongens lukt?
Het leven van Brian begon niet hoopvol. Bij zijn geboorte
gaf hij geen kik. Na negen maanden kon hij nog altijd niet
zitten. Moeder Velmah rook onraad en bezocht een arts.
Een hersenbeschadiging, was zijn diagnose. De schuld van
Velmah, vond de vader van Brian: "In mijn familie zijn er
geen kinderen zoals hij." Toen vertrok hij, voorgoed.
VOETSCHRIFT
Velmah zat in zak en as. Man weg, omwonenden die dachten
dat de aandoening van Brian een straf was – en anders wel
besmettelijk. Toch vond ze de kracht om hulp te zoeken. Een
partnerorganisatie van het Liliane Fonds in Kenia zorgde
voor fysiotherapie, een rolstoel en onderwijs, want het
verstand van Brian is messcherp. Schrijven? Doet hij met zijn
voet, omdat zijn handen niet meewerken.
Brian (13)

Overlevers in een Afrikaanse sloppenwijk
NAIROBI, KENIA

Een van zijn beste vrienden is Gevas. Hij is een grote
inspiratie voor Brian, want Gevas leerde lopen. Dat wil Brian
ook. De grootste stap die hij ooit hoopt te zetten: de opleiding
voor arts volgen.

Gevas (15)
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GEWELDDADIG
Ook het levensverhaal van Gevas begon zonder confetti. Bij
de geboorte bleken zijn handjes en voetjes vergroeid. Zijn
vader wist wel raad. “Ik moest m'n kindje doden”, vertelt
moeder Jane. Ze sloeg het advies van haar man in de wind.
Zeven jaar lang droeg ze haar zoon overal heen. Onze
partnerorganisatie bracht uitkomst: een rolstoel, krukken,
enkele operaties aan de voeten en onderwijs. Moeder Jane
kreeg hulp om een groente- en fruithandeltje te beginnen.
Ondertussen werd haar echtgenoot almaar gewelddadiger
en vertrok. Hij verkocht zelfs hun golfplaten huisje plus de
inboedel. Ja, ook de rolstoel van Gevas. Maar moeder Jane,
zoon Gevas en de zeven andere kinderen lieten zich niet uit
het veld slaan. Ze maakten een nieuwe start, elders in de wijk.
En Gevas leerde lopen met behulp van krukken die hij van de
partnerorganisatie kreeg.

Je zou haast een postzegel op Tosa
Maidan willen plakken. Het lijkt wel een
ansichtkaart. Zo mooi, zo idyllisch.
Maar Fayaz (12) weet beter.
Tosa Maidan is een vallei in Kashmir, in
het noordwesten van India. Hij ligt op
4.270 meter hoogte, waar de deodars
oftewel de Himalaya-ceders haast
letterlijk tot in de hemel groeien. Ook zijn
er grazige weides. Het is het paradijs,
zeggen velen. Maar schijn bedriegt. Want
wat je niet ziet, is de dood die hier loert.
Vlak bij Tosa Maidan ligt de grens met
Pakistan, de aartsvijand van India. Overal
in Kashmir kom je kazernes, militairen en
controleposten tegen. Vijftig jaar lang
pachtte het Indiase leger Tosa Maidan
voor artillerie-oefeningen. Tegen de wil
van de lokale bevolking: al 63 mensen zijn
om het leven gekomen. Ook hebben zo'n
150 mensen een handicap opgelopen:
Tosa Maidan is bezaaid met niet-ontplofte
granaten.

Een granaat is
geen speelgoed
Medewerkers van HOPE op weg naar kinderen met een handicap in een van de meest
onherbergzame gebieden van India

te zitten. Het explosief ontploft. Simran
overlijdt ter plekke, Fayaz' onderbenen
worden afgerukt.
Het wrange toeval wil dat 19 mei 2013 ook
de dag is waarop India een hoogtepunt
viert. Die dag weten Tashi en Nungshi
Malik als eerste zussen de Mount Everest
te beklimmen. De Indiase tweelingzussen
en een Pakistaanse alpiniste planten op
6.400 meter hoogte de vlaggen van de
twee landen. Zo willen ze het verlangen
naar blijvende vrede uitdrukken.

school. Toch is er nog een lange weg te
gaan. Nieuwe protheses en revalidatie
blijven onmisbaar. Verder moet de
badkamer in huis worden aangepast. Dan
kan Fayaz makkelijker naar het toilet.
ZIELSBLIJ
Vader Riyaz is een sjaalwever. Kundig in
z'n vak, maar de eindjes financieel aan
elkaar knopen blijft een opgave. Zonder
het Hope Disability Center en het Liliane
Fonds had het gezin de hulpverlening niet
kunnen betalen. Riyaz is zielsblij. Hij zegt:
"Tot nu toe heeft mijn zoon geen
vergoeding van het leger gekregen. Maar
ze hebben beloofd dat ze zijn onderwijs
en medische behandeling vergoeden. Of
ze dat nakomen, is de vraag. Gelukkig
heeft Hope Disability Center mijn zoon
een sprank hoop op een beter leven
gegeven. Dat Fayaz nu kan lopen en
spelen zoals andere kinderen is voor mij
een droom die uitkomt.”

Fayaz (12)

In de werkplaats van HOPE past Fayaz zijn nieuwe prothese
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Vanwege de burgerprotesten heeft het
leger de pachtovereenkomst in 2014 niet
verlengd. Mooi, maar te laat voor Fayaz
en Simran. Op zondag 19 mei 2013 speelt
de driejarige Fayaz met zijn zevenjarige
zusje Simran buiten. Ze zijn in de weer
met een zak aarde, die van Tosa Maidan
afkomstig is. In de zak blijkt een granaat

HOPE
Na 2013 leeft Fayaz tussen vier muren.
Hij gaat amper naar school, schuift van
A naar B. In 2016 komt hij in beeld bij het
Hope Disability Center, een partner
organisatie van het Liliane Fonds. Na
medische onderzoeken valt het besluit
om protheses voor Fayaz te maken. Het
blijkt een kolossale verbetering van zijn
bewegingsvrijheid! Ook kan hij weer naar

Helpen helpt.
Dat bewijzen hun veranderde levens.

Pham

Ashim

Pham (19) uit Vietnam heeft het syndroom van
Down. Zijn ouders beschermden hem heel sterk,
waardoor hij onzelfstandig bleef. Dankzij het
Liliane Fonds volgt hij nu speciaal onderwijs.
Het lukt hem zelfs om eenvoudig te koken.

Zijn hersenbeschadiging overschaduwt zijn leven.
Maar er is ook zon: het Liliane Fonds hielp Ashim
(9) uit India met medicijnen tegen epilepsie,
fysiotherapie, een sta-stoel, spalken en adviezen
aan de ouders. Met succes! Hij gaat goed vooruit.

BIJDRAGE € 122,48

BIJDRAGE € 189,62

o
o
o

Kind: Ashim
Geboortejaar: 2012
Land: India

o
o

Bedrag: € 189,62
Geholpen sinds: 20

Achtergrondinformatie

Vannia

Ashim is een schattig jongetje, maar geboren met hersenbeschadiging. Hij he
epilepsie en loopt achter in verstandelijke ontwikkeling.
Ashim heeft vier broers en twee zusjes. Zijn vader is leerkracht op een privéZe heeft
epilepsie
haar verstandelijke
Het inkomen
is nieten
voldoende
voor speciale kosten, zoals voor medicijnen.
ontwikkeling
hapert.
Toch
is Maria
Elena (24)
Dorpsbewoners wezen een
partnerorganisatie
bijuit
een veldbezoek op Ashim.
iedereen
het beste met
hem
voor. De partnerorganisatie
heeft gezorgd
Nicaragua
vaak had
goedlachs.
In de
dagopvang
maakt
specialist, voor aanschaf van de voorgeschreven medicijnen, voor fysiothera
ze gebak,
lampenpitten en zeep en verzorgt ze de
hulpmiddelen als een stastoel, spalken en voor oefeningen die de moeder th
moestuin
en naaiwerk.
toe maakt
ze zelfs
besteed
aan het lerenAf
vanen
dagelijkse
handelingen,
als zich aankleden en was
kleding
in een
opdracht
vanvan
bekenden.
bestaan van
organisatie
mensen met een handicap. Die bieden onde
uit. Zo kan Ashim nu aanspraak maken op een soort invalidenpas. Die geeft r
bijvoorbeeld kosten van vervoer.
BIJDRAGE € 256,94
Alles is uit de kast getrokken, Ashim gaat goed vooruit. Hij loopt nu met steu
kan lopen.

Maria Elena

Vannia (12) uit Bolivia praat moeizaam, want ze is
zeer slechthorend. Het Liliane Fonds doorbreekt dat
o Kind: Vannia
o Bedrag: € 214,72
stille verdriet.
Een hoorapparaatje
liplezen
o Geboortejaar:
2009
o Geholpenen
sinds:lessen
2017
o Land: Bolivia
zorgen ervoor dat Vannia de wereld verstaat. En de
Achtergrondinformatie
wereld haar, dankzij logopedie. Ze kan nu naar een
gewone school.
Vannia is zeer slechthorend en heeft als gevolg daarvan ook problemen met praten.
Zij kreeg, met steun van het Liliane Fonds, een hoorapparaatje waar zij veel baat bij heeft. Met
logopedie leerde zij steeds duidelijker praten en ook goed liplezen en toen kon Vannia instromen in
het gewone onderwijs. Haar klasgenootjes helpen haar als dat nodig is. Met deze hulp redt Vannia zich
prima. Ze gaat graag naar school, heeft er vriendinnetjes en kan de lessen goed volgen.
De moeder van Vannia is verpleegster, zij heeft wisselende diensten. Haar vader is metselaar. Zij
wisselen de zorg voor Vannia af met oma die bij hen woont. Vannia heeft twee broertjes, een van 15
en een van 3 jaar. Het is een warm gezin en Vannia ontwikkelt zich goed.

BIJDRAGE € 214,72

o
o
o

Kind: Maria Elena
Geboortejaar: 1997
Land: Nicaragua

o
o

Gevraagd hulpbedrag: € 256,94
Geholpen sinds: 2019

Christian
Jade
De wet voor bescherming van
persoonsgegevens (AVG) geldt ook voor de gegevens die wij hebben van k
Achtergrondinformatie
deze reden wordt alleen de voornaam van het kind genoemd. Voor gebruik van de foto is toestemming g

persoonlijke informatie slechts in eigen kring te delen. Wilt u deze informatie delen op een website of via
verzoeken wij u contact met het Liliane Fonds op te nemen.

FOTO'S: LILIANE FONDS

Christian Jade (11) uit de Filippijnen woont in
Maria Elena heeft epilepsie en is wat achter in verstandelijke ontwikkeling. Ze woont thuis met haar
2
een
hutje
van
5m
meter.
Nee,
geen
tikfout:
ouders
en drie
broers
van 17,
10 en 2Stichting
jaar. Maria
Elena
heeft devijf.
lagere school afgemaakt en is daarna
Liliane Fonds, Havensingel 26, 5211 TX ’s-Hertogenbosch, tel. 073-51894
thuis
ze had te vaak een toeval,
wel drie van
achterzijn
elkaar.
moeder vond het niet
IBAN:Haar
NL08RABO0303080000
Eengebleven,
hersenbeschadiging
is desoms
oorzaak
verantwoord om haar dochter alleen weg te laten gaan.
epilepsie,
zijn
slechtziendheid
en
zijn
korte
lontje.
Het gezin verhuisde naar een hutje op een landgoed, waar de vader van Maria Elena werk kreeg. Een
Met
haar
fabrieksloon
kon
zijn
moeder
medicatie
centrum
voor
dagopvang ligt daar
'om
de hoek'.
Daar kon
Maria Elena terecht. Haar moeder brengt e
haalt
haar elke
dagde
en pandemie
als zij niet kan doet
een van
dede
oudere
jongens dat. Maria Elena gaat er graag
betalen.
Tot
uitbrak
en
fabriek
De wet voor bescherming van persoonsgegevens (AVG) geldt ook voor de gegevens die wij hebben van kinderen die ondersteund zijn. Om
heen, ze leert er van alles, zoals lampenpitten maken, naaien, de moestuin verzorgen, zeep maken en
deze reden wordt alleen de voornaam van het kind genoemd. Voor gebruik van de foto is toestemming gevraagd. Aan u vragen wij om deze
sloot.
De
jongen
kreeg
veel
epilepsieaanvallen
enbuurt van het fornuis komen, ban
persoonlijke informatie slechts in eigen kring te delen. Wilt u deze informatie delen op een website of via andere externe media, dan
ook gebak maken. Thuis mag ze overal mee helpen, maar niet in de
verzoeken wij u contact met het Liliane Fonds op te nemen.
als haar moeder is voor een ongeluk
een epileptische
In het centrum is er altijd iemand in d
woede-uitbarstingen.
HetbijLiliane
Fondsaanval.
sprong
Stichting Liliane Fonds, Havensingel 26, 5211 TX ’s-Hertogenbosch, tel. 073-5189420, www.lilianefonds.nl
buurt. Maria Elena krijgt medicijnen, maar het lukt nog niet goed om de dosis te bepalen.
IBAN: NL08RABO0303080000
bij:
medicatie, fysiotherapeutische adviezen en
Zij wil graag heel goed leren naaien zodat ze daar later haar brood mee kan verdienen. Ze is goed op
tijdelijke
voedselhulp.
weg en maakt soms
al mooie werkstukken
in opdracht van bekenden.

Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor de kosten van dagopvang, een maaltijd tussen de
middag, lesmaterialen en ouderbegeleiding. Uw gift wordt aan deze hulpvraag gekoppeld.

BIJDRAGE € 122,48

De wet voor bescherming van persoonsgegevens (AVG) geldt ook voor de gegevens die wij hebben van kinderen die ondersteund zijn. Om
deze reden wordt alleen de voornaam van het kind genoemd. Voor gebruik van de foto is toestemming gevraagd. Aan u vragen wij om deze
persoonlijke informatie slechts in eigen kring te delen. Wilt u deze informatie delen op een website of via andere externe media, dan
verzoeken wij u contact met het Liliane Fonds op te nemen.
Stichting Liliane Fonds, Havensingel 26, 5211 TX ’s-Hertogenbosch, tel. 073-5189420, www.lilianefonds.nl
IBAN: NL08RABO0303080000

Gezondheid
en revalidatie

Onderwijs

Vervoer en
communicatie

Werk en
inkomen

Seksuele en reproductieve
gezondheid en rechten

Als vrijwilliger
geef je een
mooi gebaar
FOTO: CHIARA BELTRAMINI

Al 22 jaar de
juiste postcode
Wij bereiken ook kinderen op plekken zonder postcode

Onlangs trakteerden we vrijwilligers
die voorlichting over het Liliane
Fonds geven in het onderwijs op iets
bijzonders: een workshop gebarentaal.
Leerzaam, en zo kunnen ze hun
gastlessen nóg inclusiever maken.

FOTO: CHIARA BELTRAMINI

Stel je eens voor … 22 jaar op rij winnen in de Nationale Postcode
Loterij. Zulke mazzel bestaat! Want sinds 2000 is het Liliane Fonds vaste
begunstigde van de Nationale Postcode Loterij. En ook dit jaar is een deel
van onze steun aan kinderen met een handicap mogelijk dankzij deze
bijdrage. Zo bereiken we met iedereen die meespeelt in de Nationale
Postcode Loterij nog meer kinderen, ook op plekken zonder postcode.
Zoals Sylvia (10, op de foto tweede van links), die woont in een afgelegen
regio in Kenia. Als peuter liep ze ernstige brandwonden op aan haar
voeten en kon ze niet meer lopen. Na intensieve revalidatie en meerdere
operaties kan Sylvia nu weer wél lopen, met steun van een spalk. En lekker
touwtjespringen met haar vriendinnen.

Wat zouden we zijn zonder onze
vrijwilligers? Een groot deel van
onze activiteiten is alleen mogelijk
dankzij tientallen mensen die zich op
uiteenlopende manieren belangeloos
inzetten voor het Liliane Fonds.

Wilt u meer weten over ons partnerschap met de Nationale Postcode Loterij
of onze (financiële) resultaten? Kijk in ons jaarverslag.

lilianefonds.nl/jaarverslag

Workshop gebarentaal

In het oog, in het hart
Mensen steunen het Liliane Fonds niet
zomaar. Vaak voelen ze een sterke
verbondenheid en connectie.
Dit hartverwarmende bericht dat Petra
uit Apeldoorn ons stuurde, spreekt
boekdelen. Recht uit het hart vertelt
Petra waarom ze zich zo betrokken voelt
bij kinderen met een handicap:

Mijn kinderen

Ik heet Petra
ben 40 jaar. Ik h
een verstandelen
eb autism
ij
ke
zelfstandig in ee beperking. Woon begeleide, en
n appartement in
Apeldoorn.
De kinderen uit d
ik in een boekje. e nieuwsbrief knip ik uit en pl
aankan, dit is eeOmdat ik zelf geen kinderen ak
n bewu ste keuze.
Mijn knuffels zij
krijgen een goeien mijn kinderen en die
Omdat ik zelf ook opvoeding door mij.
hoe de kinderen therapie volg weet ik
zich voelen (maar
allemaal doorz
wij zijn
etters!).
Ik vind het fij
te zien waar e m
worden. Als iknhom
ee geholpen
moeilijk heb dzan
boekje, dat geefet
ki
jk ik in het
t troost.
Ik ben al 4 of
En met de fees5tdjaar lid van het Lilliane Fond
dagen te wensen agen bel ik altijd om ze fijnes.
.
Petra

Petra uit Apeldoorn

Resultaat dankzij u!

OPBRENGSTEN 2021

Wat we in 2021
samen bereikten
U bouwt, samen met ons en heel veel mensen wereldwijd,
mee aan een droom: een wereld waarin kinderen met
handicap een eerlijke kans hebben op een volwaardig leven.
Voor uw steun zijn we u en al die mensen, zeker in deze
toch lastige tijden, ongelooflijk dankbaar!
In 2021 werd ons werk ook door veel mensen en op allerlei manieren ondersteund: met
kennis, tijd en financiële bijdragen. De nasleep van de coronacrisis zal de komende
jaren voortduren. Ondertussen neemt de onrust in de wereld toe en worden steeds
meer effecten van de klimaatcrisis zichtbaar. Kinderen met een handicap worden
hierdoor extra hard getroffen.

€ 22.365.104

● 37% Donaties en giften particulieren
● 34% Nalatenschappen particulieren
● 12% 	Donaties stichtingen &
vermogensfondsen
● 6% 	Bijdrage MIVA voor
vervoer & communicatie
● 6% Loterijen
● 3% Subsidie
● 2% Bedrijven

Zoals u van ons gewend bent, blijft het op maat ondersteunen van kinderen met een
handicap de kern van ons werk. Daarnaast gaan we ons sterker inzetten voor structurele verbeteringen in de omgeving van kinderen en om de oorzaken van buitensluiting
aan te pakken. Zo zorgen we ervoor dat kinderen met een handicap die opgroeien in
ontwikkelingslanden volwaardig meedoen.
Wilt u alles weten over onze resultaten, plannen en doelen? Bekijk ons gloednieuwe
jaarverslag 2021, op lilianefonds.nl/jaarverslag.

Ruth (13)
Kenia

BESTEDINGEN 2021

€ 23.677.073

INCLUSIEVE SAMENLEVING

Seksuele en
reproductieve
gezondheid
en rechten

Gezinsgerichte
revalidatie

● 46%	Besteding jaarprogramma
partners
● 30% Besteding extra projecten
● 8% Voorlichting
● 13%
● 3%
84,3%

Wervingskosten
Beheer en administratie
Besteed binnen doelstelling

Inclusief
onderwijs
Werk en
inkomen
Vervoer en
communicatie

Meedoen in de samenleving vraagt om
meer dan alleen directe kindhulp. Daarom
investeren we in kennis en bewustwording van
de omgeving, zodat meer mensen profiteren
van onze programma’s. In 2021 hebben we de
volgende resultaten behaald:

Fayaz (12)
India

• ruim 32.000 ouders betrokken bij de
revalidatie van hun kind
• ongeveer 2.400 leraren ondersteund bij het
geven van inclusief onderwijs

• bijna 3.500 lokale en bijna 1.500 nationale
ambtenaren bereikt om de belangen van
kinderen met een beperking te behartigen,
onder andere op het terrein van gelijke rechten
• ruim 400 traditionele leiders gesproken over
kansen en belemmeringen voor kinderen met
een beperking in hun gemeenschap
Deze resultaten zijn mede mogelijk gemaakt
met door MIVA gefinancierde vervoers- en
communicatiemiddelen.

Waar was het
Liliane Fonds
actief in 2021?
Aubride (15)
Democratische Republiek Congo
LATIJNS-AMERIKA

AFRIKA

AZIË

TOTAAL

3

16

6

25

46

323

209

578

> 3.700

> 22.600

> 30.700

> 57.000

Aantal landen
Aantal partnerorganisaties
Aantal kinderen

ACTIEF
MET SPO
ACTIEF
ZONDER SPO

LATIJNSAMERIKA

Bolivia
Guatemala
Nicaragua

AFRIKA
Benin
Burkina Faso
Burundi
Congo (D.Rep.)
Ethiopië
Kameroen
Kenia
Nigeria
Oeganda

Rwanda
Sierra Leone
Tanzania
Togo
Tsjaad
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Soedan

AZIË
Bangladesh
Cambodja
Filippijnen
India
Indonesië
Myanmar
Vietnam

Het totale aantal kinderen dat we bereiken, kan wisselen per jaar, per land of partner
organisatie. Tegelijkertijd hebben we meer extra projecten gedaan waarmee we struc-
turele veranderingen in gang hebben gezet waarvan de hele gemeenschap profiteert.

AANTAL KINDEREN

LEEFTIJDSCATEGORIEËN

> 57.000

Ice (16)
Indonesië

PRIMAIRE HANDICAP

43%		 Bewegen

56%

44%

7%

8%

8% Zien

24%
32%
0-5

6-11

17% Horen en spraak

12-17

29%
18-25

>25

Lees meer over onze aanpak in het jaarverslag 2021 op lilianefonds.nl/jaarverslag

3% Cosmetisch

FOTO'S: HOPE, MONA VAN DEN BERG, J.J. STOK, LEGHETVAST

29%		 Leren en gedrag

Uw steun beweegt de orthopedische
zorg in Rwanda
Stap voor stap wordt de bewegingsvrijheid voor vele duizenden kinderen en
jongeren met een handicap in Rwanda
groter. We ontwikkelen er de orthopedische zorg, samen met onze partners en
mede dankzij uw steun.

VAKMENSEN
In het zuiden van Rwanda staat het
ziekenhuis en revalidatiecentrum
HVP Gatagara. In de bijbehorende
orthopedische werkplaats werkt een team
van gespecialiseerde vakmensen. De
werkplaats is in 2019 grondig gerenoveerd
en gemoderniseerd, op basis van adviezen
van Livit en met financiële steun van het
Liliane Fonds.
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Sinds 2017 werken we samen met het
bedrijf Livit Orthopedie en onze Rwandese
strategische partnerorganisatie NUDOR
aan een grote kwaliteitssprong van de
orthopedische zorg in Rwanda. Dat is
nodig, want in het land is een enorme
behoefte aan orthopedisch specialisten.
Vele tienduizenden kinderen en jongeren
Aime staat op eigen benen dankzij een
met een handicap wachten op een goede
nieuwe prothese van HVP Gatagara
prothese.

Hakizimana (29), de techniek tijdens een
intensieve cursus van drie weken bij Livit
in Nederland. „Een geweldig leerzame
ervaring", zegt Isaac.
Een tweede doel van het werkbezoek was
om de opgedane kennis later te delen met
collega's van verschillende werkplaatsen
in Rwanda. “Daarom leerden we ook hoe
we dit kunnen overbrengen op anderen",
zegt Jean Pierre. Al die investeringen
werpen nu vruchten af.

levensbedreigende ontsteking. Sindsdien
stond hij op achterstand. Hij kon niet
meekomen met zijn leeftijdsgenoten en
ging niet naar school.
Begin dit jaar zette Aime opeens
reuzenstappen in zijn revalidatie, dankzij
de orthopedisch specialisten van HVP
Gatagara. Zij maakten voor hem een
prothese op maat. Aime leerde op eigen
benen staan. Nu speelt hij met zijn
vrienden en loopt hij mee naar school,
zonder krukken.
BEWEGING
Onze blik reikt verder dan Gatagara.
Met de Universiteit van Rwanda in Kigali,
actualiseerden we de driejarige opleiding
tot orthopedisch instrumentmaker.
En met onze financiële steun richtte
de opleiding een werkplaats in. Dankzij
deze investering mag de instelling
het kwaliteitskeurmerk dragen van de
International Society of Prosthetics and
Orthotics (ISPO).
Zo beweegt de steun van onze donateurs
de orthopedische zorg in Rwanda
naar een internationaal niveau. Via
academisch opgeleide orthopedisch
professionals en vakmensen die in
moderne werkplaatsen met up-todate technieken de bewegingsvrijheid
vergroten van kinderen en jongeren met
een handicap.

REUZENSTAPPEN
Zoals voor Aime (8). Hij was nog geen
jaar oud toen zijn linkeronderbeen moest
worden geamputeerd vanwege een

Maatwerk van de vakmensen

De orthopedische zorg in Rwanda is nu van internationaal niveau

FOTO'S: NUDOR

Hier maakt het team van Isaac Rukundu
(32) - hoofd van de afdeling en ortho
pedisch instrumentmaker - protheses van
hoogwaardige kwaliteit. In 2020 leerde
Isaac, samen met zijn collega Jean Pierre
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