RAPPORTAGE EXTRA GROOT VERSCHIL
Say Say Phaw coordinator TLM Myanmar: “the hospital in Mawlamyine has two minivans that ar used for transportation of patients, children and hospital staff. Every year it
is a challenge to finance the general maintenance”.
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RAPPORTAGE

Doel: kinderen met een lichamelijke beperking, die lepra hebben, blind of doof zijn en te ver bij de school
vandaan wonen krijgen onderdak in het internaat en worden vanuit het naastgelegen behandelcentrum
begeleid en geholpen met onder andere aangepast onderwijs en (fysio)therapie.
Doordat het eiland sinds kort door een brug
verbonden is met het vasteland kunnen de
mini-vans van het ziekenhuis ingezet worden
om de kinderen en andere gebruikers te
vervoeren.

Inleiding
Dagelijks worden er in Chaungsone op ‘Blauw
eiland’ door het ‘Day Care Centre’ 40 kinderen
opgevangen en op de vrijdagen ondersteunt de
fysiotherapie 30 mensen met een beperking
(jong en oud). De vorig jaar met steun van Extra
Groot Verschil aangekochte hulpmiddelen zijn
zowel voor de fysiotherapie als de Day Care
van grote waarde.

I
Het nieuwe internaat voor kinderen met een
beperking is onlangs in gebruik genomen. De
‘bus’ (zie foto hieronder) haalde en bracht de
kinderen en mensen die op het eiland wonen
en die van de verschillende faciliteiten van het
centrum gebruik maken.

De presentatie gemaakt voor dit ‘Extra groot
verschil’ voorstel is te vinden op:
www.worldservants.nl/wildeganzen/my118

Uitvoering
Na overleg hebben het Day Care Center en het
ziekenhuis besloten om de bus niet te
repareren vanwege de ouderdom en de kosten.

Voortgang
Doordat het Day Care Center op Chaungsone
beter bereikbaar is, maken ook kinderen van
het vasteland gebruik van de faciliteiten. Zij
worden door de mini-van het ziekenhuis
opgehaald en met de andere kinderen van het
eiland naar het centrum gebracht. Een aantal
van deze kinderen verblijft doordeweeks in
het internaat.

De overige kinderen die van de Day Care
gebruik maken, worden aan het eind van de
dag weer naar huis gebracht.

Meer informatie over dit project (MY217) en
nog te ontvangen updates is te vinden op:
www.worldservants.nl/my217

Vervolg & verantwoording
De bijdrage van Wilde Ganzen groot € 1.000 is
besteed aan het onderhoud van de beide minivans van het ziekenhuis en is verantwoord op
pagina 89 van het jaarverslag 2018. Dit is in te
zien op de website van World Servants.
www.worldservants.nl/jaarverslag

