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Hsi Hsi coördinator en pastor in Chaungsone: “waar de christelijke en 

boeddhistische gemeenschap normaal gesproken langs elkaar heen leven, is daar 
sinds de bouw van het internaat verandering in gekomen." 
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Doel 
In Myanmar werkt de partner van World Servants, The Leprosy Mission, aan het uitbannen van lepra. In de 
periode van 2016 - 2020 worden vanuit 17 DRC's (= Disabled Resource Centers) mensen met lepra 
opgespoord en behandeld. Het versterken en uitbreiden van deze DRC's heeft tot resultaat dat ook 
kinderen en volwassenen met een beperking als lichamelijk gehandicapten, blinden, doven én mensen met 
lepra, geholpen kunnen worden als het gaat om onderwijs, gezondheidszorg en inkomen. 

Projectactiviteiten 
Het DRC in Chaungsone op "Belu Kyun"(= Blauw Eiland), staat op 
het terrein van de plaatselijke Baptistengemeente. Hier is dringend 
behoefte aan een internaat om kinderen met een beperking in de 
leeftijd van 3 - 18 jaar, die veraf wonen met name langs de kust, de 
mogelijkheid te bieden (middelbaar) onderwijs te volgen.  
De afmetingen van het te bouwen internaat is 80 x 49 feet (24 x 15 
mtr.) en het heeft twee slaapzalen, een keuken en eetzaal. De eerste 
fase is in 2016 gerealiseerd. Op de foto hiernaast staat het gedeelte 
van het internaat dat in 2017 afgebouwd is.   
Sportactiviteiten, ontmoetingen, kinderprogramma, discussies en 
huisbezoeken zorgen voor intensieve interactie tussen de 
gemeenschap en de Nederlandse jongeren waardoor bij beide een proces van verandering in gang wordt 
gezet.    

Uitvoering en voortgang 
Dit project was over twee jaar gespreid zodat de partner het organisatorisch en technisch kon behappen.  
Voor aanvang van het tweede project in de zomer van 2017 
stond er al een dak boven het gebouw en waren de fundering 
voor de tweede slaapzaal en de rolstoel-oprit opgemetseld. 
De World Servants groep metselde de muren op en werkte 
hard om de fundering op te vullen zodat de vloer gestort kon 
worden. Bij vertrek van de groep was de ruwbouw van de 
andere helft van het gebouw gereed en de voorzijde van het 
gebouw geschilderd. In de maanden daarna hebben lokale 
aannemers het afgebouwd. Zij legden de elektriciteit, de 
waterleiding en de afvoer aan, zorgden voor de vloeren, 
plaatsten de toiletten, douches, de keuken en de verhoogden 
toegankelijkheid van het gebouw door de rolstoelhelling, leuningen en andere voorzieningen.  
 
De realisatie van dit internaat voor kinderen met een 
beperking was al ‘officieel’ gevierd op 3 december, de 
Internationale Dag van Mensen met een Beperking. Tijdens 
het opvolgingsbezoek van de World Servants medewerkers 
op 25 februari 2018 werd het gebouw met een groot feest 
overgedragen en geopend. Het gebouw zag er prachtig uit en 
was eenvoudig maar netjes ingericht met bedden (zie foto) en 
ander benodigd meubilair. Voor de therapie oefeningen 
waren de eerste nieuwe leer- en speelmaterialen geleverd. 
Op de foto hiernaast staan er een aantal. 
De partner wil twee groepen in het internaat gaan 
huisvesten; bij de ene groep gaat het om jongeren die er 
tijdelijk zullen verblijven en naar (de middelbare) school gaan 
en daarnaast vaardigheden aanleren die hen helpen om voor 
zichzelf te kunnen zorgen.  De andere groep zijn kinderen en jongeren die voor lange tijd opgevangen 
zullen worden omdat ze meer zorg nodig hebben en speciaal onderwijs. Project updates en de 
bijbehorende foto’s van dit project zijn te vinden op de website worldservants.nl/projectarchief2017.  
 
Bij de uitvoering was te merken dat de partner maar ook de gemeenschap en de autoriteiten de nodige 
ervaring had opgedaan met het eerste project in 2016. Men wist beter waar men bij het eten op moest 
letten en hoe men de gemeenschap bij het project kon betrekken.   

https://www.worldservants.nl/myanmar/MY217
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Datzelfde gold voor de autoriteiten die hun akkoord 
gaven voor het programma en aanwezig waren bij het 
welkom heten van de groep uit Nederland. 
 
Het programma met de kinderen van twee 
kleuterscholen werd zeer gewaardeerd door de 
ouders en de kinderen vonden het geweldig. Gezinnen 
/ families die leden hadden met een beperking werden 
bezocht en er werden speciale activiteiten (spelletjes 
en oefeningen) met hen gedaan. Door het bezoeken 
van de mensen thuis en excursies naar de 
vissersdorpen, rijstvelden, het ziekenhuis, de 
rechtbank en werkplaatsen van mensen die souvenirs van hout maakten of een weefgetouw hadden (foto), 
was er veel interactie met de gemeenschap. Bij sommige activiteiten waren er 100 deelnemers. Aan het 
samen met de partner uitgevoerde Lifeskills programma namen 42 vrouwen deel.    

  
Resultaten 
Met het gereedkomen van het internaat kwam een lang 
gekoesterde wens uit van partner TLMI Myanmar en de mensen 
van de Baptisten kerk die het Disabled Resource Center in 
Chaungsone runnen. Tot nu toe konden ze alleen door middel van 
een dagopvang (kleuterschool – zie foto) zorg en onderwijs geven 
aan 45 kinderen in de leeftijd van zes maanden tot zes jaar. Onder 
hen waren een aantal kinderen met een beperking. Voor de 
kinderen en jongeren die veraf en geïsoleerd wonen, waren er 
geen mogelijkheden om naar de basisschool te gaan of verder te 
leren op een middelbare school. Met de komst van het internaat 
dat speciaal is aangepast voor mensen met een beperking kan deze groep nu wel geholpen worden. In dat 
opzicht is het internaat uniek in Myanmar. Gedurende dit schooljaar hebben zich inmiddels negen 
kinderen / jongeren aangemeld waarvan er al vijf hier hun intrek hebben genomen.    
    
Voor de staf van het DRC was het project een enorme opsteker en zegen. Zij leerde veel van de 
samenwerking met de Nederlandse jongeren. Onder andere de creativiteit die de jongeren aan de dag 
legden bij het kinderprogramma en de spelactiviteiten waren ‘eye opener’ voor hen evenals de manier van 
samenwerken en de gelijke taken voor jongens en meisjes. 
 
De gemeenschap kende het DRC en de kerk wel van de hulp die 
ze verleende aan mensen die dat nodig hebben. Het project 
zorgde voor meer bekendheid en betere onderlinge contacten 
waardoor hun interesse en betrokkenheid bij het project 
toenam. Veel mensen en autoriteiten waren aanwezig bij het 
diner en de cultuurshow die bij het afscheid van de groep 
georganiseerd werden. Dit was ook het geval bij de feestelijke 
overdracht in februari – zie foto. Die grotere betrokkenheid 
resulteerde er onder andere in dat een aantal inwoners 
meehielp bij het opzetten en runnen van een kleine varkensboerderij en een visvijver. Hiermee wordt 
inkomen gegenereerd dat gebruikt wordt om het internaat in stand te houden.  
  

Financiële verantwoording 
De projecten in 2017 zijn financieel mogelijk gemaakt door de bijdragen van de deelnemers, supporters 
van World Servants, fondsen, stichtingen, kerken en bedrijven.  
In het jaarverslag van 2017 zijn de projecten financieel verantwoord. Deze zijn te vinden op de pagina’s 84 
t/m 90. Het jaarverslag kan men inzien via de link: worldservants.nl/jaarverslag/2017 

https://www.worldservants.nl/jaarverslag


 

 

 

Lees meer op www.worldservants.nl/dit-bereiken-we. 
 
 
 
 
 
 
 


