RAPPORTAGE EXTRA GROOT VERSCHIL
Coordinator Hsi Hsi: “I want to stand firm for the people with disabilities in our society.
With more special materials we are able to improve the capacities of these the young
people better and changes will become faster”.
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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.

Uitvoering
Met andere, meer specialistische materialen
zou Hsi Hsi nog meer resultaat kunnen
bereiken. De € 1.000,-- wil de groep besteden
aan de aankoop van deze materialen.

Inleiding

Voortgang

Tijdens het project, de bouw van een internaat
voor kinderen met een beperking, maakten de
deelnemers kennis met de activiteiten van het
(lepra) behandelcentrum. Onder leiding van
coördinator Hsi Hsi is er kinderopvang en
krijgen ouders voorlichting en begeleiding. Ze
raakten onder de indruk van de manier
waarop Hsi Hsi iedere vrijdag (fysio)therapie
geeft aan de kinderen met een beperking,
zoals het achtjarige meisje in de presentatie.
Met haar beperkte middelen (drie stuks
ontwikkelingsspeelgoed) werkt ze hard om de
capaciteiten van deze kinderen te vergroten.

In februari 2018 is het internaat officieel
geopend. Op de foto hieronder staat een deel
van de materialen die is aangeschaft.

Tijdens het voortgangsbezoek is een winkel in
de hoofdstaf Yangon bezocht waar de overige
oefenmaterialen aangekocht zullen worden.
Meer informatie over dit project (MY217) en
nog te ontvangen updates zijn te vinden op:
www.worldservants.nl/projectarchief
De presentatie gemaakt voor dit ‘Extra groot
verschil’ voorstel is te vinden op:
www.worldservants.nl/wildeganzen/my217

Vervolg & verantwoording
De bijdrage van Wilde Ganzen is aan de
aanschaf van diverse therapie materialen en
hulpmiddelen besteed en is verantwoord op
pagina 84 van het jaarverslag 2017.

