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Hoofdleider Cees Versteeg: “Matheo, een jongen met een beperking, hebben we geleerd
hoe hij de emmers met zand moest doorgeven. Na verloop van tijd had hij het door en
draaide mee als volleerd deelnemer. Zo bleef hij de hele periode bij ons aan het werk.
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Doel: kinderen met een lichamelijke beperking, die lepra hebben, blind of doof zijn en die op Blauw Eiland te
ver bij de school vandaan wonen onderdak bieden en begeleiding in Chaungsone zodat zij wel basis en
middelbaar onderwijs kunnen volgen.

Uitvoering door World Servants-groep

Voortgang

De tweede World Servants groep ging werken
aan de afbouw van het internaat. Peter
Verweij de Technisch leider schrijft in zijn
verslag: “de ruwbouw van de eerste slaapzaal,
rolstoel-oprit, eetzaal, kantoor en de keuken
was klaar. Fundering van de tweede slaapzaal
en de rolstoel-oprit waren opgemetseld. Ook
de pilaren en dak boven deze slaapzaal waren
gereed. Alle materialen om de fundering van
de tweede slaapzaal te vullen met zand,
vloeren te storten en muren op te metselen
waren aanwezig of werden op tijd bezorgd”.

Inmiddels rapporteert de partner dat 90% van
de afbouwwerkzaamheden klaar is. Men is nu
bezig met het aanbrengen van de laatste verflaag op de binnenmuren, het afmaken van de
keuken en het leggen van de vloertegels (foto).

“
Er zijn 15.000 emmers met zand gebruikt om
de fundering op te vullen. Er waren elke
middag wel vier tot vijf mensen uit de
gemeenschap die na hun werk meteen
kwamen helpen met zand verplaatsen.
Op 3 december, de Internationale Dag van
Mensen met een Beperking zal het internaat
officieel geopend worden.
Meer informatie over dit project (MY217) en
nog te ontvangen updates is te vinden op:
www.worldservants.nl/projectarchief

Vervolg & verantwoording

Bij het vertrek van de groep van het gebouw
grotendeels af. Luiken en deuren lagen klaar
om in de kozijnen gehangen te worden. De
voorgevel was geschilderd, kantoor en eetzaal
stonden in de grondverf.

In het voorjaar van 2018 zal World Servants
het project opnieuw bezoeken ten behoeve
van de voortgang en de eindrapportage.
Het project zal financieel verantwoord
worden in het jaarverslag van 2017 dat in mei
2018 beschikbaar komt.

