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Huisbezoek bij ernstig beperkte jongen, die niet kan zitten
en ongecontroleerde bewegingen heeft die hem hinderen.
Voor hem hebben we een special houten stoeltje aan
gemeten zodat hij niet de hele dag op de grond hoeft te
liggen. Een rolstoel zou beter zijn, maar de reis naar het
revalidatiecentrum is te ver.
We gaven hem een bal ,een speciale, die hij zou kunnen
vasthouden met een belletje er in, s avonds toen ik terug
kwam lag hij er nog mee. Hij was een lieverd.
Meisje wordt op stoel neergezet, zeer ongecontroleerde
motoriek, ernstig beperkt. heeft geen voorzieningen, woont in
een huisje van klei , geïsoleerd van de wereld, heeft zelf geen
activiteiten.

Klein kindje met te hoge spanning in haar onderbenen,
waardoor ze nog niet kan lopen. met wat juiste oefeningen
zou ze goed kunnen ontwikkelen, er is helaas geen zorg.

Een jongetje dat meervoudig beperkt is. Hij kan
bijna lopen met steun, maar op zijn tenen.
Vrolijk, zit aan paal vast want er is geen vader,
moeder werkt op het land en hij is alleen thuis
met blinde oma, in een krotje. geen zorg, geen
therapie, armoedig huisje, lijkt wel een stal.

Een ernstig meervoudig beperkt meisje, ligt helemaal in elkaar, huilt,
heeft het koud, ligt op soort hangmat bedje buiten het huis. Is niet
zindelijk, de lucht komt ons tegemoet, Een ritselpapier zilverkleurig
trekt haar aandacht en het huilen stopt. Geen zorg, geen therapie,
geen voorzieningen, geen aandacht of plezier, ligt haar leven op het
bedje in elkaar gedoken, met ernstige vergroeiingen, kan niet meer
zitten.

Een ernstig meervoudig beperkte
jongen met moeder, geen zorg, geen
therapie, geen hulpmiddelen. Kan niet
zitten, niet staan of lopen.

Een jongen met spierdystrofie, kan niet meer staan, lopen of kruipen,
wordt gedragen, kan nog wel zitten. Normaal begaafd. Gaat langzaam
achteruit , tot hij vroeg zal overlijden. Geen zorg, geen school, geen
therapie.

Een ernstig meervoudig beperkte
vrouwtje van rond de 25 jaar, geen
respect vanuit de omgeving, geen
aandacht , geen mogelijkheden, geen
kleding. Bij een aai over haar bol moet
ze huilen, te verdrietig omdat er
iemand aardig voor haar is.
Zit haar leven op het paadje.

Klein kindje gehandicapt, geen behandeling, jammer lijkt mogelijkheden
te hebben.

Geestelijk beperkte jongen, kan wel al wat stapjes nemen. Wij
hebben vader geleerd hoe met hem te oefenen. laag niveau, we
krijgen zijn aandacht met ritsel materiaal.

Op de brommer gaan we op pad, dekens mee om uit te delen
aan arme mensen die het nu koud krijgen, vooral de
gehandicapte kinderen.

Deze jongen heeft ons hart gestolen. Zat met ontbloot onderlijf op
het kruispunt, kan met steun lopen maar moeizaam vanwege een
been met spasticiteit en spitsvoet, met een spalk zou dit beter en
stabiel gaan, is erg lief. Meervoudig beperkt maar kan
communiceren.
Toen hij de deken kreeg en een boekje moest hij huilen omdat zijn
ouders op het land waren en hij ons nu niet mee kon nemen naar
zijn huis, zo zielig en ontroerend, Echt een gave jongen.

Zo heb je veel voorbeelden. van kinderen die gewoon aandacht respect zorg en therapie
verdienen. Ze zijn lief hebben mogelijkheden, maar leven in een armoedig milieu waar
ouders geen kennis hebben van een kind met een beperking. Veel onwetendheid , geen
deskundigen in de buurt die kunnen helpen of adviseren. Inmiddels zijn er door ons
huisbezoeken gestart. Hier geven we vooral informatie, leren oefeningen aan, en leren de
mensen dat deze kinderen ook de moeite waard zijn, aandacht en zorg verdienen en een
goed leven. Doordat wij langskomen komt er al begrip voor vanuit de omgeving. Want het
halve dorp staat er onmiddellijk om heen en mee te kijken en te roepen.... Informatie
overdracht is zo belangrijk.
Sommige kinderen zouden naar school kunnen, een aantal naar een school voorbereidend
klasje en een aantal zouden veel kunnen leren en genieten op een dagbesteding. Daar
komen ouders mee , leren met hun kind om te gaan, hoe te dragen, hoe eten te geven, hoe
te hanteren, hoe ze plezier en aandacht te geven, hoe ze kunnen spelen. We kunnen
voorzieningen aanbieden waardoor de kinderen kunnen zitten met ondersteuning en niet de
hele dag op een matje hoeven te liggen. Als je zit heb je al een andere blik op de wereld.
Hun leven moet anders worden en daar kunnen wij voor zorgen, met onze handen en
kennis, samen met de lokale werkers die we trainen en de ouders die we ondersteunen en
adviezen geven en meenemen in de trainingen.
Huisbezoek bij zeer arme mensen,
kindje kan eigenlijk niet eten,
voorlichting is hier belangrijk.
Anders stikt het nog een keer in
zijn eten of loopt het
longontstekingen op door
verslikken.

