Ons werk in Bangladesh
Vele kinderen bezoeken de dagcentra, in leeftijden van een paar maanden oud tot ongeveer 16 jaar.

Allen hebben een lichamelijke of meervoudige beperking. Echter, geen een kind is hetzelfde. Allen
zijn uniek en hebben individuele wensen en mogelijkheden.
Alle kinderen worden onderzocht samen met de teams en moeders. Dat doen we samen om er
zoveel mogelijk van te leren met elkaar.

Na het onderzoek beginnen we gelijk met oefeningen die helpend zijn voor het kind. We weten dan
de therapeutische mogelijkheden en dragen het over aan de moeders, zij leren dan hoe ze thuis
kunnen bijdragen aan de vooruitgang van het kind. Moeders zijn hier enthousiast over en
gemotiveerd.

We weten dan ook welke hulpmiddelen er nodig zijn voor de kinderen. Hulpmiddelen zijn reuze
belangrijk om de ontwikkeling en therapie te ondersteunen. Spalken om staan of lopen mogelijk te
maken, speciale stoeltjes om sterker te worden en te kunnen spelen, voelen en ervaren, een statafel
om de wereld vanuit een andere positie te bekijken en spieren op lengte te houden. Hulpmiddelen
helpen elke dag!

Voor het aanmeten van
de spalken hebben wij
gipsdagen. Dan gipsen
we alle kinderen zoveel
mogelijk op een dag.
Een leuke klus is dat.

Op het dagcentrum bieden we diverse activiteiten aan. We gebruiken hulpmiddelen zoveel mogelijk
functioneel, dat wil zeggen: een statafel om in te spelen, een stoeltje om te beleven…..

of om te leren, puzzelen,
werkjes maken, tellen, letters
leren, verven en natuurlijk
gymmen.

Er wordt van alles geoefend en aangeboden met veel variatie, activiteiten voor het dagprogramma,
pre schoolse vaardigheden, therapie, gymmen, creatief zijn en beleven. Vooral genieten voor de
kinderen en de moeders.
Vroegtijdige hulp is zo belangrijk, er zijn zoveel kinderen onder de 2 jaar. Gelukkig.

Daarom hebben we de ” babygroep”.
Hier helpen we de moeders de kinderen te hanteren, een goede houding te geven tijdens het
voeden, de kinderen te ontspannen, te stimuleren in hun ontwikkeling, te spelen en te ervaren. Ze
zijn ook met andere, vaak erg jonge, moeders en kunnen hun verhalen, vragen en problemen delen.

Vroeghulp geeft mogelijkheden voor later. De therapie en adviezen werken dan snel en effectief.
Ouderbijeenkomsten zijn leerzaam, vrolijk en verbindend.

De ouders en kinderen komen graag naar het dagcentrum, ons werk geeft een betere kwaliteit van
leven, het geeft hoop en schept kansen.

De kinderen zijn blij. Dat is de moeite waard.

