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EEN SPECIAAL GEVAL:  
DE STICHTING CE CAMILO IN BARRANQUILLA 

INLEIDING:  

Nogal speciaal, onze stichting CE CAMILO…....  

¿Maar wat maakt ons zo speciaal? Kiest u maar:  

 Omdat we voor mensen met een handicap zorgen? 

Veel mensen in Barranquilla kennen ons als “die 

stichting voor speciale kinderen”  Maar elk kind is uniek 

en speciaal, alleen hebben  kinderen met een handicap 

hebben integrale en gespecialiseerde zorg nodig.  

 Omdat we ons richten op wat mensen met een 

handicap wél kunnen en niet op hun beperkingen? 

 Omdat we al meer dan 20 jaar vechten voor het recht 

op geintegeerd onderwijs van kinderen met een 

handicap maar tegelijkertijd ook pleiten voor integrale zorg voor kinderen met ernstige en 

meervoudige beperkingen, waarin aangepast onderwijs combineert wordt met functionele 

revalidatie en training om de zelfredzaamheid te vegroten? 

 Omdat we serieus werk verrichten met de kinderen op een speelse manier?  

 Omdat we willen leren van de ervaringen van anderen zoals de ouders, de universiteiten, 

buitenlandse deskundigen en leden van ons eigen team, zodat we onze zorg steeds kunnen 

verbeteren? 

 Omdat we de beste orthopedische werkplaats hebben van de Caribische Kust en de mensen ook 

leren om zelf eenvoudige hulpmiddelen te maken om het dagelijks leven gemakkelijker te maken? 
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 Omdat we blijven geloven in de mensen ondanks hinderpalen en 

mislukkingen? 

 Omdat we koppigheid hebben omgezet in volharding, naar het 
voorbeeld van onze beschermheilige Sint Camillus, een gokverslaafde 
huursoldaat uit de 16e eeuw, die uiteindelijk zijn leven wijdde aan de 
zorg voor de zieken in het armenhospitaal van Rome? 

 Omdat we geld beschouwen als een uitvinding van de duivel, maar een 
goede besteding van de bijdragen van de staat en van onze donoren 
een heilige plicht vinden? 

In dit document, willen we ons GEVAL uitleggen:  

DE ZORG VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP. 

En u laten zien dat het werken met mensen met een handicap heel erg de moeite waard is 

DE VICIEUZE CIRCEL TUSSEN ARMOE EN HANDICAP DOORBREKEN  

In de armenwijken van Barranquilla bestaat een vicieuze cirkel tussen armoede en handicap. Arme 

mensen lopen meer risico om een handicap te krijgen  en een gezinslid met een handicap leidt op 

zijn beurt tot meer armoede voor het gehele gezin. Wanneer een gezinslid een handicap heeft, 

beïnvloedt dat de kwaliteit van leven en de sociaal-economische situatie van het hele gezin. 

Hoe ernstiger het handicap, des te meer sociaal isolement. Ook voor de andere gezinsleden nemen 

de mogelijkheden af om het huis uit te gaan, sociale relaties te onderhouden, inkomsten te verkrijgen 

en een acceptabele levenskwaliteit te hebben. 

Dag en nacht de verantwoordelijkheid hebben voor iemand die volledig van je afhankelijk is vormt 

voor ieder gezin een zware psychologische last. Het kan leiden tot gevoelens van jaloezie bij de 

andere kinderen en vermoeidheid, geïrriteerdheid en wanhoop bij de volwassenen. 

Als bij deze spanningen dan ook nog gevoelens van schuld en schaamte komen en als de leden 

van het gezin niet dezelfde maatstaven hebben in de omgang met hun familielid met een handicap 

(sommige nemen hem te veel in bescherming en anderen laten hem juist aan zijn lot over), kan dat 

leiden tot een situatie die de levenskwaliteit van het gehele gezin aantast. 
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(Bron: De uitdaging van integratie in een marginale gemeenschap, de ervaringen van CE CAMILO, blz. 401, 
Verslag van het 4e Internationale Congres  “Handicap en Integratie”, Medellin 2008)   

Voor CE CAMILO is het onacceptabel dat mensen met een handicap moeten leven in deze vicieuze 

cirkel van armoede en handicap. Veel mensen met ernstige of meervoudige beperkingen, uit de 

armste bevolkingslaag brengen hun hele leven opgesloten in huis door. Soms letterlijk opgesloten, 

sommige gezinnen laten hun familie met een handicap achter slot en grendel alleen achter in huis, 

Colombia kent geen sociale uitkeringen. Als niemand gaat werken heeft het hele gezin niets te eten.    

Het is niet gemakkelijk, maar we kunnen de cirkel op vele manieren doorbreken: door aandacht en 

steun te geven aan alle gezinsleden; door middel van een rolstoel of een prothese, of revalidatie, 

door onderwijs in een reguliere school of in een gespecialiseerd instituut als CE CAMILO.  

De sleutel tot de oplossing is dat we ons concentreren op de capaciteiten van de betreffende 

persoon, vragen wat zijn of haar dromen zijn en helpen zoeken naar de mogelijkheden om die te 

realiseren. 

DOELSTELLINGEN EN UITDAGINGEN 

CENTRALE DOELSTELLING 
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De levenskwaliteit van mensen met een handicap verbeteren en hun rechten en integratie 

bevorderen door het verlenen van diensten op het gebied van onderwijs, revalidatie, het leren leven 

met een handicap, advies en ondersteuning.  

DE DOELGROEP 

Mensen met een handicap en hun familieleden, met name kinderen en jongeren uit de armste 

bevolkingslaag.  

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN: 

1. Kinderen en jongeren, die niet terecht kunnen in het reguliere onderwijs vanwege hun handicap, 

integrale zorg bieden, die hen in staat stelt hun kennis, vaardigheden en behendigheid te 

ontwikkelen, met de nadruk op communicatie, spelend leren en functionele revalidatie. 

2. Jongeren met een handicap in de leeftijd van 16 tot 25 jaar voorbereiden op toekomstig werk  

door hen beroepsgerichte vaardigheden bij te brengen in het Vakonderwijs.   

3. Mensen met een handicap en hun familieleden begeleiden in het formuleren en uitvoeren van 

een plan met concrete doelen en activiteiten op korte, middellange en lange termijn, die 

aansluiten bij hun interesses en capaciteiten. 

4. De zelfredzaamheid en zelfstandigheid vergroten door het vervaardigen van ortheses, protheses 

en eenvoudige technische hulpmiddelen voor het dagelijks leven. 

5. De fysieke en communicatieve vaardigheden van mensen met een handicap van alle leeftijden 

stimuleren  en ontwikkelen door therapie en huisbezoeken.  

6. De familie motiveren en leren om op te komen voor hun rechten, deel te nemen aan de lokale 

comités voor het gehandicapten beleid van de overheid en zich in te zetten voor de integratie 

van mensen met een handicap. 

7. Andere instanties betrekken bij het werk en netwerken opzetten in de wijken om de integratie en 

de rechten van mensen met een handicap te bevorderen en de zorg en hun kwaliteit van leven 

te verbeteren.   

DE STICHTING CE CAMILO  

HET BEGIN. 

CE CAMILO is voortgekomen uit een programma voor ondervoede kinderen dat in 1985 opgezet 

werd door een vrijwilligster uit Nederland, die zich had aangesloten bij de communiteit van de orde 

van de Camilianen in de wijk La Paz in Barranquilla. 

Geholpen door een groep vrouwen uit de wijk en met geld van Caritas Nederland begonnen we met 

voedselhulp aan ondervoede kinderen en scholing aan hun moeders. Bij de huisbezoeken troffen 

we veel kinderen met een handicap aan, die geen enkele zorg ontvingen op het gebied van 

gezondheidszorg of onderwijs. Met steun van het Lilianefonds in Nederland konden we deze 

kinderen helpen. Het aantal kinderen groeide snel en in 1997 begonnen we met de bouw van een 

eigen instelling waar we zorg konden geven aan kinderen met een ernstig of meervoudige handicap. 

Dankzij aanvullende steun van de Kinderpostzegels en een Duitse stichting konden we in november 

1998 ons gebouw openen in de wijk La Paz in het arme zuid-westen van Barranquilla.  
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GROEI EN ONTWIKKELING 

Vanaf 1998 zijn we voortdurend gegroeid. We begonnen als een soort creche voor kinderen met 

een handicap, die werden verzorgd door vijf vrouwen uit de wijk zonder professionele opleiding, voor 

100% afhankelijk van giften, waarvan 98% afkomstig was uit Nederland en Duitsland. In de periode 

1998 – 2006 heette het centrum Centro de Recuperación la Paz (Revalidatiecentrum la Paz) en 

vielen we onder het gezondheidscentrum San Camillo, een ander project van de Camillianen. 

In 2006 organiseerden we ons als een onafhankelijke stichting met een eigen rechtspersoonlijkheid 

en een eigen Bestuur. Dat was een geweldige stap vooruit.  

Tussen 1999 en 2013 voerden we 20 uitbreidingsprojecten uit en wisten we een goed opgeleid,  

interdisciplinair team samen te stellen zodat we zorg van goede kwaliteit konden gaan verlenen aan 

het groeiende aantal kinderen. In 2002 sloten we het eerste zorgcontract af met het ICBF, de 

Colombiaanse Kinderbescherming en in 2011 kregen we ondersteuning van het Gemeentebestuur 

van Barranquilla. In 2014 openden we onze eigen orthopedische werkplaats, die zorg verleent aan 

ambulante clienten van alle leeftijden en lagen van de bevolkjing uit het hele Caribische kustgebied 

van Colombia.  
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Momenteel beleven we een terugval als gevolg van de Covid-19 pandemie maar we vertrouwen er 

op dat we de problemen kunnen overwinnen en dat we opnieuw kunnen gaan groeien. In onder-

staande tabel vatten we de groei van CE CAMILO samen: 

DE GROEI VAN  CE CAMILO IN CIJFERS 

Ítem 1998 2006 2019 2020 2021 

Personen met een handicap die zorg ontvangen 15 511 2.307 1.284 2.349 

Aantal diensten  en programma´s 1 6 11 8 10 

Aantal medewerkers op de loonlijst 5 26 83 67 85 

Het gebouw: in vierkante meters  205 1.833 3.795 3.795 3.885 

Jaarbegroting in miljoenen pesos 38 467 3.290 2.329 3.428 

Bijdragen van de Colombiaanse Staat: Kinder-
bescherming, Gemeente Barranquilla en 
Gouvernement Atlántico 

0 105 2.343 1.314 2.429 

Afhankelijkheid van giften voor functioneringskosten 100% 54% 6% 22% 5,1% 

Buitenlandse giften (investeringen en functioneren)  37 231 325 368 987 

Colombiaanse giften (investeringen en functioneren) 1 11 134 264 324 
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ONTWIKKELING VAN DE DIENSTEN EN EN PROGRAMMA´S VAN CE CAMILO:  

We zijn samen met de kinderen gegroeid. Omdat adolescenten andere behoeften hebben dan kleine 

kinderen, zijn we in 2002 begonnen met het vakonderwijs.   

In 1999 konden we onze eerste echte “beroeps” 

verwelkomen: Jos Hilkens, een gepensioneerde 

fysiotherapeut uit Nederland, gespecialiseerd in 

watertherapie,die vier jaar als vrijwilliger in CE 

CAMILO heeft gewerkt. Jos leerde ons de voordelen 

van deze vorm van revalidatie voor onze kinderen met 

een hersenletsel. Met ondersteuning van de Lionsclub 

uit Zaltbommel en de AAA, het drinkwaterbedrijf van 

Barranquilla konden we in 2002 een klein zwembad 

bouwen, dat geweldig populair is bij de 

kinderen.(Barranquilla ligt in de tropen en heeft 

overdag een temperatuur van 28 – 40 graden.  

Het contract dat we vanaf 2002 hebben met de Colombiaanse Kinderbescherming was een andere 

belangrijke stap. Het was de eerste overheidsbijdrage en dankzij die steun konden we colombiaanse 

beroepskrachten in dienst nemen. Zo konden we voldoen aan de wettelijke vereisten die verbonden 

waren aan het contract met de Kinderbescherming.   

In 2011 namen we een orthopedisch technicus in dienst om orthopedische hulpmiddelen te maken 

voor de kinderen. Zonder deze hulpmiddelen was het heel moeilijk was om verder te komen in hun 

revalidatieproces. Maar de technicus kon niet veel zonder de juiste apparatuur en daarom 

formuleerde we een ambitieus project om fondsen te werven voor de bouw en inrichting van een 

eigen orthopedische werkplaats. Alle machines kochten we in Nederland want daar waren ze veel 

goedkoper dan in Colombia. We kregen giften uit Colombia, Nederland en Duitsland en zo konden 

we begin 2014 de werkplaats feestelijk openen met de gouverneur van het departement Atlántico, 

doctor José Antonio Segebre.  
  

 

Zo groeiden onze diensten: in aantal, bereik, en kwaliteit. Altijd in antwoord op de behoeften van 

onze doelgroep en met ondersteuning van onze donoren.  
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HET HUIDIGE ZORGAANBOD  

1. Programa voor integrale zorg: We bieden aangepast onderwijs, revalidatietherapie en training 

in het leven met een beperking, sport, spel, een tussendoortje en een middagmaal aan kinderen 

met een handicap in de leeftijd van 0 tot 15 jaar. In het programma leren de kinderen en hun 

familie in het project voor Alternatieve en Augmentatieve (vermeerderde) Communicatie hoe ze 

kunnen communiceren met behulp van symbolen als foto´s, pictogrammen en concrete 

voorwerpen. Deze symbolen dienen ook als geheugensteuntje voor het aanleren van een vaste 

routine voor de handelingen van het dagelijkse leven. 

In 2020 verleenden we vanwege de COVID-19 pandemie vanaf 20 maart thuiszorg: met 

voedselpakketten, huiswerkopdrachten, dagelijkse telefoontjes en in noodsituaties huisbezoek.  

Sinds juli 2021 komen de meeste kinderen weer naar CE CAMILO.    

   

2. Vakonderwijs: voor jongeren met een 

handicap  in de leeftijd van 16 – 25 jaar. 

Na een introductiemodule kunnen de 

jongeren kiezen uit 3 opleidingen: 

Houtbewerking, Schilderen of bakken.  

De COVID maakte het in  2020 erg 

moeilijk het vakonderwijs voort te zetten. 

Onze jongeren moeten hun vak al doende 

leren en de praktijklessen konden niet 

gegeven worden. Nu kunnen we gelukkig 

weer aan de slag.  

3. Het Ondersteuningsprogramma: 

Scholing, advies, preventie en 

rechtsherstel met 90 kinderen en jongeren 

uit gezinnen met problemen als 

mishandeling, sexueel misbruik, 

drugsverslaving of verwaarlozing. 

Gefinancierd door de Kinderbescherming.  
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4. Ambulante Diensten: consulten met een revalidatiearts, fysio-therapie, ergotherapie, logopedie 

en psychologie. In 2021 waren er twee belangrijke ontwikkelingen: 150 migranten met een 

handicap uit Venezuela revalideerden in CE CAMILO met financiering van de BID. 

(Interamerikaanse ontwikkelings Bank) en het Secretariaat van Gezondheidszorg stuurde 235 

mensen naar CE CAMILO voor een evaluatie van het type en graad van hun beperkingen.  

5. Orthopedische Werkplaats: vervaardiging en onderhoud van 

ortheses, protheses en hulpmiddelen voor het bewegen, de 

houding, en de actviteiten van het dagelijks leven. Geopend van 

maandag tot en met vrijdag. Behandeling volgens afpraak 

Jaarlijks komen ongeveer 400 mensen van heel de Caribische 

Kust naar onze werkplaats. In 2020 waren dat er maar 202.  De 

werkplaats was een aantal weken gesloten en veel afspraken 

werden afgezegd uit angst voor besmetting met Covid-19. Het 

grootste deel van 2021 kon er weer op volle kracht gewerkt 

worden.   

6. Gemeenschapsrevalidatie: RBC: 

Begeleiding en advies voor mensen met een 

handicap en hun familieleden:  

o Voorlichting, advies en scholing over 

handicaps, onderwijs en revalidatie 

voorzieningen en documenten.  

o Eenvoudige hulpmiddelen leren maken  

o Huisbezoeken aan 2.000 mensen met een 

handicap 

o Participatie van mensen met een handicap 

en hun familieleden in  het gehandicapten 

beleid en organisatie van een RBC comité 

in 18 wijken. 

In 2020 schortte de Gemeente alle ondersteuning op waardoor we de activiteiten moesten 

beperken tot telefoontjes, voedsel hulp en enekele huisbezoeken. In het tweede semester van 

2021 hervatte de Gemeente een deel van de ondersteuning voor 850 mensen.  

7. Ondersteuning van het leerproces van kinderen met een handicap in het departement 

Atlantico. Sinds october 2021: Evaluatie van kinderen met een handicap, opstellen van 

individuele aanpassingen in het leerplan, scholing aan ouders en leerkrachten en huisbezoek aan 

de kinderen.  Het team van CE CAMILO gaat dagelijks met de revalidatiebus naar de dorpen.  
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ONZE MEDEWERKERS:  

CE CAMILO beschikt nu over een interdisciplinair 

team van 65 mensen: een revalidatiearts, een ergo-

therapeute, fysiotherapeuten, logopedisten, psycho-

logen, een diëtiste, orthopedisch instrumentmakers, 

docenten, instructeurs voor het vakonderwijs, 

maatschappelijk werkers, opbouwwerkers, adminis-

trateur, boekhouder, secretaresse, receptionisten, 

magazijnmeester,  een bode, systeembeheerders, 

een archivaris, nachtwakers en personeel voor de 

keuken, het onderhoud, en de schoonmaak. 

 

Daarnaast heeft CE CAMILO ook 3 groepen vrijwilligers, die 1 – 45 uur per week meewerken:  

• De Raad van Bestuur. Deze bestaat uit de 

voorzitter Maria Poulisse (antropologe uit 

Nederland), de penningmeester Maribel Romero 

(administrateur), de secretaris Edgardo Camargo, 

(gepensioneerd rector) en de leden Luis Posso 

(arts) en Brenda Borge (industrieel ingenieur).  

• De vrijwilligersgroep: 11 welgestelde vrouwen die 

onder leiding van Beatriz Toro en Brenda Borge 

activiteiten organiseren om fondsen te werven.  

• De RBC-comités: in 18 wijken opereert een RBC-comité, dat bestaat uit mensen met een 

handicap, hun familieleden en plaatselijke leiders. In totaal zijn er 106 vrijwilligers actief in de 

comités: 69 vrouwen en 37 mannen. Zij leveren een bijdrage aan de activiteiten gericht op 

mentaliteitsbeïnvloeding en ontspanning, bevorderen de integratie en toegankelijkheid in hun 

wijk, brengen huisbezoeken en formuleren voorstellen met betrekking tot het 

gehandicaptenbeleid. 

HET GEBOUW: 

CE CAMILO is in etappes gegroeid. Tussen 1995 en 2017 hebben we 19 stukken grond van onze 

buren gekocht om het gebouw steeds verder uit te breiden.    

CE CAMILO beschikt nu over een ruimte van 4.404 m2, een gebouw van 2 verdiepingen en 3.795 

m2, een parkeerterrein van 360 m2 met een garage van 90m2 voor de revalidatie bus en de kwekerij 

van 249 m2 die sinds 2020 niet in gebruik is. Met uitzondering van de tweede verdieping, die niet 

over een rolstoelhelling beschikt, is het gebouw overal toegankelijk voor rolstoelgebruikers.  

Aan de hand van de volgende foto’s willen we met u een rondgang maken door het gebouw:  
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Communicatie training De tuinderij van het Vakonderwijs 

  

 

                   Spreekkamers: Consulten van een psychologe  en de revalidatie arts   
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De therapie zaal Water therapie met fysiotherapie 
 

 

    

Snoezelen: de waarneming van de zintuigen op een aangename manier stimuleren   

 
  

De oefenzaal van de orthopedische werkplaats  
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Kleedruimte met douche van de 
orthopedische werkplaats 

Werken aan een prothese  

Op het parkeerterrein hebben we in 2021 een garage gebouwd voor de revalidatie bus, waarmee 

we zorg verlenen aan mensen met een handicap, die ver van de voorzieningen in de grote stad 

Barranquilla wonen in het departement Atlántico. 

VERGUNNINGEN EN REGISTRATIES  

Mensen met een beperking hebben integrale zorg nodig. Daarom heeft CE CAMILO verschillende 

vergunningen: Van de Gemeente Barranquilla voor basisonderwijs, de opleidingen van de 

vakschool, en de revalidatie zorg. Van de INVIMA, de Nationale Inspectie voor Medicijnen en 

Medische Hulpmiddelen, voor de orthopedische werklaats en van de Kinderbescherming voor de 

zorg voor de kinderen en jongeren.  We staan ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van 

Barranquilla en het register van stichtingen van het  departement Atlántico.  

SAMENWERKING MET ANDERE INSTELLINGEN:  

Bij de inspanningen die CE CAMILO doet om integrale zorg te verlenen hebben we vele 

bondgenoten gezocht en gevonden: 

Onze eerste bondgenoten zijn de projecten van de Camillianen in de wijk La Paz.  Sinds de komst 

van pater Cyriel Swinne in 1977 in Barranquilla heeft de communiteit gestreden om een gezonde 

Christelijke gemeenschap op te bouwen in de invasiewijken in het zuid-westen van de stad. Samen 

met de bewoners hebben de Camilianen een Gezondheidscentrum, een Bibliotheek, de School 

Comunal Mixto, een Voedingsprogramma, een Bejaardentehuis, een park, een sporthal, en een 

centrum om kinderen en jongeren van de straat te houden opgezet. Het nieuwste project is 

humanitaire hulp voor 3.000 Venezolaanse migranten dat gefinancierd wordt door de 

Interamerikaanse Ontwikkelingsbank.  

Onderdeel uitmaken van deze sociale projecten is een grote steun voor CE CAMILO en op haar 

beurt versterkt CE CAMILO de andere projecten. We steunen elkaar onderling in de dienstverlening 

aan de mensen die onze zorg vragen.  
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De tweede groep bondgenoten zijn de buurtorganisaties. We kennen de mensen die 

verantwoordelijk zijn voor de programma´s voor kinderopvang, ondersteuning van zwangere en 

zogende moeders, de scholen, de bejaardenclubs, de katholieke parochies, evangelische 

gemeenten gemeente en de Wijkraden in la Paz en de buurwijken. Het RBC-team heeft voor al deze 

groepen scholings- en voorlichtingsactiviteiten georganiseerd om de integratie van mensen met een 

handicap in het onderwijs, het sociale leven en het arbeids-proces te bevorderen.   

CE CAMILO werkt samen met verschillende plaatselijke overheidsinstellingen: Het 

Gemeentebestuur, de Kinderbescherming, de Gezinspolitie, het Huis van Justitie in la Paz, (een 

instelling waar verschillende diensten op het gebied van recht en conflictbemiddeling zijn 

samengebracht) en de SENA (de overheidsinstelling voor beroepsscholing) om op te komen voor 

meer entoegankelijkere diensten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en sociale 

programma’s voor mensen met een handicap.   

Wij zetten onze mensen ertoe aan deel te nemen in de Comités voor Gehandicaptenzorg van de 

Gemeente en de deelgemeentes. In maart 2019 werden 7 leden van de RBC-comités gekozen in 

het Comité voor Gehandicaptenzorg van hun deelgemeente en de voorzitster van onze 

oudervereniging werd in het gemeentecomité gekozen.  

De universiteiten vormen een andere belangrijke groep 

bondgenoten. CE CAMILO heeft samenwerkings 

overeenkomsten getekend met de universiteiten del 

Norte, Metropolitana, Simón Bolívar en Uniminuto. De 

studenten van deze universiteiten lopen stage in CE 

CAMILO onder begeleiding van docenten van de 

universiteit.  De stagiaires van de universiteiten vormen 

een aanvulling op de staf van CE CAMILO. De 

samenwerking met de universiteiten maakt het ook 

mogelijk “bij te bliven” in nieuwe theorieen en inzichten en 

deel te nemen aan seminars en cursussen.  

Op haar beurt heeft CE CAMILO conferenties georganiseerd voor studenten, docenten en 

afgestudeerden van de universiteiten.  

Ook de Media hebben zich vanaf het begin belangrijke  bondgenoten getoond. Zij hebben ons 

gesteund bij onze inspanningen om de publieke opinie te informeren over de barrieres die mensen 

met een handicap tegenkomen in de maatschappij en over de dringende noodzaak dat de regering 

een gehandicaptenbeleid opstelt en uitvoert.  

CE CAMILO heeft contacten gelegd met Colombiaanse instellingen  op het gebied van 

gehandicaptenzorg en revalidatie:  De Colombiaanse Nationale Instituten voor Blinden (INCI) en 

Doven (INSOR) het Rode Kruis, Teletón en de Stichting Saldarriaga Concha in Bogota (non-profit 

organisaties die zich richten op de verbetering van de levensomstandigheden van mensen met een 

handicap), Ministerie van Onderwijs, Ministerie van Gezondheid, CIREC, een revalidatiecentrum  in 

Bogotá, de Stichting Aluna in Cartagena en de Stichting Ideal in Cali  
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We hebben advies gevraagd aan instellingen in het buitenland die expertise hebben op het gebied 

van gehandicaptenzorg en we hebben instellingen bezocht in Nederland, Spanje en South Carolina 

in de Verenigde Staten.  

Verschillende experts uit Nederland hebben als vrijwilliger gewerkt in CE CAMILO voor periodes 

uiteenlopend van 2 weken tot 5 maanden en hebben hun kennis gedeeld met de staf en ouders. 
 

   

Statafels maken van karton Methode TEACCH  voor 
kinderen met autisme 

Workshop TEO: Ordenen van 
ervaringen 

 

 

Ook NGO´s (Niet Gouvernemente Organisaties) en particuliere 

ondernemingen zijn belangrijke bondgenoten: zij hebben ons 

gesteund met geld en materialen en samen hebben we activiteiten 

georganiseerd om de lokale gemeenschap verder te ontwikkelen 

zoals de aanleg van water en riolering. Tijdens de COVID pandemie 

hielpen ze ons met giften om humanitaire hulp te verlenen aan de 

mensen met ene handicap en de migranten uit Venezuela.  

Sinds  2019 vertegenwoordigt CE CAMILO de Regio Caribische 

Kust in het Comité van de 68 Organisaties die zorgcontracten 

voor kinderen met en een handicap hebben met de 

Kinderbescherming. Het Comité heeft vergaderingen belegd met de 

directie van de Kinderbescherming, Senatoren, Parlementsleden, 

de Presidentieel  Adviseur voor Gehandicaptenzorg, de Vice-

president van Colombia en hoge functionarissen van de Ministeries 

van Gezondheidszorg en Onderwijs en de Procureur om meer 

steun van de overheid  voor kinderen met een handicap te vragen.   

KENMERKEN VAN ONZE DOELGROEP 

Om de armoedecirkel te doorbreken moeten we onze clienten goed leren kennen. Sedert 2007 houdt 

CE CAMILO een register bij met gegevens over onze clienten die we jaarlijks actualiseren. 

Het grootste deel van onze clienten is van het mannelijk geslacht. Het verschil is het grootst bij de 

Integrale Zorg waar we bijna twee keer zo veel jongens als meisjes hebben. 

Voedselhulp in 2020 
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Verreweg de meesten van onze clienten komen uit de armste bevolkingslaag. (Colombia heeft haar 

bevolking onderverdeeld in 6 niveaus: 1 is het laagste en 6 het hoogste.) Zo’n 10 % leeft op niveau 

2 en enkele clienten van de orthopedische werkplaats wonen in niveau 5 of 6. Niemand woont alleen, 

iedereen leeft samen met één of meer gezinsleden. Zo’n 30% van de kinderen en jongeren met een 

beperking leeft in een huishouden waar een alleenstaande moeder gezinshoofd is. 60% van de 

clienten in niveau 1 en 2 leeft samen in een groter familieverband: grootouders, ooms en tantes, 

neven en nichten.  

Armoede, alcoholisme, drugsverslaving en geweld binnen het gezin komen vaak voor. Soms is er 

sprake van sexueel misbruik, criminaliteit of  drugshandel. Sommige kinderen zijn door de 

Kinderbescherming in een pleeggezin geplaatst vanwege de slechte thuissituatie.   .  

Onder onze clienten zien we alle soorten handicaps. 

70% heeft meerdere beperkingen. De kinderen en 

jongeren hebben over het algemeen een 

aangeboren beperking. In het RBC-programma en 

in de Orthopedische Werkplaats zien we veel 

volwassenen die een beperking hebben opgelopen 

door ziekte, een ongeluk of geweld. (bij voorbeeld 

bij een gewapende overval, een schietpartij op 

straat een aanslag of een landmijn).  

In de revalidatiediensten komen ook veel mensen 

met een tijdelijke beperking, bijvoorbeeld na een been breuk, of vanwege chronische rugpijn.  

Veel kinderen hebben gezondheidsproblemen die samenhangen met hun handicap zoals adem-

halings- of hartproblemen, epileptische toevallen of eetstoornissen. 

Hoewel bijna al onze clienten opgenomen zijn in een ziekenfonds is hun revalidatieproces over het 

algemeen gebrekkig, het duurt te lang voor het van start gaat en is vaak onvolledig. De gezinnen 

verliezen de eerste jaren, die juist van levensbelang zijn. Het ziekenfonds is nalatig en geeft geen 

voorlichting over vroegtijdige revalidatie. En veel ouders wachten te lang omdat ze hopen dat het 

handicap vanzelf “verdwijnt”. Vanwege de ambtelijke formaliteiten bij de EPS en het gebrek aan 

specialisten duurt het bij veel mensen met een handicap jaren voordat de diagnose gesteld is. 

Doorgaans gaan ze 1 of 2 jaar naar therapie en consulten en daarna geven ze de behandeling op 

om verschillende redenen: omdat ze geen resultaat zien, omdat de ouders geen vrij krijgen van hun 

werk om hun kind naar de verschillende afspraken te brengen of vanwege de vervoerskosten.    

De meeste mensen met een handicap beschikken niet over orthopedische en andere  hulpmiddelen 

die hen zouden helpen bij het verbeteren van hun mobiliteit en hun houding, bij het uitvoeren van de 

handelingen van het dagelijks leven of hun communicatie. In veel gevallen blijft het ziekenfonds ook 

in gebreke met het verstrekken van de nodige medicamenten. Een triest voorbeeld daarvan zijn de 

medicijnen voor epileptische toevallen.    

739; 30%

659; 27%

461; 19%

280; 12%

280; 
12%
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HET ZORGPROCES:  

Ieder persoon is anders en 

verdient op de persoon 

toegesneden zorg. Daarom 

wordt elke nieuwe client eerst 

geevalueerd.  Het team eva-

lueert niet alleen de persoon met 

een handicap: ook zijn familie is 

belangrijk en moet betrokken 

worden bij het zorgplan en de 

plannen voor zijn levendoel.  

De levensomstandigheden, de 

voorgeschiedenis van de cliente 

en van zijn familie, de 

persoonlijkheid, de leeftijd en de 

aard van het handicap zijn van 

invloed op op het onderwijs- en 

revalidatie-proces. Een client 

kan in CE CAMILO gebruik maken van verschillende diensten maar in elk programa verloopt het 

zorgproces volgens deze zes stappen. 

In het hele zorgproces bij CE CAMILO is communicatie 

van wezenlijk belang. Veel kinderen in de integrale zorg 

hebben spraak en communicatie beperkingen. Anderen 

hebben moeite met het uiten van gevoelens en emoties, 

raken daardoor gefrustreerd en hebben als gevolg 

daarvan gedragsproblemen. Veel kinderen hebben 

geheugen en concentratie problemen. Dat beïnvloedt het 

leerproces en hun vermogen om activiteiten uit te voeren 

die op het oog heel eenvoudig zijn.   

Met steun van experts uit Nederland en Spanje en met 

financiële hulp van “Kindermissionswerke” uit Duitsland 

ontwikkelden we tussen 2014 en 2018 het project voor 

Alternatieve en Augmentatieve Communicatie (AAC). 

ACC maakt gebruik van symbolen, beelden zoals foto’s 

of pictogrammen, en gebaren om de communicatie te 

ondersteunen. Deze methode maakt de kinderen 

vertrouwd met dagelijkse routines zodat ze kunnen 

anticiperen op de gebeurtenissen en een veilig gevoel 

krijgen. De familie wordt bij het proces betrokken door middel van scholing en huisbezoeken. We 

gebruiken uit Europa meegebrachte apparatuur en speciale software en aanpassingen op de 

computer om te werken met de kinderen met een meervoudige beperking.   
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ONZE INSPIRATIEBRON EN DE WAARDEN WAAR WE VOOR STAAN.   

ONS GROTE VOORBEELD: SINT CAMILLUS  

CE CAMILO is genoemd naar Camillus de 

Lellis, stichter van de Orde van de 

Ziekendienaren, beter bekend als de 

Camillianen. 

Camillus was een huursoldaat, die vanwege 

een beenwond zijn militaire carierre moest 

opgeven.  In het ziekenhuis zag hij de ellende 

van de zieken en hij bleef er zijn verdere leven 

om voor hen zorgen. 

In zijn laatste levensjaar vatte hij zijn ervaringen 

van 35 jaar dienst aan de zieken samen in tien 

geboden voor zijn mede-broeders. 

CE CAMILO heeft deze tien geboden als volgt  

aangepast:   

Ik heb een handicap en daarom ben ik jouw meester en de baas van CE CAMILO: 

1. Eer de waardigheid en heiligheid van mijn persoon, evenbeeld van Christus, boven  mijn 

kwetsbaarheid en mijn beperkingen. 

2. Dien me met respectvolle en zorgzame liefde, met heel je hart, met heel je verstand, met al je 

krachten en met al je tijd. 

3. Zorg voor mij zoals je zelf verzorgd zou willen worden, zoals een liefdevolle, tedere moeder 

haar enige zoon verzorgt als hij ziek is. 

4. Wees de stem van de mensen zonder stem: verdedig mijn rechten. Zodat ze erkend en 

gerespecteerd worden. 

5. Vermijd alle onoplettendheid, die mijn gezondheid in gevaar kan brengen of mijn angst kan 

verergeren. 

6. Frustreer mijn hoop niet door jouw haast en ongeduld, door jouw gebrek aan tact en 

bekwaamheid. 

7. Ik ben in alle opzichten een compleet mens: behandel me ook zo. Reduceer me niet tot een 

nummer of een klinisch geval en beperk je niet tot een puur functionele relatie met mij.   

8. Hou je hart en je beroep zuiver; sta niet toe dat ze bezoedeld worden door ambitie en 

geldzucht. 

9. Bekommer je voor mijn vlotte en goede verzorging, vergeet niet dat ik naar CE CAMILO ben 

gekomen met de hoop gerevalideerd weg te gaan.  

10. Leef mee met mijn angsten en mijn lijden: ook al kun je me niet verlossen van de pijn, blijf bij 

me. Ik heb jouw menselijk en belangeloos gebaar nodig, dat me laat voelen dat ik iemand ben 

en niet iets of een interessant geval.  

Sint Camillus brengt de zieken in het ziekenhuis van de 
Heilige Geest in veiligheid tijdens de overstroming van de 
Tiber in 1598. Schilderij van Pierre Subleyras (1699-1749) 
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En als je alles gedaan hebt wat je moet doen.... 

Als je alles geweest bent wat je moet zijn.... 

Als je alle vervelende en onsmakelijke klusjes gedaan hebt.... 

Vergeet dan niet om me te bedanken.... 

omdat ik je in staat stel anderen te helpen. 

HET LOGO EN DE INSTITUTIONELE WAARDEN VAN CE CAMILO 

Het logo van CE CAMILO is geïnspireerd op de woorden waarmee Sint 

Camillus zijn broeders altijd aanspoorde om de zieken liefdevol te 

verzorgen: “meer hart in je handen, broeder”  

De institutionele waarden van CE CAMILO zijn: Integrale Visie, 

Bereidheid om te Veranderen en te Groeien, Toewijding, Creativiteit en 

Dienstbaarheid.  

LEVENS VERANDEREN EN NIEUWE HOOP GEVEN 

Al onze inspanningen zijn er op gericht een verandering ten goede te bewerkstelligen in het leven 

van onze clienten. Onze missie is met liefde en gemeenschapszin werken om een integrale zorg te 

bieden van uitstekende kwaliteit. De liefde staat niet voor niets voorop: We willen dat onze clienten 

en hun familieleden merken dat hun welzijn ons aan het hart gaat. Wij zien gezondheidszorg als 

dienstverlening, niet als een commerciele zaak. We willen natuurlijk wel graag dat CE CAMILO 

voldoende inkomsten verkrijgt  om te kunnen functioneren, maar het belang van de client moet altijd 

voorop staan.  

In de meer dan twintig jaar van ons bestaan zijn we erin geslaagd het leven van vele mensen te 

veranderen. In elke vorm van dienstverlening wisten -soms heel uiteenlopende- resultaten te 

boeken:  

RESULTATEN VAN DE ORTHOPEDISCHE WERKPLAATS EN DE AMBULANTE ZORG:  

In de werkplaats van CE CAMILO hebben we gezien hoe onze clienten hun leven nieuwe zin geven: 

Weer kunnen lopen, zelfs hardlopen of dansen, nadat je een been verloren hebt, is bijna een wonder.  

Alle clienten gebruiken daadwerkelijk de orthese of prothese die in onze werkplaats werd gemaakt. 

Dat hebben we bereikt door een nauwgezette evaluatie van het hulpstuk samen met de client, een 

uitgebreide uitleg en vaak ook een training in het gebruik voordat de client met zijn prothese,  

orthese, rolstoel of looprek vertrekt. Dankzij deze medisch-orthopedische hulpmiddelen kunnen de 

clienten hun dagelijkse activiteiten weer op pakken   
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Het verhaal van Samuel Antonio Hurtado Santiago, client van de Orthopedische Werkplaats 

Ik ben 39 jaar. In 2015 liep ik een dwarslaesie op als gevolg van een 

motorongeluk. Daarom is mijn lichaam aan de onderkant verlamd vanaf 

mijn onderste ribben. Ik was er slecht aan toe en de prognose was niet 

best. Mijn letsel is permanent en de specialisten voorspelden me dat ik 

nooit meer zou kunnen lopen. 

Voor mijn revalidatieproces verwees de arbodienst me naar de stichting 

CE CAMILO. Tidens mijn behandeling voelde ik me meer gemotiveerd, 

want ik vond in het team van het instituut een grote bereidheid om me 

te helpen. Ze moedigden me aan om mezelf steeds nieuwe doelen te 

stellen en daar aan te blijven werken. Zo heb ik stap voor stap en 

dankzij de ondersteuning van het team vandaag de dag weer veel van 

de vaardigheden terug die ik was kwijtgeraakt. Het is me gelukt veel 

verder te komen dan me was voorspeld: Ik heb nu  een knie-enkel-voet 

orthese voor allebei mijn benen en daarmee kan ik zelf opstaan, me 

bewegen, me verplaatsen en weer zelf, zonder hulp, alle activiteiten 

van het dagelijks leven verrichten. Ik heb veel motivatie en onvoorwaardelijke steun gevonden bij 

mijn vrienden van CE CAMILO, want zo zie ik ze: als vrienden, die je helpen kracht te vinden, verder 

te komen en je nooit gewonnen te geven. 

Resultaten van het RBC programa (Gemeenschaps Revalidatie) 

We hebben 18 RBC-comités opgericht in een gelijk aantal wijken in Barranquilla. De Comités worden 

gevormd door bijna 200 mensen, zowel mensen met een handicap als hun familieleden. Hiervan 

bleven er 106 actief tijdens de pandemie. 

De vrijwilligers kegen scholing in het RBC-programma van CE CAMILO en nu zijn ze locale leiders 

geworden. In maart 2019 werden zeven leden van de RBC-comités gekozen in het Comité voor 

Gehandicaptenzorg van hun deelgemeente.  

In 2018 bezochten de RBC-Comités de instellingen en organisaties 

in hun wijk om een enquete te houden over integratie en 

toegankelijkheid voor mensen met een handicap. De Comités 

stelden een rapport op over de toegankelijkheid en de integratie in 

hun gemeenschap en stelden een actieplan op om die te 

verbeteren. Op 28 september 2018 presenteerden vijf 

vertegenwoordigers van de Comités het actieplan in een openbare 

vergadering in het auditorium van het nieuwe evenementencentrum 

van Barranquilla. Zij presenteerden voorstellen voor verbetering 

van de gezondheidszorg, het onderwijs, werkgelegenheid en 

inkomen, de toegankelijkheid van wegen, gebouwen en transport 

en de organisatie en participatie van mensen met een handicap in 

het Gehandicaptenbeleid. 
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Met de steun van de RBC comités hebben we op 3 december 2019 de Internationale Dag van het 

Handicap groots gevierd op de boulevard van het evenementencentrum. Zo wisten we de zorg 

voor mensen met een handicap opnieuw op publieke agenda in Barrranquilla te krijgen. 

Het verhaal van Jeiner Pinedo van het RBC-comité van las Flores  

Mijn naam is Jeiner Pinedo, ik ben 26 jaar, en heb een fysiek hándicap, dat de 

beweging van de rechterkant van mijn lichaam beperkt. Mijun hobby is koken. 

Ik heb een broer met Down syndroom. Mijn moeder is een vechtster, met haar 

naaiwerk heeft ze ons vooruit geholpen.  Ik heb de fout gemaakt om in het 

derde semester te stoppen met de  technische studie boekhouden. Vanwege 

geldgebrek heb ik de enige kans die ik had om mijn moeder en broer vooruit te 

helpen moeten opgeven.   

Maar toch geloof ik dat ik nog meer opties heb, want ik heb nu een nieuwe kans 

om te werken als kapper. Ik verdien er niet veel meer maar het is genoeg voor ons dagelijks 

onderhoud. Mijn broer is niet naar school geweest. Alle scholen in de wijk sloten hun deuren voor 

hem. Alleen een particuliere school wilde hem wel inschrijven maar na een paar maanden moest hij 

daar weg omdat mijn moeder het schoolgeld niet kon betalen. 

Vandaag de dag weten we dankzij het RBC Project wat meer over de rechten van de mensen met 

een handicap en hoe we onze kwaliteit van leven kunnen verbeteren door participatie integratie in 

het onderwijs, werk en het sociale leven. Ik ben lid van het RBC Comité van de wijk las Flores en ik 

vind het fijn om deel uit te maken van zo´n waardevol project dat er naar streeft de gemeenschap 

met een handicap zich sterk maken voor een toegankelijke en inclusieve maatschappij. 

Resultaten van het programma voor Integrale Zorg: 

Met de allerjongste kinderen willen we zo vroeg mogelijk beginnen: dan kunnen goede resultaten 

worden bereikt want dat is de levensfase waarin de meeste ontwikkeling en groei plaatsvindt. De 

hersens van een klein kind zijn nog “soepel” genoeg om zich nieuwe functies eigen te maken.  

Bij de wat oudere kinderen is het doel eerder het leerproces dan revalidatie: het leren leven met de 

beperking  in plaats van het herstellen van de door de beperking aangetaste functies. 

Het leerproces is een langzaam proces dat veel doorzettingsvermogen vraagt en waarbij het 

vertrouwen van het kind en zijn familie moet worden gewonnen. Met veel geduld en toewijding 

organiseert het team iedere dag spelletjes en activiteiten die het kind moeten helpen zijn potentieel 

te ontwikkelen. Op deze manier hebben we de volgende resultaten geboekt: 

• Eén derde van de allerjongste kinderen is erin geslaagd de overgang naar het reguliere onderwijs 

te maken.   

• Ieder kind heeft zijn eigen gepersonaliseerde studieplan, zodat het zich in zijn eigen tempo kan 

ontwikkelen. 

• De kinderen hebben belangrijke vorderingen gemaakt op het gebied van gedrag en onderlinge 

relaties. 
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• Maatschappelijk werk is er in geslaagd om de overheidsinstanties in te schakelen om te zorgen 

dat de rechten van de kinderen op identiteitspapieren, toegang tot gezondheidszorg en onderwijs, 

sociale inclusie, bescherming en vrije meningsuiting gewaarborgd worden.   

• Met behulp van de hulpmiddelen voor communicatie en het oefenen van vaste routines met 

ondersteuning van pictogrammen nemen de kinderen meer en beter deel aan de activiteiten in 

de groep, thuis en op andere plaatsen waar ze regelmatig komen.  

• Die participatie versterkt op haar beurt het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde van de 

kinderen en jongeren omdat zij merken dat ze deze activiteiten best aankunnen.  

Het verhaal van Geraldine Solane, moeder van Kenner Fontalvo 

Ik ben Geraldin Solano, de moeder van Kenner Fontalvo. Kenner 

heeft een verstandelijk en een visueel handicap en hij heeft een 

stoornis in de taal- en spraakontwikkeling. Toen hij bij CE CAMILO 

kwam was hij 6 jaar en kon hij niet lopen, wist hij niet met andere 

kinderen om te gaan, was hij tot weinig in staat en kon hij niet op 

eigen benen staan. 

Nu is hij 11 jaar en dankzij CE CAMILO, de therapie, het onderwijs 

en de ondersteuning van  de maatschappelijk werksters kan ik nu 

zeggen dat mijn  kind grote vorderingen heeft gemaakt: iedere dag 

gaat hij om met andere kinderen, hij heeft leren lopen en aan de 

hand van het programma voor augmentatieve en alternatieve 

communicatie leert hij zich te uiten.  

Ik ben heel blij met de hulp die de stichting ons als gezin heeft 

gegeven.   

Het verhaal van Luís Carlos González Calderón, 

leerling voorbereidend beroepsonderwijs Integrale Zorg   

Ik heet Luis Carlos González Calderón. Ik heb epilepsie. Vanaf 

mijn tweede jaar krijg ik zorg in CE CAMILO. Ze merkten dat mijn 

moeder erg met mijn situatie worstelde en ze gaven me alle steun. 

Ik beschouw CE CAMILO als mijn tweede familie, want bij hen ben 

ik opgegroeid. Ik ben nu 14 jaar en als ik terugdenk aan mijn 

vorderingen, mijn successen, eerste woorden en eerste stappen, 

dan was dat altijd in het gezelschap van de medwerkers van CE 

CAMILO en mijn klasgenoten. Ze waren er altijd voor mij en mijn 

familie. Als er problemen waren met mijn medicijnen of iets anders, 

of dat nou mij persoonlijk of mijn familie betrof, altijd zijn de sociale werksters en de psychologe 

steun en toeverlaat geweest voor mij en mijn familie.  
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Ik mis de instelling en haar medewerkers erg. Ik kan niet wachten om er weer heen te gaan, ik denk 

de hele tijd aan het moment dat ik weer terug kan naar die plek  die me zoveel geluk gaf. Ik mis je 

CE CAMILO. Ik hoop je snel weer te zien. (Geschreven tijdens de thuiszorg vanwege de COVID)  

Resultaten in het werk met de familie: 

In de afgelopen 15 jaar hebben we veel zien veranderen in de gezinnen:  

• In 2006 was slechts 40% van de kinderen aangesloten bij een ziekenfonds en 60% had niet eens 

een identiteitsbewijs. 30% van de kinderen leed aan een vorm van ondervoeding. Schurft en luizen 

kwamen heel veel voor. Veel kinderen kwamen ´s morgens slecht gekleed en ongewassen naar 

CE CAMILO. Dat alles is radicaal veranderd. De levensomstandigheden zijn verbeterd, maar de 

belangrijkste oorzaak is een verandering in mentaliteit van de ouders: Tijdens de scholing voor 

ouders in  CE CAMILO hebben ze andere ouders ontmoet die ook een kind hadden met hetzelfde 

handicap, wat er goed verzorgd uitzag, en dat is voor hen een voorbeeld geworden. Met de 

ondersteuning van ons team zijn de ouders met elkaar ervaringen uit gaan wisselen en hebben van 

elkaar geleerd.  

• De thuisplannen helpen de familie om de kinderen te helpen hun vaardigheden te vergroten met 

activiteiten uit het dagelijks leven of met sport en spel.   

• CE CAMILO organiseert workshops met practische en speelse activiteiten voor de familieleden 

over het maken van eenvoudige hulpmiddelen met afvalmateriaal en gewone gebruiksartikelen. Zo 

lerén de ouders hulpmiddelen te maken voor de dagelijkse handelingen,  communicatie,  beweging, 

houding, verplaatsen en voeding van het kind.  

• Begeleiding van de gezinnen ter verbetering van de kwaliteit van voeding niet alleen voor de 

kinderen en jongeren maar voor het gehele gezin, waarbij ze scholing krijgen over goede 

voedingsgewoonten en leren maaltijden te bereiden met seizoensgebonden producten uit de eigen 

omgeving, die passen binnen het gezinsbudget.  

• De gezinnen hebben begrepen hoe belangrijk het is om de cognitieve, emotionele en contactuele 

behoeften van elk kind te identificeren en er mee om te gaan en om ruimte te scheppen voor goede 

communicatie door middel van spel en leerproces.   

• De gezinnen hebben geleerd hoe ze risiocovolle of gevaarlijke situaties in hun sociale omgeving 

kunnen voorkomen of het hoofd te bieden en, omdat ze hun rechten kennen, zoeken ze hulp of 

oplossingen in deze situaties.  

In het staatje hieronder vatten we de resultaten samen die bereikt zijn dankzij de adviezen en 

ondersteuning van het team van CE CAMILO aan de families:   

 Resultaten:    2018 2019 2020 2021 Total 

Register van de Burgerlijke Stand 1 6 1 1 9 

Identiteitskaart (voor kinderen van 7 tot 17 jaar) 100 60 28 23 211 

Identiteitsbewijs 27 20 0 3 50 

Ziekenfondskaart 45 27 13 21 106 

Behandeling in gezondheidszorg 1.324 1.616 676 867 4.483 

Hulpmiddelen van het ziekenfonds 10 4 3 1 18 

Integratie in het Reguliere onderwijs  17 26 3 8 54 

mailto:info@cecamilo.org.co


| PROCESO GESTION DIRECTIVA OT-GD-20 

EEN SPECIAAL GEVAL 
 

Versie1 

Blz. 26 van 35 

 
 

NIT. 900.121.384-7. Lic. Func. Secr. Educ. B´quilla Res. 001302/2006 Registro Distrisalud 02914/2007 
K12F 100-35, barrio la Paz, Barranquilla, Tel.3808654, Fax: 3822109, E-mail: info@cecamilo.org.co www.cecamilo.org.co 

Verbetering van de opvoeding in het gezin 10 9 22 50 91 

Het Ministerie van Onderwijs van Colombia wil dat alle kinderen met een handicap naar het reguliere 

onderwijs gaan, daarom is er geen budget voor speciaal onderwijs in instellingen als CE CAMILO. 

CE CAMILO stuurde in 2021 lijsten met de gegevens van 225 kinderen met een handicap naar het 

Secretariaat van Onderwijs. Met het povere resultaat dat slechts 8 kinderen op het eind van het jaar 

ingeschreven werden bij een basisschool.  

Het verhaal van Maria Palencia, moeder van Angie Luna Palencia  

Angie is 10 jaar. Kort na haar geboorte werd vastgesteld dat zij een hersenbeschadiging heeft die 

leidt tot onvrijwillige spasmen. Mijn Angie is sinds december 2018 client van CE CAMILO als 

onderdeel van het door het ICBF betaalde programma ter ondersteuning van kinderen en jongeren 

met een beperking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij CE CAMILO heb ik kunnen rekenen op een geweldig team en heel goede mensen die me 

hebben geholpen om inzicht te krijgen in de beperking van mijn kind en om ermee om te gaan. Dat 

heeft me kracht gegeven voor het revalidatieproces.   

Dankzij de begeleiding van de psychologen en maatschappelijk werk heb ik geleerd over mijn  
rechten en die van mijn dochter. Zij hebben me de weg gewezen en zijn een grote steun geweest 
vooral op de momenten dat ik niet meer wist wat ik moest doen.  

Bijvoorbeeld hoe ervoor te zorgen dat het kind kan beschikken over een goede stoel, dat ze goed 

zit, hoe ik haar duidelijk kan maken dat ik van haar houd, hoe ik erachter kan komen welke dingen 

ze prettig vindt, hoe haar eten klaar te maken, hoe te zorgen voor een goede hygiëne en dat zij er 

goed uitziet. Zij hebben me ook de gelegenheid gegeven om mijn angsten en ervaringen met mijn 

kind te delen met andere ouders en om het spelen te zien als een middel om te leren en om met 

elkaar te communiceren, dat ze weet dat er van haar gehouden wordt en dat ze altijd veilig bij mij 

kan blijven. 

Hoewel Angie ook een cognitief gebrek heeft, hebben de pictogrammen van het programma voor 

augmentatieve en alternatieve communicatie haar geholpen om een voorwerp in verband te brengen 

met een handeling en zo duidelijk te maken wat zij wil. 
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Het gebouw is groot en gezellig. Angie heeft veel vrienden bij CE CAMILO en wil er snel weer heen 

om samen met hen te zijn. 

Zoals het motto van het instituut luidt: “Samen kunnen we het “ 

Resultaten op het gebied van de Vakopleiding 

De jongeren op de Vakopleiding leren om een productief persoon te zijn. Iemand die werkt verdient 

niet alleen geld, maar ook respect en een plaats in de maatschappij en in zijn familie. De jongere 

voelt zich nuttig, weet dat hij wat bijdraagt aan zijn familie, legt nieuwe contacten en vergroot zijn 

gevoel van eigenwaarde.  

• Jongeren, die met weinig gevoel voor eigenwaarde en het stempel “nutteloos” naar CE CAMILO 

kwamen, hebben zich ontwikkeld tot gewaardeerde leden van het gezin en enkelen is het zelfs 

gelukt werk te vinden bij plaatselijke ondernemingen.   

• We hebben een overeenkomst getekend met een groot bakkersbedrijf in Barranquilla, voor 

werkstages van de jongeren. Dat heeft geleid tot 2 permanente stageplaatsen en een 

arbeidscontract met 2 jongeren.  

• Sinds zij hun opleiding hebben afgerond werken 3 jongeren in het bedrijf van hun familie of in 

bedrijfjes in de wijk. 11 jongeren maken thuis producten voor de verkoop en dragen zo bij aan 

het gezinsinkomen. 

• Er is een technisiche beschrijvinf en een catalogus gemaakt van de producten van de ETDH en 

de instructeurs en de jongeren namen in 2019 deel aan 15 beurzen waar ze hun producten 

hebben getoond en verkocht.   

• Na hun opleiding hebben 4 jongeren zich verloofd en drie daarvan hebben kinderen. Een stel 

werd in CE CAMILO verliefd en is nog steeds bij elkaar.   

Het verhaal van Luis Miguel Ortiz,  

Leerling bij de Vakopleiding 

Ik ben 15 jaar, mijn droom is honkballer te 

worden en mijn eigen werkplaats voor 

houtbewerking en schilderwerk te hebben. 

De dokter zegt dat  ik een licht vestandelijk 

handicap en gedragsstoornissen heb. Ik 

weet dat het me moeilijk af gaat om 

sommige dingen te leren, maar ik weet 

zeker dat ik met mijn vaardigheden en 

kwaliteiten iedere moeilijkheid te boven zal 

komen.  

Ik ben leerling Houtbewerking en heb ook de lessen in de werkplaats voor Schilderwerk gevolgd. 

Alles wat ik heb geleerd heeft me geholpen om onafhankelijker te zijn en om me nuttig te voelen, 

niet alleen in mijn familie maar ook in mijn omgeving. Ik heb mijn buren geholpen met het schilderen 

van wat hekwerk en een wapenschild van mijn favoriete voetbalclub, Junior, en ze betaalden me 
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40.000 pesos. Daarmee kon ik spullen kon kopen om verder te gaan met het bewerken van hout en 

het schilderen van mijn dromen.  

Hulpverlening tijdens de pandemie: 

Tijdens de pandemie zijn we dagelijks in de weer geweest om de 

moeilijke situatie waarin vele gezinnen verkeerden te verlichtten   

Tussen maart en december 2020 hebben we 4.409 pakketten uitgereikt 

aan de kinderen en jongeren uit onze programma's, hebben we 42.027 

telefoontjes voor follow-up en advies gepleegd met de families en 

hebben we 1.484 huisbezoeken afgelegd.  

Twee keer per maand werden de voedsel pakketten aan huis bezorgd 

met speelgoed en geprinte thuiswerkplannen, opgesteld door de 

docenten, therapeuten, psychologen, voedingsdeskundige en 

maatschappelijk werkers.  

 

DE BIJDRAGE VAN CE CAMILO AAN DE MAATSCHAPPIJ 

CE CAMILO heeft zich ontwikkeld tot een autoriteit op het gebied van gehandicaptenzorg in 

Barranquilla. Officiële en particuliere instellingen, universtiteiten en de media raadplegen ons of 

verwijzen mensen met een beperking naar ons.  

We zijn de enige instelling met een zorgcontract met de Kinderbescherming voor kinderen en 

adolescenten met een handicap in het departement  Atlántico.  Op grond van onze ervaringen 

hebben we suggesties aan de Nationale Kinderbescherming gedaan om de richtlijnen voor de zorg 

te verbeteren. 

Het team van CE CAMILO heeft onze ervaringen van meer dan 20 jaar gedeeld met universtiteiten, 

instellingen en organisaties in Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá en Perú. Tussen 2013 en april 

2021 hebben we 65 scholingen over Augmentatieve en Alternatieve Communicatie gegeven aan 

1502 personen (docenten, plaatselijke leiders, professionals in de revalidatiezorg en studenten). We 

hebben aan verschillende congressen deelgenomen en we hebben een aantal papers, artikelen en 

voorstellen geschreven met betrekkking tot het Regeringsbeleid voor Gehandicaptenzorg. 

Samen met het Nationale Comité van de instellingen die een contract hebben met de 

Kinderbescherming voor de zorg voor kinderen en adolescenten met een handicap hebben we 

rapporten opgesteld over het gebrek aan zorg in Colombia. Deze documenten hebben we  naar  de 

Kinderbescherming, de Procureur, Senatoren en Parlementsleden gestuurd en hebben geresulteerd 

in verschillende vergaderingen op nationaal niveau over dit thema.  

Het team van CE CAMILO heeft in Barranquilla verschillende evenementen georganiseerd om 

mensen te informeren en bewust te maken over de rechten van personen met een beperking en 

geïmporteerde of zelfgemaakte hulpmiddelen te demonstreren voor vervoer en beweging, 

communicatie, zelfzorg en verzorging. 
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Met pictogrammen van Arasaac, een spaanse website voor augmentatieve en alternatieve 

communicatie, hebben we materialen ontwikkeld voor de training in alternatieve en augmentatieve 

communicatie, voor het verrichten van de dagelijkse activiteiten en om te bewerkstelligen dat er 

meer begrip is voor mensen met een beperking. 

In het kader van het RBC-project worden spelletjes ontwikkeld voor activiteiten met kinderen en 

volwassenen om de bewustwording te vergroten. Momenteel zijn we een serie brochures aan het 

schrijven over leven met een handicap en revalidatie.  

  

Kaartspelletjes: Begroetingen-Getallen-Fruitsoorten Brochures 

DE FINANCIERING VAN DE ZORG 

Onze belangrijkste bronnen van inkomsten  voor de financiering van de kosten van de zorg zijn de 

zorgcontracten met de Colombiaanse Kinderbescherming (sinds 2002), de Gemeente Barranquilla, 

Ziekenfondsen en Instellingen voor Gezondheidszorg voor de zorg aan ambulante patienten, de 

bijdragen van sommige clienten en giften. Tijdens de pandemie ontvingen we ook loonsubsidie van 

de Nationale Regering. We ontvangen ook lesgeld van ongeveer de helft van de zorgkosten voor 13 

kinderen waarvan de ouders lid zijn van een Sociale Kas (verplicht als je vast werk hebt). Enkele 

ouders betalen een maandelijkse bijdrage van 5% als lesgeld. Een andere kleine bron van inkomsten 

is de verkoop van de producten die de jongeren maken in de werkplaatsen van het Vakonderwijs. 

En verder hebben we wat inkomsten uit de rente op onze spaargelden en andere vergoedingen.  

De COVID pandemie had een grote impact op ons budget voor 2020. Tijdens de pandemie liepen 

onze inkomsten met zo'n 30% terug. In 2021 verbeterden ze gelukkig weer.  
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BRONNEN VAN INKOMSTEN TUSSEN 2018 EN 2021  (in miljoenen pesos) 

Vanaf 2012 tot december 2019 hadden we een contract met de Gemeente voor co-financiering van 

de programma's voor Integrale Zorgverlening en Gemeenschaps revalidatie. In 2020 is het niet 

gelukt om deze contracten met de Gemeente te verlengen. 

Zonder deze bijdragen zagen we ons gedwongen de kosten zo veel mogelijk te reduceren. Alleen 

de uitgaven voor voedingsmiddelen stegen: We besteedden 334 miljoen in plaats van de 208 die 

we hadden begroot, omdat we iedere twee weken voedselpakketten aan de kinderen gaven. De 

solidariteit van onze donoren was groot: we kregen veel giften in natura en de giften in geld 

verdubbelden zich, maar niettemin hadden we over het jaar 2020 een tekort van bijna 500 miljoen 

pesos. Dit tekort hebben we gedekt met fondsen die waren bestemd voor toekomstige investeringen. 

In 2021 wisten we de uitgaven tot het hoogstnoodzakelijke te beperken en zo konden we een deel 

van het verlies van 2021 goedmaken.   

UITGAVEN TUSSEN 2018 EN 2021 
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Het jaar 2021 was vol onzekerheid vanwege nieuwe pieken in de pandemie. Pas in de maand juli 

konden we de kinderen en jongeren weer ontvangen in CE CAMILO, de kinderbescherming gaf pas 

in september toestemming en veel ouders houden hun kinderen nog thuis uit angst voor besmetting 

met COVID. In de eerste maanden van 2022 hebben we veel nieuwe inschrijvingen.   

DE VOORTDURENDE EN GULLE STEUN VAN ONZE DONOREN 

Wij geven zorg aan een bevolkingsgroep die de kosten voor die zorg niet zelf kan opbrengen en die 

door de Staat altijd vergeten is. Dankzij de steun van heel veel donoren konden we ieder jaar het 

tekort in de operationele begroting aanvullen en investeringen doen om onze dienstverlening uit te 

breiden en te verbeteren. 

Tussen 1997 en 2021 hebben we giften in geld ontvangen voor een totaalbedrag van 12.036 miljoen 

pesos voor de bouw en inrichting van onze instelling en voor de functioneringskosten van CE 

CAMILO en de activiteiten in de gemeenschap. In diezelfde periode ontvingen we giften in natura 

voor een waarde van 968 miljoen pesos.  

   

GIFTEN   Totaal in pesos  

Nederland 7.583.667.101 

Duitsland 2.107.479.447 

Spanje 312.155.484 

Colombia 2.565.971.149 

Vaticaanstad 12.518.000 

Verenigde Staten 157.978.450 

Zwitserland 264.676.232 

TOTAAL  13.004.445.863 

Vanaf 2006 hebben we talrijke giften ontvangen van Colombiaanse particulieren en bedrijven. 

De vrijwilligersgroep van CE CAMILO heeft met hulp van het bestuur giften in geld ten bedrage van 

in totaal 1.027 miljoen en giften in natura met een waarde van 928 miljoen ingezameld. De 

vrijwilligsters  hebben allerlei activeiten georganiseerd om fondsen te werven: lunches, bingos voor 

kinderen, een brunch, twee kunsttentoonstellingen met ondersteuning van de Stichting Gases del 

Caribe, loterijen in 2006, 2020 en 2021, twee pokertoernooien, en  zeven hardloopwedstrijden over 

10 en 5 kilometer tussen 2011 en 2017. De meest succesrijke campagne was die van 2011 en 2012 

met de naam "een miljoen dank". De bedrijven gaven een miljoen en CE CAMILO gaf hen een 

hartelijk dankjewel uit naam van de kinderen. In 2011 zamelden we met deze campagne 49 miljoen 

in en in 2011 26 miljoen.  

De vrijwilligsters zamelden ook veel giften in natura in: gebruikt speelgoed, boeken, badpakken, 

meubilair en computers in goede staat, voedingsmiddelen, en bouwmateriaal. 

De belangrijkse donoren door de jaren heen zijn, geordend per land en in alfabetische volgorde: 
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Nederland: Ambassade van het Koninkrijk de Nederlanden in Bogotá, Bisschoppelijk College 

Roermond, Caritas-Cordaid, Durendael College, Familie Van der Heijden, Familieleden en vrienden 

van Maria Poulisse, Gertrude Oomen, Ham Foundation, Kramer Schumacher Foundation, 

Kringloopwinkel Zaltbommel, Mgr. Zwijssenschool, PUM, Secretariaat Gemeentelijke Sociale Zaken 

in 's Hertogenbosch, Sint Canisius College, Stichting Liliane Fonds, Trifid, Vastenactie St. 

Janssteen, VGZ, Vincentiusvereniging Den Bosch, Werkgroep Maasdriel steunt haar missionarissen 

en Wilde Ganzen. 

Colombia: AAA. Automotores Fujiyama. S A y Monica Gedeon, Castro Tcherassi, Alfredo Tcherassi 

y Juan Carlos Tcherassi. Centro Comercial Buenavista. Coca Cola, Columbus Networks de 

Colombia SA. Consorcio Alianza YDN. Deloitte & Touche Ltda. Escenarios Deportivos. Gralco. 

Homecenter. Inveractiva S.A. y Julio Gerlein. Kantoor van de Eerste Dame van de Republiek (De 

echtgenote van de President)  Lazus. Link Marketing. Luz Marina de Salcedo. Maria Teresa Polo 

Hernández. Papierhandel el Cid. Personeelsfonds van Promitel. Petromag SA y Jaime Dávila. Red 

de Solidaridad. Nationale Schoonheidskoningin wedstrijd. Stichting Corona, Stichting Gases del 

Caribe. Stichting John Ramírez Moreno. Stichting Saldarriaga Concha. Supertiendas Olímpica. 

Thermotar. Todolaminas. Transportamos AL S.A. Transporte Comercial de Colombia S.A. Unibol, 

Verzekeringsmaatschappij Bolívar en Yara Ltda. 

Duitsland en Zwitserland: Kindermissionwerke Die Sternsinger. Stiftung Frau Helene Müller en 

Stiftung Matilde Dau, (twee particuliere stichtingen van Wolfgang Müller) 

Spanje: Arasaac. Ayuntamiento De Tres Cantos, CEAPAT. Fundación Asistencial San Camilo. 

Fundacion Internacional de Solidaridad de la Compañía de Maria. Fundación Isolana. IMSERSO, 

Religiosos Camilos de España.   

Estados Unidos: Rotary Club in Evanston, Stichting Sofía Vergara, Hispanic Children and Families, 

Talahassee.  

Vaticaanstad: Pauselijke Missiewerken  

SAMENVATTING 

CE CAMILO is het enige Centrum in het arme zuid-westen van Barranquilla dat diensten verleent 

op het gebied van onderwijs, revalidatie en ondersteuning aan mensen met een handicap die geen 

of weinig geld hebben. Sinds 1998 hebben we aan ongeveer 6.000 personen met een handicap zorg 

verleend. 

Tijdens al die jaren heeft de dienstverlening van CE CAMILO zich gekenmerkt door:  

• Onze keuze voor de armsten, met speciale aandacht voor de kinderen. Onze ligging midden in 

het arme zuid-westelijk deel van Barranquilla zorgt ervoor dat we zowel fysiek als  psychologisch e 

toegankelijk zijn voor mensen uit de armste lagen van de bevolking. Ook clienten uit hogere sociaal-

economische niveaus vertrouwen op onze dienstverlening.  

• Het integrale karakter van onze dienstverlening: wij gaan uit van de behoeften van de mensen 

met een handicap en wij zorgen er voor dat we hen de ondersteuning bieden die ze nodig hebben. 
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Daarom beschikken we over een interdisciplinair team met een revalidatiearts, therapeuten, 

psychologen, logopedisten, orthopedische technici, docenten en maatschappelijk werkers en 

verlenen we ook zorg aan huis.  

• De samenwerking met de familie en de sociale omgeving. De hoofdpersoon in het proces is de 

persoon met het handicap. De familie en de mensen in de omgeving zijn van doorslaggevend belang 

voor het slagen of mislukken van ons werk.  

• Continuïteit: We houden contact met onze clienten wanneer zij hun behandeling afgerond hebben. 

Het merendeel van de kinderen en jongeren, die de programma’s voor onderwijs en integrale zorg 

hebben beëindigd, neemt daarna deel aan de activiteiten van het RBC project.   

• De wil om altijd te blijven leren en innoveren om onze zorg te verbeteren. Wij maken gebruik 

van alle mogelijkheden om bij te leren: wij leren van de universititeiten, van bezoekers, van de 

clienten zelf en van hun familieleden, van nieuwe normen en voorschriften en van de problemen 

die we tegenkomen. 

• Het vermogen om middelen te genereren en om te gaan met geldtekort zonder dat dit ten 

koste gaat van de kwaliteit van de zorg. CE CAMILO heeft een continue groei weten te 

bewerkstelligen: in aanbod, kwaliteit en reikwijdte van haar diensten, in haar infrastuctuur, in het 

aantal medewerkers en in de opgedane ervaring en kennis. Dat alles is mogelijk geweest dankzij 

het vertrouwen van onze donoren en de overheidsinstellingen die met ons een zorgcontract sloten.   

EEN BODEMLOZE PUT? Sommige mensen denken dat geld investeren in mensen met een 

handicap hetzelfde is als geld gooien in een bodemloze put, omdat de kosten maar blijven 

terugkomen. En geen van onze kinderen met een meervoudige beperking is een toekomstige 

wetenschapper of regeringsleider. Maar in CE CAMILO zijn we er er vast van overtuigd dat we een 

put zijn met een stevig basis: hoop geven, kansen scheppen, goede profesionele en liefdevolle zorg 

geven, betekent dat we er elkaar wederzijds in bevestigen dat we menselijke wezens zijn. In de ogen 

van God en voor de Grondwet zijn we allemaal gelijk.  

PRIJZEN EN ONDERSCHEIDINGEN 

Op 5 oktober 2011 kende de Stichting Alejandro 

Ángel Escobar uit Bogotá de prijs voor Solidariteit toe 

aan de Communiteit van de Camilianen in 

Barranquilla vanwege de sociale projecten die de 

Camillianen uit Nederland hebben opgezet in de wijk 

La Paz in Barranquilla. 

De Gemeente Barranquilla verleende op 17 juli 2015 

een onderscheidng aan CE CAMILO in de persoon 

van haar wettelijke vertegenwoordiger Maria 

Poulisse met de medaille van de Stad Barranquilla in 

de rang van Ridder “als de hoogste erkenning van het bureau van burgemeester Elsa Noguera voor 
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30 jaar leiderschap en humanitaire hulp aan de meest behoeftigen in het zuid-westen van de 

Gemeente  door middel van de Stichting CE CAMILO".  
 

Ter gelegenheid van de viering van het 20-jarig 

bestaan van CE CAMILO kende de  

Gemeenteraad op 18 november 2018 de 

onderscheiding “Barrancas de San Nicolás” toe 

aan Maria Poulisse uit erkentelijkheid "voor haar 

vrijwilligerswerk om een programma te stichten 

voor arme kinderen met een handicap en hun 

verzorgers in het zuid-westen van Barranquilla, 

met name  in de wijk La Paz, zodat ze hun 

kwaliteit van leven en hun sociale integratie 

konden verbeteren, hetgeen tot voorbeeld strekt 

voor de huidige en toekomstige generaties". 

 

¿WILT U MEER WETEN OVER CE CAMILO? 

Raadpleeg onze website: www.cecamilo.org.co. Of volg ons op de sociale media:  

 

Ce Camilo 
 

 

Fundacioncecamilo 
 

@Cecamilo 

Neem contact op met ons om meer informatie te vragen of om een bezoek aan CE CAMILO af te 

spreken. 

CONTACTGEGEVENS 

• Maria Poulisse,      

Wettelijk vertgenwoordiger CE CAMILO    

Mobiel. 0057-320-5438381  

mariapoulisse@yahoo. com.mx 

direcciongeneral@cecamilo.org.co   

• Beatriz Toro,  

 Vrijwilligsters CE CAMILO    

Mobiel. 0057-310-3673947 (Engels of spaans)  

torobea@gmail.com 

mailto:info@cecamilo.org.co
http://www.cecamilo.org.co/
mailto:direcciongeneral@cecamilo.org.co
mailto:torobea@gmail.com


| PROCESO GESTION DIRECTIVA OT-GD-20 

EEN SPECIAAL GEVAL 
 

Versie1 

Blz. 35 van 35 

 
 

NIT. 900.121.384-7. Lic. Func. Secr. Educ. B´quilla Res. 001302/2006 Registro Distrisalud 02914/2007 
K12F 100-35, barrio la Paz, Barranquilla, Tel.3808654, Fax: 3822109, E-mail: info@cecamilo.org.co www.cecamilo.org.co 

 

 
 
 
 
Adres:  
CE CAMILO,  
K 12F 100-35, barrio la Paz, 
Barranquilla 

 

W e  k i j k e n  u i t  
n a a r  u w  b e z o e k  
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