REVALIDATIE
Tijdens de schooldag krijgen de kinderen
die dat nodig hebben fysio- en ergotherapie,
logopedie en psychotherapie.

EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Maria Poulisse en werk sinds 1985 in een arme
wijk in Barranquilla, de vierde stad van Colombia.
Ik ben lid van de Camillianen, een katholieke orde, die
zich wijdt aande zorg voor de zieken.
In 1998 heb ik daar een kleine dagopvang opgezet voor
gehandicapte kinderen uit de armenwijken.
Ik kreeg daarvoor steun van Cordaid, het Liliane fonds,
Kinderpostzegels, een stichting uit Duitsland en familie en vrienden uit
Nederland. Het centrum is elk jaar een stukje gegroeid en we hebben hard
gewerkt om de zorg uit te breiden en te verbeteren.

DE KINDEREN

WERKEN MET DE FAMILIE

Dat zijn er inmiddels een kleine 200 uit 60
verschillende wijken. Ze krijgen les in
groepen van 12 tot 17 leerlingen. Er zijn
4 groepen met kleintjes van 1 - 7 jaar en
8 groepen voor de kinderen van 8-15 jaar.
De schooldag begint om 8.00 en eindigt
om 13.00 of 15.00, naar gelang het schoolniveau. De meeste kinderen hebben meer dan
één handicap.
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Zonder de ouders lukt het niet! Het kind brengt de meeste tijd thuis door dus
we proberen de ouders zoveel mogelijk te steunen. Scholing, huisbezoek,
een plan voor de zorg thuis, maar ook hulp om het kind te registreren, een
consult met een specialist te regelen, aangifte te doen bij mishandeling,
een baantje te vinden of de hygiëne in huis te verbeteren.
De meeste ouders zijn arm en hebben weinig scholing. Zij kunnen onmogelijk
de kostbare zorg voor een gehandicapt kind betalen.
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VAKONDERWIJS VOOR JONGEREN VAN 15 TOT 26 JAAR

WIJ KUNNEN HET
Is de leus van CE CAMILO: we willen uitgaan
van de capaciteiten van de kinderen en jongeren
niet van hun
beperkingen.

KUN JIJ OOK WAT DOEN?

80 jongeren volgen vakonderwijs in CE CAMILO: Er zijn 4 groepen: Introductie,
timmeren, naaien en bakken. We zijn nu aan het bouwen om in juli 2 nieuwe
groepen te openen: administratie en schilderen.

INTERDISCIPLINAIR TEAM VAN 58 PERSONEN

CE CAMILO krijgt inmiddels steun van 3 Colombiaanse overheidsinstanties.
Zij betalen samen 61% van de kosten. De ouders dragen 4% bij en de
resterende 35% is afkomstig van giften. De investeringen in de bouw, het
meubilair en de leermiddelen betalen we allemaal van giften.
Het is elk jaar een hele toer om de begroting rond te krijgen maar tot nu toe is
het steeds gelukt, dankzij de steun van heel veel mensen, in Nederland en in
Colombia.
Als je ons wilt steunen:
Rabobank, rekening: 142.373.133
op naam van de Camillianen, Roermond
Onder vermelding van: CE CAMILO
Je kunt je gift aftrekken van de belasting!

Een voorbeeld:
Voor 10 euro zorg je dat dit kind een
maand lang elke middag lekker eet .

HEEL VEEL DANK
Meer informatie?

mariapoulisse@yahoo.com.mx
www.cecamilo.org
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