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Op verzoek van onze stichting is Dr. Patrick met zijn team een project gestart 
dat moet leiden tot meer bewustwording voor de behoeften en rechten voor 
kinderen met een beperking in de noordwestregio van Kameroen. In de 
nieuwsflitsen van april en augustus heeft u hier al iets over kunnen lezen en in 
deze nieuwsbrief vindt u het hele verslag van zijn onderzoeken en het resultaat 
tot nu toe. Gonnie Walrecht en Betty Smit 
  
Er is gekeken naar de behoeften en rechten van kinderen met een beperking op 
het niveau van het individu, de familie en de gemeenschap. Deze zijn ook 
vergeleken met de situatie in andere (Afrikaanse) landen. Belangrijk daarbij is het 
nationale ‘beleid voor gehandicapten’, de richtlijnen voor projectontwikkeling en 
de verschillende programma’s voor mensen met een beperking. Ook is gebleken 
dat deelname van de gemeenschap zowel als van de regering nodig zijn om tot 
een verbetering voor deze kinderen en hun families te komen. 
 

 
 
HET INDIVIDU: Er is aangetoond dat jongeren met een beperking kwetsbaar zijn 
voor seksueel misbruik. Dit kan zowel op school, thuis of elders in de 
gemeenschap gebeuren. Op het platteland van Kameroen is seksueel misbruik bij 
jeugdigen met een mentale beperking de gewoonste zaak van de wereld. 
Gedacht wordt dat seks hebben met zo iemand kan leiden tot meer rijkdom. 
Voor de omgeving van jongeren met een beperking is het belangrijk om dit in te 
zien en de signalen van seksueel misbruik te herkennen en te melden, zelfs 
wanneer er alleen sprake is van een vermoeden van seksueel misbruik!  



DE FAMILIE: Kinderen met een beperking worden in de Afrikaanse landen 
grotendeels verzorgd door familie en dan met name door vrouwen. In Kameroen, 
waar weinig mogelijkheden en hulp voorhanden zijn, leven de families nog 
steeds met een stempel en ze hebben te maken met uitsluiting. Beperkte 
kinderen hebben daardoor grote invloed op de andere familieleden. 
Professionals kunnen de acceptatie van de beperkingen en de ontplooiing van de 
zelfredzaamheid stimuleren en vergroten. Daarom wordt hulp en ondersteuning 
van de families gezien als de beste invalshoek.  
DE GEMEENSCHAP: Experimenten in drie Zuid-Afrikaanse landen tonen aan dat 
het omscholen van gemeenschapswerkers bijdraagt aan de sociale verbeteringen 
voor kinderen met een beperking en hun families. Op dit moment zijn deze 
echter nog niet altijd genoeg opgeleid om ook kinderen en volwassenen met een 
beperking bij te kunnen staan tijdens hun huisbezoeken. Ze dienen beter 
uitgerust te worden om ook op het platte land de menselijke waardigheid en de 
rechten van mensen met een beperking te kunnen beschermen. 
Er zijn ook factoren waar men zelf geen invloed op uit kan oefenen, zoals 
politieke situatie, economische situatie, taal, religie, cultuur, zeden en 
gewoonten. Soms zijn er kansen om invloed op het beleid uit te oefenen en het is 
belangrijk om kleine voorzieningen te ontplooien die de mogelijkheid tot 
autonomie, werkgelegenheid, sociale steun, familiebetrokkenheid en technische 
hulp stimuleren. Het gebrek aan vervoer en het gevoel te hebben niet te worden 
geaccepteerd heeft een grote negatieve invloed. 
PROJECTDOELEN: Het project richt zich op drie gebieden: 1 psychosociale zorg 2 
basisbehoeften, materiële en educatieve zorg 3 programma’s en organisaties. 
PROJECTGROEP: Er zijn 44 kinderen geselecteerd tussen twee en achttien jaar. 
Dit zijn 23 meisjes en 21 jongens uit de Regio Noordwest waarin ook Bamenda en 
Bali Nyonga liggen. 
 
UITVOERING ONDERZOEKSPROJECT: Alle families zijn bezocht en ondervraagd 
met een aangepaste vragenlijst. Daarbij is het volgende is in kaart gebracht: 
leeftijd en sekse, de aanwezigheid van mentale stoornissen in de 
familiegeschiedenis, het inkomen, opleidingsniveau van de familieleden, religie, 
geografische positie, fysieke beperkingen (gehoor, gezicht en mobiliteit), mentale 
beperkingen en de sociale situatie van de familie. Om mogelijkheden voor zorg in 
de toekomst te kunnen ontwikkelen werden de bestaande richtlijnen voor 
familiegericht werken gebruikt, zodat er aanbevelingen voor familiegerichte zorg 
voor kinderen met beperkingen kunnen worden gedaan. De voorlopige 
uitkomsten zijn bediscussieerd met de mensen die bij het project betrokken zijn.  
De kostenanalyse maakt duidelijk dat er dertig families zijn die steun nodig 
hebben bij het verhogen van het inkomen. 



Om de onderzoeken te kunnen uitvoeren is er samengewerkt met de ‘Bamenda 
Districts Health Service’. Zo konden er gezondheidswerkers worden gevonden die 
de families kennen waar kinderen met een beperking wonen. Deze 
gezondheidswerkers hebben een training gekregen voordat zij aan het 
onderzoek konden gaan werken. Op deze manier is het mogelijk geworden om 
zowel de situatie van voor de interventie als die van na de interventie in kaart te 
brengen. Er is een aanpak ontwikkeld om families te trainen hoe te leven met 
kinderen met een  beperking, hun rechten te respecteren en de vooroordelen 
het hoofd te bieden. Er zijn ook plannen bedacht om dit te bereiken voor de 
omgeving van de families. De resultaten van het onderzoek zijn alvast gedeeld 
met regionale vertegenwoordigers van: Social Affairs Bamenda City Council, de 
Baptist Health Service, CBM Cameroon, What Works Network en het Qualitative 
Evaluation Symposium. 
 

  
 

Om dit project verder uit te kunnen 
bouwen is veel geld nodig. 

Uw bijdrage is daarom zeer welkom! 


