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1. Interventie informatie

Probleemstelling
Compassion International Ethiopië waardeert elk kind zoals God een kind 
geschapen heeft en helpt hem/haar om hun door God gegeven potentieel op 
latere leeftijd te realiseren. Op de projecten krijgt elk kind individuele aandacht. 
Met langdurige toewijding krijgen ze op jonge leeftijd en gedurende hun leven 
geestelijke, fysieke, sociale, emotionele en economische steun. Compassion 
International biedt bijzondere zorg en ondersteuning aan gehandicapte kinderen 
op de projecten.

Ruhama is een geregistreerd kind in het project van de Arerti Addis Kidan Baptist 
Church. Ze is 12 jaar oud en zit in de vierde klas van een privéschool in Arerti. Haar 
vader en moeder zijn haar primaire verzorgers. Haar oudere broer is onlangs als 
gevolg van een medisch probleem overleden. Haar vader is een evangelist en haar 
moeder is huisvrouw. Ruhama onderging een moeilijke medische ingreep om haar 
open rug te corrigeren. Als gevolg van haar spina bifida is ze verlamd geraakt en 
kan ze niet zelfstandig lopen. Haar vader was degene die haar naar het ziekenhuis 
voor de operatie bracht en was zich terdege bewust van de moeilijkheden 
waarmee ze te maken had. Hij werd geïnspireerd om haar de naam "Ruhama" te 
geven terwijl ze zich in zo'n moeilijke situatie bevonden, omdat ze geloofden dat ze 
geen overlevingskans had, maar dat God haar kon redden. Toen hij besefte wat er 
was gebeurd, was hij dolblij dat God in haar leven had ingegrepen (Hosea 2:3 en 
Ezechiël 16:6). 

Ruhama en haar familie hebben sinds haar geboorte verschillende uitdagingen 
gekend. Haar vader is degene die grotendeels verantwoordelijk is voor de zorg 
voor zijn dochter Ruhama. Haar oudere broer bracht haar altijd van en naar school 
in plaats van haar vader, maar hij stierf een paar jaar geleden vanwege 
gezondheidsproblemen. Haar vader brengt haar meestal 's morgens vroeg 
achterop de fiets naar school, wat niet bepaald comfortabel voor haar is. De reis 
van huis naar school duurt ongeveer 30 minuten. Hij brengt haar minstens drie 
keer per dag naar school en weer naar huis om haar thuis te katheteriseren. Haar 
vader vertelde dat ze tijdens het fietsen naar school wel eens uit het zadel valt 
vanwege de hobbelige route. Op school is geen oprit of helling aangelegd en is er 
geen toilet voor gehandicapte leerlingen.

Ze weegt nu 32 kg en zit in de puberteit. Ze is te zwaar voor haar vader om te 
dragen en naar school te brengen, zoals hij de afgelopen tien jaar heeft gedaan. 
Tijdens de zwangerschap of de bevalling heeft zij een zenuwstoring opgelopen, die 
heeft geleid tot verlamming van beide benen en uiteindelijk het onvermogen om 
haar blaas onder controle te houden. Haar ouders maken zich zorgen over haar 
groeiende gezondheidsprobleem. 
Op school zit ze de hele dag in dezelfde stoel en heeft ze geen interactie met haar 
klasgenoten. Het is triest om haar achter in de klas te zien zitten tot de pauze 
voorbij is. Ze heeft geen andere keuze dan zichzelf zien te redden totdat haar 
vader naar school komt om haar te helpen. Ze brengt haar naschoolse uren thuis 
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door, zittend op een matras, zonder toegang tot een toilet. Zelfs in haar eigen 
buurt heeft ze geen vriendinnetjes. Ondanks het feit dat ze emotioneel blij, 
krachtig en positief is, heeft ze vanwege gebrek aan voorzieningen van kinds af aan 
met toenemende uitdagingen te maken gehad. Ruhama heeft van iemand een 
rolstoel kunnen krijgen, maar ze kan deze niet gebruiken omdat er op school, het 
project en op het terrein van haar huis geen voorzieningen zijn voor 
gehandicapten. 

De interventie is er daarom op gericht om voor Ruhama op school, het project en 
op het terrein van het huis voorzieningen voor gehandicapten aan te leggen.

Achtergrondinformatie
Een handicap beperkt de deelname aan de sociaal‐emotionele activiteiten van de 
kinderen en maakt het bewegen moeilijk voor hen. De wetgeving en het beleid in 
Ethiopië definieerden "een persoon die niet in staat is in zijn levensonderhoud te 
voorzien en niemand heeft om hem te onderhouden en omvat elke persoon die 
niet in staat is in zijn levensonderhoud te voorzien vanwege jonge of oude leeftijd" 
(een keizerlijk bevel in 1971). De proclamatie van 1994 over de arbeidsrechten van 
personen met een handicap verwijst naar “een persoon die niet in staat is te zien, 
te horen of te spreken of die lijdt aan verwondingen aan zijn ledematen of aan 
mentale achterstand, als gevolg van natuurlijke of door de mens veroorzaakte 
oorzaken; op voorwaarde echter dat de term niet van toepassing is op 
alcoholisten, drugsverslaafden en mensen met psychische problemen als gevolg 
van sociaal afwijkend gedrag.” 

In Ethiopië leven meerdere mensen met een vorm van handicap. [1] Enkele 
enquêtegegevens van 2015/16 geven aan dat naar schatting 7,8 miljoen mensen in 
Ethiopië met een of andere vorm van handicap leven, of te wel 9,3 procent van de 
totale bevolking van het land. Hiervan hebben tot 2,2 miljoen mensen (2,4 
procent) zeer ernstige problemen. [2] Op basis van het gezamenlijk door de 
Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie uitgegeven Wereldrapport over 
handicaps, zijn er in Ethiopië naar schatting 15 miljoen kinderen, volwassenen en 
ouderen met een handicap, wat neerkomt op 17,6 procent van de bevolking.

Een handicap kan verschillende oorzaken hebben en spina bifida is daar één van. 
Kinderen met spina bifida kunnen problemen hebben met de urine‐ en 
darmcontrole als gevolg van letsel aan de ruggengraat die voor de geboorte is 
ontstaan.  Om de controle over de blaas te ontwikkelen, moet bij veel kinderen 
een buisje (katheter) via de urethra (opening waar de urine het lichaam verlaat) in 
de blaas worden ingebracht. Dit wordt katheterisatie genoemd. Als het kind oud 
genoeg is en zich voldoende ontwikkeld heeft, moet het leren zelf te 
katheteriseren. Zelfstandig katheteriseren is een belangrijke stap op weg naar 
levenslange zelfzorg en beheersing van de blaas. Veel kinderen beginnen met leren 
katheteriseren als ze 5 tot 7 jaar oud zijn, maar het kind kan zelf beslissen wanneer 
ze er aan toe zijn. Zelfkatheteriseren kan alleen als het kind daar de voorzieningen 
voor heeft. Het kind heeft een toiletbeveiligingsframe, een verkleinring en een 
plastic trainingstoilet nodig.
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[1]***********unicef.org/ethiopia/media/3016/file/3.Situation%20and%20access%20to%20service
s%20of%20persons%20with%20disabilities%20in%20Addis%20Ababa%20Briefing%20Note.pdf
[2] ***********.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/publication/wc
ms_112299.pdf

Algemene doelstellingen
 Het opbouwen van een basisinfrastructuur voor gehandicapten op het 

project, op school en thuis door middel van steun uit het fonds.
 De ouders en Ruhama een training geven over het gebruik van de 

voorzieningen en zelfkatheterisatie.

Indicatoren van succes
 Er is een helling gebouwd voor de ingang van de school, het huis en het 

project.
 Er is een toilet gebouwd op het project en op school. 
 Hun huis is gerenoveerd, aangepast aan de handicap, inclusief toilet en 

doucheruimte.
 Het terrein van Ruhama's huis is bestraat voor rolstoelgebruik.
 Er is een eenvoudige paal voor haar geplaatst om haar spieren te 

versterken.
 Er is training aan Ruhama gegeven in zelfkatheterisatie.

Interventie oplossingen
Het doel van deze interventie is om Ruhama te voorzien van basisinfrastructuur 
voor gehandicapten, zoals een hellingbaan, een toilet en andere voorzieningen. 
Ruhama ervaart momenteel verschillende obstakels in haar streven om haar 
opleiding af te ronden en naar het project te gaan. Nu ze een tiener wordt, is ze 
niet in staat zichzelf te katheteriseren. De problemen voor haar en haar familie 
kunnen in de toekomst nog problematischer worden. Deze interventie zal haar 
enorm helpen om gemakkelijk onderwijs op school te volgen en regelmatig naar 
het project te komen. Ze kan ook vrij omgaan met haar schoolvrienden en 
vrienden in de buurt door gebruik te maken van voorzieningen zoals een 
hellingbaan en rolstoel. De training kan haar ondersteunen om zelf te leren 
katheters in te brengen en minder afhankelijk te worden van familie‐ of andere 
ondersteuning. 

Gevolgen van het niet ontvangen van financiering
Ruhama wordt een tiener en bereikt de puberteit. Tot nu toe is het haar vader 
geweest die haar heeft geholpen bij het inbrengen van een katheter. Momenteel 
vindt ze het niet prettig om naar het project te gaan omdat er geen voorzieningen 
voor haar zijn en ze daar voor langere tijd is. Bovendien brengt haar vader haar 
naar school en minstens 3 keer per dag naar huis. Hij besteedt het grootste deel 
van zijn dag aan haar verzorging en wordt steeds van zijn werk voor de kerk 
weggehouden. Hij verdient ook maar een mager maandelijks inkomen om het 
gezin te onderhouden. Als het fonds niet wordt verkregen, wordt het toekomstige 
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leven van Ruhama erg ellendig en moeilijk voor haar familie omdat ze geen 
financiële middelen hebben om haar te onderhouden.

2. Kerkpartner en project-informatie

De kerkpartner die het project leidt heet "Arerti Addis Kidan Baptist Church". De 
kerk is opgericht in 1988 en behoort tot de denominatie Addis Kidan Church 
(Zuidelijke Baptisten). Ze hebben 120 actieve kerkleden en 190 kinderen die de 
wekelijkse diensten bezoeken.

De kerkpartner is sinds 1995 bij Compassion betrokken. Het project heet 'Arerti 
Addis Kidan Child Development Center'. Het project steunt 237 kinderen via het 
CDSP‐project (leeftijden 1‐21).

3. Informatie over de gemeenschap

Het project is gelegen in de gemeente Arerti. Dit gebied heeft 19.000 inwoners. De 
dichtstbijzijnde grote stad is Adama.

Economische situatie & Behoeften
Arerti is een plattelandsgemeente zonder fabrieken of instellingen die 
werkgelegenheid bieden, behalve administratieve overheidskantoren en scholen. 
Er zijn mensen die traditionele landbouw bedrijven op een klein stuk land dat 
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weinig mensen nodig heeft. De meeste gezinnen houden zich bezig met kleine 
handel op de open markt, meestal met het kopen en verkopen van groenten. Er is 
een wijdverbreide prostitutie omdat er niet veel mogelijkheden zijn om inkomsten 
te verdienen waardoor velen inactief en arm zijn. Het gemiddelde maandinkomen 
is 328,65 ETB (circa € 5,85). 

Gezondheidssituatie & Behoeften
HIV/AIDS viert hoogtij in deze regio als gevolg van de wijdverbreide prostitutie. 
HIV/AIDS is nog steeds een taboe waardoor het voor moeders moeilijk is om 
medische hulp te zoeken. Hoewel er openbare gezondheidsdiensten zijn die gratis 
ARV (antiretrovirale geneesmiddelen voor de behandeling van hiv‐) verstrekken, 
zijn de meeste besmette mensen niet bereid om voor VCT te gaan. (Vrijwillige 
counseling en testen voor het veranderen van hiv‐gerelateerd risicogedrag).

Onderwijssituatie & Behoeften
Hoewel er openbare basisscholen, middelbare en hogere voorbereidende scholen 
zijn, lijken de meeste jongeren al vroeg in hun leven hun interesse voor school te 
verliezen. Dit betreft vooral meisjes die al voor het einde van de lagere school de 
school verlaten. Weinigen halen de middelbare school. Dit is voornamelijk te 
wijten aan de keuze van de moeders om hun kinderen te laten meehelpen in hun 
kleine handel. Daarom maken veel van de meisjes geen gebruik van de beschikbare 
gratis basis‐ en middelbare schoolvoorzieningen.

Geestelijke situatie & Behoeften
Het Ethiopisch‐orthodoxe geloofssysteem is een mix van traditionele religie met 
katholieke leer; de meeste praktijken zijn meer traditioneel dan orthodox. Ze 
verzetten zich sterk tegen evangelisatie en zien de protestantse leer als ketters, 
iets waartegen ze moeten vechten en zich verzetten. Het is erg moeilijk voor de 
jonge mensen om Christus als hun Verlosser te aanvaarden. Geloof in Jezus leidt 
tot zware vervolging en afwijzing door de gemeenschap en ouders. Het lokale 
bestuur oefent ook veel druk op de protestantse kerken uit om hen te 
ontmoedigen om te evangeliseren. Het is een moeilijke omgeving voor bekeerde 
christenen om Jezus te volgen. Dit maakt het moeilijk voor de kerk om te 
overleven.

4. Geschatte kosten en rapportages

De totale geschatte kosten van het project voor dit jaar bedragen € 3.963 (op basis 
van een wisselkoers van 1,1322, het exacte bedrag moet nog worden bepaald 
wanneer de verbintenis voor dit project wordt aangegaan).

Over de ontwikkeling van het project zullen twee rapportages worden uitgebracht: 
een tussenrapportage en een eindrapportage.


