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Stand van zaken CORONA en IPAFU

In Nieuwsbrief 36 van juli vorig jaar berichtten wij over een donatie van Stichting 
SOLICARE, de stichting van medewerkers van Zuyderland MC, tot bevordering van 
gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Met deze stichting hebben we een goede 
relatie door ons bestuurslid Angelo Verbrugge en onze PR-adviseur Hein Berendsen; 
beiden waren geruime tijd werkzaam in het toenmalige De Wever-Ziekenhuis, later 
Atrium MC en nu Zuyderland MC. 

- door Anneke Veen en Sr. Florence - 
 

CORONAPANDEMIE 
 
Volgens de officiële getallen lijkt 
het aantal besmettingen de 
laatste paar weken weer op te 
lopen. Ongeveer 9% van de 
geteste mensen is besmet met 
het virus. Men is bang dat er een 
derde golf aankomt. De meeste 
besmettingen zijn in de grote 
steden. Er zijn op dit moment 
geen verdere restric ties en maat -
regelen aangekon digd.  Scholen 
zijn aangepast open en het 
gewone leven lijkt weer opge -
pakt.  Medio april is men op een 
aantal plekken begonnen met 
vaccineren, maar dat gaat heel 
langzaam. Tot dusver zijn er nog 
geen 6000 mensen gevaccineerd. 
 
Zambia is in de ban van de natio -
nale verkie zingen die op 12 
augustus plaats vinden. Deze 
week is aangekondigd dat er 
geen grote politieke bijeen -
komsten mogen worden gehou -
den, vanwege het stijgende 
aantal COVID-19-gevallen. 
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De donatie die we in 2020 mochten ontvangen voor 
de installatie van zonne-energie in de kliniek in 
Ipafu, plus een aanvullende bijdrage van Stichting 
Jonathan, bleken niet voldoende om het hele 
project te bekostigen. Redenen hiervoor waren 
enorme prijsstijgingen van de materialen en de 
transportkosten als gevolg van de devaluatie van de 
Zambiaanse munt.  
 
Daarom heeft Stichting Solicare nu wederom een 
stevige donatie voor twee jaar ineens gedaan, ter 
hoogte van € 6.148,36. Hiervoor zijn we de stichting 
heel erkentelijk. 
Dit bedrag is bedoeld voor het installeren van led-
verlichting op de afdelingen van de kliniek en voor 
het aanbrengen van een goede aarde-aansluiting 
(bliksemafleider). Onlangs is de omvormer van de 
zonnepanelen beschadigd door blikseminslag. 
Bovendien kunnen met deze gift de afdeling voor 
de moeders en ook het mortuarium worden 
aangesloten op de zonne-energievoorziening.   
Tot slot is er een bedrag gereserveerd voor een 
onderwater pomp installatie op zonne-energie.  
We hopen dat deze zaken door deze bijdrage van 
Solicare spoedig aangepakt kunnen worden.  

Vanwege Coronapandemie: 

510 EURO AAN EXTRA GIFTEN  
 
In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor een extra gift 
in verband met corona. Dat bracht het mooie bedrag op van 510 
euro.  
 
De coronacrisis is in Zambia nog niet voorbij. De exacte cijfers van 
de besmettingen zijn onduidelijk, maar in ieder geval zijn de 
economische gevolgen erg groot. De munt is flink gedevalueerd en 
de prijzen zijn sterk gestegen.  Een extra gift is nog steeds welkom 
en wil ik graag van harte aanbevelen. 
Anneke Schoonbrood, voorzitter

Opnieuw STEVIGE DONATIE van Stg. SOLICARE 

IPAFU 
 
In Ipafu gaat het werk gewoon door. Vanwege de pandemie 
kon een aantal activiteiten niet plaatsvinden, maar nu zijn die 
lang zamerhand weer opgepakt. Het Nieuwe Normaal is ook 
hier realiteit. Vrijwil ligers en ouders hebben een goede band 
opgebouwd. Er is veel aandacht voor de begeleiding van de 
cliënten. Ouders/begeleiders voelen zich veel beter in staat om 
de cliënten op te vangen en te verzorgen. De cliënten met 
epilepsie nemen de medicatie goed in en dat versterkt ook 
hun zelfvertrouwen. 

Installatie van de 
distributiekast van de 
solarinstallatie.

Vanwege de coronapandemie krijgen de kinderen zoveel mogelijk buiten les

De stroomv oorziening in Zambia is miserabel en daar naast zijn de 
kosten van elektriciteit het afgelopen jaar enorm gestegen. Hoe 
eerder de werkzaamheden vol tooid zijn des te beter de continuïteit 
van het project gewaarborgd is. 
 
Zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd, zullen we hierover verslag 
uitbrengen. Zie voor meer info over Stichting Solicare: 
https://www.zuyderland.nl/zuyderland/solicare/

https://www.zuyderland.nl/zuyderland/solicare/
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SAMENVATTING artikel onderzoek FLEUR BOOT
- door FLEUR BOOT -  
 
Samenvatting van de publicatie: Boot, F.H., 
Kahonde, C., Dinsmore, J. & MacLachlan, M., 2021, 
‘Perspectives on access and usage of assistive 
technology by people with intellectual disabilities in 
the Western Cape province of South Africa: Where 
to from here?’, African Journal of Disability 10(0), 
a767. https://doi.org/10.4102/ajod.v10i0.767 
 
Hulpmiddelen, van pillendoosjes en brillen tot 
geavanceerde spraakcomputers en rolstoelen, 
kunnen een belangrijke rol spelen in de kwaliteit 
van leven, participatie en inclusie voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Maar we weten ook 
dat mensen met een verstandelijke beperking 
minder hulpmiddelen gebruiken dan hun leeftijds -
genoten zonder verstandelijke beperking.  
 
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een pro -
gramma opgezet om de toegang tot hulpmiddelen 
voor iedereen die deze nodig heeft wereldwijd te 
verbeteren. Als we dat ook willen bereiken voor 
mensen met een verstandelijke beperking, moeten 
we eerst in kaart brengen wat hun toegang tot en 
gebruik van hulpmiddelen bepaalt en beïnvloedt.  
 
En dat is precies wat ik heb onderzocht in verschil -
lende landen. Dit artikel gaat over de resultaten van 
interviews in de West-Kaap van Zuid Afrika. Voor het 
onderzoek heb ik 20 volwassenen met een milde tot 
ernstige verstandelijke beperking (of hun bege -
leiders) en 17 professionals, betrokken bij hulp -
middelen, geïnterviewd.  
 
De resultaten laten onder meer zien dat stigma en 
attitude een belangrijk rol spelen in de beperkte 

Wat is duidelijk geworden is dat de ouders/ 
begeleiders de noodzaak inzien om zelfvoor -
zienend te zijn. De goede resultaten motiveren 
hen om door te gaan. Samen met de vrijwil -
ligers en de staf is er een workshop gehouden 
hoe men wil werken. 
Het is jammer dat jongeren wegtrekken uit dit 
rurale gebied. Ze gaan elders op zoek naar 
werk of een opleiding volgen. Dit is ook 
begrijpelijk, want er is veel armoede onder de 
bevolking.  
Voor het project betekent dit dat de rol die 
jongeren speelden, overgenomen is door 
ouders en vrijwilligers. Dat lijkt goed te 
verlopen. Wellicht door de begeleiding van de 
afgelopen jaren. 

STIGMA EN ATTITUDE 

belemmeren gebruik 

hulpmiddelen

EVALUATIE van het project 
 

Sr. Florence heeft voorgesteld het project 
uitgebreid te gaan evalueren, teneinde een 
objectief beeld te krijgen van het func tioneren 
van het project, van de bereikte resultaten sinds 
2017, van zaken die verbetering behoeven en 
van zaken die goed verlopen. Deze evaluatie 
wordt begeleid door de univer siteit, waar  
Sr. Florence (voornamelijk online) haar oplei -
ding doet. Het bestuur van Stichting Jonathan 
heeft hiervoor een budget toe gekend. Stichting 
Jonathan vindt het heel belangrijk dat deze 
evaluatie plaatsvindt. Op basis van de uit -
komsten wordt een nieuw meerjaren beleids -
plan worden ontwikkeld.

AFSCHEID VAN FIET  
 
- door HAN AALDERS - 
 
Fiet was voor mij meer dan zomaar een bestuurslid 
van de Stg. Jonathan. Ze was vanaf het eerste uur 
een zeer betrokken bestuurslid. Fiet vond het 
belangrijk dat er namens de ouders van kinderen 
met een beperking, iemand in het bestuur zou 
zitten. 
Ik mocht haar iedere vergaderdag ophalen in Sittard 
om van daaruit samen naar Maastricht, naar de 
vergadering te rijden. We hadden altijd veel te 
bepraten, de rit van Sittard naar Maastricht, was 
niet lang genoeg- we hebben geregeld een stukje 
om gereden.  
Een grote wens van haar ging in vervulling toen we 
in 1995 met z'n drieën (Nel, Fiet en ik), naar Zambia  
gingen. We logeerden bij de Witte Paters, we had -
den een geweldige tijd, mede omdat Piet en Anneke 
en Jet en Serf toen nog in Ndola woonden en werk -
ten. Het was fijn om met Jet de projecten te 
bezoeken. Jet kwam ons dan ophalen in haar grote 
lompe Landrover, de auto moest geparkeerd wor -
den naast het stoepje, want anders kwam Fiet niet 
in de hoge auto. Voor we vertrokken, moesten we 

IN MEMORIAM FIET MARTENS

er aan denken 
om een stevige 
krat in de auto 
te zetten, die 
diende als 
opstapje. Bij de dagverblijven werden we altijd heel 
enthousiast ontvangen, door de bezoekers en het 
personeel. 
We hebben met Anneke, een paar geweldige dagen 
gehad in Zimbabwe, we genoten van de Victoria 
Waterfalls, Onvergetelijk! Ook onvergetelijk was het 
moment dat je met je hand tussen de autodeur 
kwam, omdat ik die te snel dicht gooide. Wat was 
het fijn dat er een waterput in de buurt was, zodat 
er goed gekoeld kon worden. 
 
Kortom: als ik aan Fiet denk dan is dat met veel 
warme gevoelens, ze was belangstellend, ze was 
betrokken, ze was een sterke vrouw. Haar motto  
was: ik wil 100 worden. Nu kunnen we zeggen dat 
dit haar niet helemaal is gegeven, maar goeiedag 
Fiet, 94 jaar worden is ook geweldig en je hebt tot 
,het laatst ondanks je beperkingen, wel GELEEFD. 
 
Liefs Han.

toegang en het gebruik van hulpmiddelen voor deze 
doelgroep. Daarnaast was er een gebrek aan het 
vaststellen van de behoefte aan hulpmiddelen. Dit 
werd simpel gezegd niet onderzocht bij mensen met 
een verstandelijke beperking.  
 
De nadruk voor het verstrekken van hulpmiddelen 
lag meestal op zichtbare beperkingen, zoals moto- 
rische beperkingen en niet zozeer op communic -
atieve of zintuiglijke beperkingen.  
 
Training en ondersteuning van professionals en de 
mensen met een verstandelijke beperking en hun 
familie zelf is cruciaal voor bewustwording en het 
gebruik van hulpmiddelen. Educatie kan helpen om 
de angst en onbekendheid als achterliggende 
oorzaak van stigma te verminderen.  
 
Met de wereldwijd groeiende mogelijkheden van 
hulpmiddelen en technologieën is het juist nu van 
groot belang dat de ongelijkheid in gebruik niet 
groter wordt en we kansen beter benutten. Dat we 
gaan kijken hoe hulpmiddelen en techno logie de 
gezondheid en participatie van mensen met een 
verstandelijke beperking kunnen verbeteren. 

PROMOTIE-
MATERIAAL 
 
Wij vinden het leuk om u ons 
nieuwe promotiemateriaal te 
laten zien. Een vriendin van Han 
heeft allerlei kleine attenties 
gemaakt, die we kunnen inzet -
ten als bedankjes voor diverse 
gelegen heden. De collectie 
bestaat uit: doosjes, bladwijzers 
en zakjes, in verschillende 
maten, en allemaal voorzien 
van ons logo. We zijn er blij 
mee.

- door ANNEKE SCHOONBROOD, voorzitter -  
 
Ons oud- bestuurslid, mw. Fiet Martens, is op 10 mei jl. overleden.  
Zij werd 94 jaar oud. Fiet was vanaf de oprichting van Stichting 
Jonathan tot 2018 bestuurslid. Ze was zeer betrokken bij de Stichting, 
nam actief deel aan de vergaderingen, en volgde het wel en wee van 
de Stichting  tot haar dood. Zij was ook al die tijd trouw donateur. Wij 
zijn haar veel dank verschuldigd. Hanneke Aalders gedenkt haar 
namens het bestuur van Stichting Jonathan hieronder op zeer 


