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Birambo, Simon, 23 jaar, met klopvoet geboren en door anderen als “niet 
normaal” beschouwd. Op 18 jaar ontmoette hij Matthias en Vincent van 
AMU en onder hun stimulans maakte hij zijn studies als meubelmaker af. 
De steun van AMU geeft hem vertrouwen en comfort. Wegens pijnen bij 
lang stappen, zwelling en functieverlies zal er door AMU een consult + 
eventuele ingreep in de prothese-kliniek in Gatagara geregeld worden.

Evaluatiebezoek aan het project 26/11-03/12/2022 

Kinderen met een beperking: integratie in de maatschappij

Enkele hoogtepunten

Regio: Rugabano / Birambo
Vincent coördineert, Gaspard en Antoinette 
zijn onze vaste vrijwilligers.
Opvolging van 350 kinderen. In Rugabano: 
135 in lagere, 27 met beperking en 22 HIV+
120 in secundair, 7 met beperking en 7 HIV+

Zelfhulpgroepen
Sinds 10/2021 start van 14 “Self Helping Groups” (SHG/ 300 leden/ 2 community-
facilitators Charlotte en Clodette) in de theeplantage Rugabano: saving groups, uitwisselen 
van kleine leningen - bevorderen samenleven – preventie aids – kinderen opvoeden, en 
naar school – problemen bespreken – training “agriculture in live” – 12 varkens met reeds 
80 biggetjes – inschrijven CBHI (Community Based Medical Healty Insurance). 
“Let’s complete one in another”. “Unity-Community-Aprovement”.

Ondersteuning schoolgaande kinderen
De facilitators helpen drop-out van kinderen uit school voorkomen. In onze bibliotheek 
kunnen ze lezen, praten-zingen-dansen-voetbal spelen.

Positieve stimulatie van de jeugd: voorkomen van kinderarbeid, begeleiding 
tienermoeders, en inrichting van officiële naaicursussen (geeft toekomst).
Integratie van kinderen met een beperking in de maatschappij

Kinderen met een beperking worden geholpen en hun ouders vormen een zelfhulpgroep 
(samen zijn – groep met zelfde problemen, zorgen bespreken – maatschappij hard ten 
aanzien van ‘’abnormale” families  – mindset together, hands together – saving groups –
samen kleren naaien – samen varkens en kippen). 

Eenzelfde enthousiaste werking zien we in Huye en Kayonza.



Allemaal druppels op een hete plaat? … maar voor elk kind of jongvolwassene een bron 
van leven geworden …

Dank je wel Samuel, en het ganse team van AMU, voor jullie gastvrijheid.
Een héél dikke proficiat voor jullie zeer goede werking.

In Kayonza wachten Latifa en Grace ons 
met bloemen op. Ze kregen beide hun 
prothese in de eerste helft van dit jaar. 
Ze zijn supergelukkig en gaan nu graag 
naar school

Huye, Florence, 13 jaar, gangreen op 7 jaar, met amputatie 
beide benen tot onder knie. Lange tijd in rolstoel. In de periode 
van nov 2021-jan 2022 in prothese-centrum Gatagara. Kan zich 
nu met krukken behelpen. Een school met speciale begeleiding 
wordt gezocht.

Birambo, Olivier, 10 jaar, met een re onderbeenstomp geboren, kreeg 
vorig jaar een onderbeenprothese. Vroeger ging hij niet naar school. 
Door het feit dat hij zich op handen en voeten verplaatst, werd hij als 
“an animal” bekeken. AMU stimuleerde hem in school en zorgde voor 
prothese. Hij is gelukkig, stapt vlot en wordt als “a child” bekeken. Hij 
gaat graag naar school. Zijn vader is lid van SHG “ouders van kinderen 
met een beperking”, en voelt zich een gelukkige papa.

Huye, Leoncia, 16 jaar, sinds 2012 vier maal amputatie aan li 
been door gangreen. Veel in hospitaal, heeft 
minderwaardigheidscomplex wegens handicap, gaat niet meer 
naar school, houdt zich bezig met handwerk (naaien, matjes 
maken, konijnen kweken). Heeft nu passende prothese. AMU 
zorgt voor verdere begeleiding.

Huye, Theophile 5 jaar, agenesie re onderbeen met torsie voet naar 
binnen. AMU hielp recent met de prothese en hij gaat naar school.

.
Huye, Michel, prothese in 2018, heeft zijn studies verder afgemaakt, en geeft nu les in 
lagere school.




