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P R O G R A M M A



Zuidactie
= actie voeren voor

concrete mensen.
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Claude ⠉⠇⠁⠥⠙⠑

- 13 jaar
- platteland
- arm gezin
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• Pijn, hevige jeuk, lichtschuwheid, branderig gevoel.

• Vroeger goede leerling, maar gaat nu al een jaar niet meer 
naar school: kan onmogelijk les volgen, zelfs al zit hij vooraan 
in klas. 

• Heel de dag thuis. Haalt enkel water met buurjongens.
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Naar school voor blinden en 
slechtzienden van de BVL in 
Rwamagana?
• Hoge kosten voor arm gezin

• € 88 schoolgeld/trimester
• € 24 (uniform, medische zorg, …) 
• Persoonlijk mee te brengen: 

deken, matras, lakens, …

• Kosten drukken via steun FB
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• Intake door Marie Louise

– IQ-test

– Oogheelkundig onderzoek
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Oogonderzoek
• Kan met één oog nog dingen waarnemen dichter dan twee 

meter. 
• Zwaar slechtziend, bijna blind.
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• Oogziekte: vernale keratoconjunctivitis

• Slijmvliesontsteking aan het oog

• Komt vaak voor in hete en droge gebieden

• Niet behandelen: onomkeerbare beschadiging van hoornvlies
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D E   S C H O O L



HVP GATAGARA, Rwamagana

- Onderdeel van HVP GATAGARA, sinds 1983 school van BVL

- School voor blinden én slechtzienden

- onderwijs: gewoon nationaal curriculum -> erkend diploma, 
idem als ziende leeftijdsgenoten
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HVP GATAGARA, Rwamagana

- specifieke ondersteuning/zorg visuele beperking

- Oriëntatie en mobiliteit

- Communicatie: braille, schermlezers, …

⠵⠥⠊⠙⠁⠉⠞⠊⠑











HVP GATAGARA, Rwamagana

- specifieke ondersteuning/zorg visuele beperking

- Oriëntatie en mobiliteit

- Communicatie: braille, schermlezers, …

- Zelfredzaamheid

- Psychologische ondersteuning
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HVP GATAGARA, Rwamagana

- Medische zorg

- Algemeen: via lokaal ziekenhuis

- Oogheelkundig (door mobiele equipe van 
gespecialiseerd ziekenhuis, Vlaamse Dr. Piet Noë)
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HVP GATAGARA, Rwamagana, bestaat uit:

1. Lager onderwijs

2. Volledige cyclus sec. onderwijs (enige in RW!)

3. Internaat (alle leerlingen)
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Kenmerken:

• 175 leerlingen, enkel met visuele beperking

• Kleine klassen: 5-6 in BO, 10 SO

• Twee afstudeerrichtingen:
– History-Economics-Geography (HEG)

– English-Kiswahili-Kinyarwanda (EKK)

• Geen ondersteuning buitengewoon onderwijs door overheid
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• Focus op vaardigheden i.p.v. zuivere kennis

• Multidisciplinaire werking (psycholoog, leerkrachten, 
opvoeders, …)

• Ontplooiing van eigen talenten: “clubs”
Muziek, dans, lezen, schrijven, toneel, goalbal, 
gebedsgroep, …
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Internaat
• Leerlingen komen van heinde en ver
• Zelfstandigheid vergroten
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Leerlingen

• Vaak ouder omwille van laattijdige instroming

• Uit alle delen van het land + Burundi

• Katholieken, maar ook adventisten, moslims, …
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Personeel
• 25 leerkrachten door de overheid benoemd

• Directeur: Broeder van Liefde Jules-Maurice

• 2 x week interne vorming voor leerkrachten

• 5 leerkrachten met visuele beperking

• Daarnaast ook opvoeders, animatoren, psycholoog, …
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Marie-Louise
• Psycholoog

• Maar ook zorgcoördinator, sociaal assistent, 
kwaliteitscoördinator …

• 24/24 stand-by

• Psychologische problemen bij lln met niet-aangeboren 
blindheid of slechtziendheid. (62% van lln. 
problemen)

– Depressie, gebrek aan zelfvertrouwen, …

– Opvoeding door getraumatiseerde ouders (1994, 
genocide)
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•  2 x meer blinden in AFR 
dan in EUR

• Slechts 18 oogartsen in RW 
(BE: x 70)

• 80% van alle visuele 
beperkingen kan 
voorkomen of behandeld 
worden (WHO)

• 68% omwille van katarakt

VISUELE  BEPERKING  
IN RWANDA



• 57.000 blinden, 350.000 
slechtzienden in Rwanda 

• Slechts 1/10 kan zich witte 
stok aanschaffen

> Hoog aantal personen met 
visuele beperking, weinig 
onderwijsmogelijkheden
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Arm maakt blind, 

blind maakt arm.
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• Gezondheid 
• Onderwijs 
• …

Armoede

Visuele beperking

• Gezondheid 
• Onderwijs 
• Werkgelegenheid 
• …

VISUELE  BEPERKING  
IN RWANDA



Houding t.a.v. personen met een 
visuele beperking:
Niet algemeen, maar nog altijd voorkomend:

• Diepgeworteld cultureel geloof en negatieve stereotypering. 
“Vloek” voor het gezin. 

• Schaamte -> isolement

• Vader verlaat moeder of v.v.

• Hoger kans op misbruik 

• Discriminatie (bv. arbeidsmarkt, overheid)

VISUELE  BEPERKING  
IN RWANDA



• Meerderheid studeert verder

• Hoge werkloosheid onder 
blinden/slechtzienden

• Waarom toch naar school:

– Universeel recht

– Verzelfstandiging

– Belangenverdediging, emancipatie

– Meer kans op tewerkstelling

NA  SCHOOL?



Wat na school?

• Hoopvolle voorbeelden:

Leerkrachten, journalisten, 
universiteitsstudenten, muzikanten, 
kinesisten, ondernemers, parlementslid, 
psycholoog … 
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Oud-leerlingen Peter en Venantie
– Gezin met 4 (ziende) kinderen

– Ondernemers: eigen fietstaxibedrijf. Begon met 1 fiets

– Willen voorbeeld zijn voor andere blinden en slechtzienden en 
tewerkstelling creëren.
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Campagneboodschap

• Meer dan kennisoverdracht
– Zelfvertrouwen geven, eigen talenten ontdekken 

en ontplooien (<-> “zitten en eten”)
• Opkijken naar voorbeelden: andere leerlingen, blinde 

leerkrachten, oud-leerlingen, …

• Leerlingen krijgen alle ruimte om ook naschools hun 
talenten te ontwikkelen.

– Omgaan met beperking: psychologisch, praktisch, 
…

– Helpen voorbereiden op de toekomst.

⠵⠥⠊⠙⠁⠉⠞⠊⠑
NA  SCHOOL?



Inzet Zuidactie

1. Kwaliteitsvolle werking school

2. Toegang voor allerarmste kinderen

3. Water
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1. Kwaliteit

School krijgt geen subsidies voor

• salarissen van niet-leerkrachten (opvoeders, psycholoog, …)

• medische kosten

• hulpmiddelen (brailleschrijfmachine, witte stokken, …)

• onderhoud en herstel

• opleiding personeel

• enz
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1. Kwaliteit

Hulpmiddelen duur:

– 1 blad braillepapier: € 0,12

– Leesloep: € 20

– Sprekende rekenmachine: € 30

– Witte stok: € 30

– Cubaritme: € 80

– Brailleschrijfmachine: € 1.000

-> deel van opbrengst voor deze hulpmiddelen
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2. Toegang armste leerlingen

• Leerlingen die schoolgeld niet kunnen betalen 
-> school gaat op zoek naar oplossingen via 
externe organisaties.

• Maar wachtlijst (bv. Claude)

-> deel van opbrengst naar “sociale kas”
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3. Waterproject
- School en internaat hebben in het 

droogseizoen een gebrek aan zuiver 
water.

- Drinkwater

- Persoonlijke hygiëne (i.h.b. vr. 
meisjes)

- Kledij wassen, lokalen poetsen, …

- Eten bereiden

… zeer moeilijk in het droogseizoen.
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Oplossing: boring naar 
grondwater
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Inzet Zuidactie

1. Kwaliteitsvolle werking school

2. Toegang voor allerarmste kinderen

3. Water
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Op bezoek bij 
blinde en 

slechtziende 
leeftijdsgenoten 

in Afrika. 

INZET  ZUIDACTIEKI WOLUWE

















Strofe 1
Als ik Rwanda zeg,
Klinkt dat heel ver weg;
Maar dat is nu voorbij,
Want Rwamagana leeft in mij.

Handicap of niet,
’t Is vreugde die je ziet;
En passie voor het leven,
Om hart en ziel te geven.

Samen maken we de kind’ren blij 
Door te steunen zonder grens;
Maak wat middelen en centen vrij,
Vervul hun toekomstwens.

OUD-ZUIDREIZIGERSCAMPAGNELIED
T E K S T  E N  M U Z I E K :  G E E R T  M A E C K E L B E R G H



Strofe 2
Ongezien talent,
Helaas onbekend;
Dromen bij de vleet,
Maar niemand die het weet.

Recht op onderwijs,
Wie betaalt de prijs;
Zullen wij proberen,
Hen te laten leren.

Samen maken we de kind’ren blij 
Door te steunen zonder grens;
Maak wat middelen en centen vrij,
Vervul hun toekomstwens.

OUD-ZUIDREIZIGERSCAMPAGNELIED



Samenzang:

Rwamagana (x8)

OUD-ZUIDREIZIGERSCAMPAGNELIED



Oud-zuidreizigers getuigen over hun 
bezoek aan de school in Rwamagana

CAMPAGNE  VOERENOUD-ZUIDREIZIGERS



















































































2 stappen:

1. Inleving in wereld van blinden en 
slechtzienden

-> sensibilisatie-activiteiten (Xinix, Brailleliga, Zuidactie website)

2. Blind en slechtziend zijn in de Afrikaanse 
context

-> bijkomende uitdagingen in Afrika
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Campagnemateriaal:

- affiche
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• Elementen in affiche:

- Snellenkaart



• Affiche:

- foropter





Campagnemateriaal:

- affiche

- Film (2 versies) + trailer (Facebook)

- Fondsenwervende campagnefolder

- Klasfolder (lager onderwijs)

- Vertelplaat

- Sjablonen (affiche – verkoopskaartje)
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• Fondsenwervende acties

– Zuidactie-shake

– Witte stok speldjes

– Kiki-verkoop

– “Radio Rwamagana”

– Traditionele acties: sponsorloop, fuiven, …

CAMPAGNE  VOEREN



Nieuw ZA19: 

- contact met lokale promotoren tijdens en na 
campagne-activiteiten in voorziening:

- controleblad contactgegevens gaat rond tijdens de 
eerste workshop
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Terugblik Zuidactie 2018







Opbrengst:

€ 154.062!

Opbrengst:
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Opbrengst uit 
verkoop naar 

Zuidactie.

Terugblik Zuidactie 2018



36,725 ton!    

=1.836 koffers van 20kg

Terugblik Zuidactie 2018



1.836 koffers



1.413 m!

826 m



Topper?

7,5 ton



Inzamelingsactie 
gaat verder voor 
Zuidactie 2019!

Zie brief



Terugblik Zuidactie 2018

Hoe gaat het nu in Yirgachaffe?



Terugblik Zuidactie 2018

Metike 2017

• Geen therapie
• Isolement
• Niet mobiel
• Gestigmatiseerd



Terugblik Zuidactie 2018

Metike 2019

Dagelijks 
therapie



Terugblik Zuidactie 2018

Mobiel



Terugblik Zuidactie 2018

Mobiel



Terugblik Zuidactie 2018

Mobiel



Terugblik Zuidactie 2018

Sociaal



Terugblik Zuidactie 2018

Winchet 2017

• Geen therapie
• Last voor alleenstaande 

moeder
• Eenzaam
• Gestigmatiseerd



Terugblik Zuidactie 2018

Winchet 2017

• Therapie
• Sociaal



Terugblik Zuidactie 2018

Winchet 2017

• Geen therapie
• Isolement
• Gestigmatiseerd













Inhoudelijke ondersteuning

MATERIELE ONDERSTEUNING















Inhoudelijke ondersteuning

INHOUDELIJKE ONDERSTEUNING



Uitwisseling met andere centra in Afrika

Br. Saul in 
Humura, Rwanda

Uitwisselingen in Afrika



Uitwisseling Noord-Zuid

Oud-zuidreizigers op vraag van FB op vrijwillige basis op 
exploratie-zending naar Yirgachaffe

• Kris Demeter, pedagogisch directeur KI Woluwe

• Elke Ruytinx, leerlingenbegeleidster BuSO Sint-Ferdinand

Uitwisseling Noord-Zuid



Uitwisseling Noord-Zuid

Wanneer: 
Paasvakantie 2019

Doel:

- Mogelijke samenwerking en ondersteuning op inhoudelijk 
vlak verkennen.

- Meerjarig traject uitschrijven voor inhoudelijke 
ondersteuning/ontwikkeling van het project samen met lokale 
verantwoordelijken.

Uitwisseling Noord-Zuid



2017



Zuidactie 2017: Epilepsie, meer nie.
Stanislas
- Epilepsie onder 

controle dankzij 
medicatie

- Opnieuw naar 
school, zeer goede 
resultaten



Zuidactie 2017: Epilepsie, meer nie.
Wivine
- Epilepsie onder 

controle dankzij 
medicatie

- Studies kleermaakster



Zuidactie 2017: Epilepsie, meer nie.
Lavie
- Sporadisch nog 

epilepsie-aanvallen
- Band met familie nog 

steeds niet hersteld
- Wordt opgevangen 

door medewerkers 
Sosame



Zuidactie 2017: Epilepsie, meer nie.
Apotheker epilepsiecentrum Burundi 
aan het woord 



2016







Zuidactie 2016

Kinderarbeid

1      2       3
> secundair onderwijs> basisonderwijs









Zuidactie 2016
Fracarita Belgium – Broeders van Liefde

Chhoti en Bashudev vandaag

- 90 kleuters
- 170 leerlingen lager onderwijs
- 65 leerlingen secundair onderwijs

- Chhoti en Bashudev in laatste jaar
- Ouders worden overtuigd om hen te 

laten verder studeren



Zuidactie 2016
Fracarita Belgium – Broeders van Liefde

Beelden uit de school vandaag



• Zuidacties: verandert leven van mensen
• Maak dit bekend in jouw school/entiteit: 

Facebook, intranet, nieuwsbrief, … van jouw 
school/entiteit. Deel met leerlingen, 
cliënten, ouders, patiënten, …

• Zie ook terugblikpanelen

SPREAD  THE  NEWS!



• Delen jullie ook deze prachtige resultaten?

www.facebook.com/fracaritabelgium

SPREAD  THE  NEWS!SPREAD  THE  NEWS!



• Kleuteronderwijs: Veronique De Kock
• Lager onderwijs: Ewan Claeyssens
• Secundair onderwijs: Benjamin Rombaut
• Inleven in de wereld van blinden en

slechtzienden: Peter Beckers

WORKSHOPS
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