SGCP Day Care Centra (DCC) Project.
In 2009 heeft de SGCP het Day Care Centrum (DCC) Project opgestart voor

De DCC zoekt ook naar mogelijkheden en kansen voor aangepast werk voor
deze kinderen in een passende en beschermde omgeving, als zij buiten hun
vertrouwde omging en buitenshuis zijn.

kinderen met CP en gerelateerde neurologische problemen. Deze kinderen

Management van de DCC.

verbleven thuis met geen of slechts weinig voorzieningen voor hun welzijn.
Achtergronden van het ontstaan van het Day Care Centrum (DCC) Project.

De SGCP is de superviser tijdens het opzetten en blijft verantwoordelijk voor
de dagelijkse activiteiten en werkzaamheden. Zij begeleiden de ouders van de

De activiteiten van het SGCP Day Care Project hebben geresulteerd in een

kinderen met CP om er verzekerd van te zijn dat er effectief en verantwoord

grotere bewustwording van de noodzaak om kinderen met CP en hun ouders te

gewerkt wordt. De SGCP huurt in overleg met de ouders een geschikte

begeleiden met hooggekwalificeerde zorg voor de revalidatie van CP.

accommodatie, welke voldoende ruimte biedt en er wordt gezorgd voor

Het idee van DCC werd al geopperd door ouders van kinderen met CP. Het is
voor veel ouders vaak praktisch ondoenlijk om dagelijks naar het zorg- en
training centrum in Dhapakhel te komen en de Homevisitor heeft ook maar een
beperkte capaciteit om huisbezoeken af te leggen. Het reizen in de Kathmandu
vallei is zeer tijdrovend en er is een groot gebrek aan deze goed getrainde

passend vervoer van de kinderen, van en naar het DCC. Er worden ten minste
twee moeders verantwoordelijk gesteld om de dagelijkse gang van zaken in het
oog te houden, daarnaast zijn er twee helpers in elk centrum om ter
assisteren. De SGCP zorg ervoor dat leerkrachten (Special Education),
therapeuten, home visitors en de dokter regelmatig controleren en bijsturen.
Huidige status van het DCC Project.

man/vrouw kracht voor deze vorm van hulpverlening. Met het DCC project
kunnen veel meer kinderen gebruik maken van de professionele hulp en kunnen
de ouders ook bruikbare informatie over CP krijgen, speciaal voor hun kind.
Wat wil het DCC Project bewerkstelligen?
Het doel van het DCC Project is om service te bieden aan kleine groepen
kinderen in de leeftijd van 3 tot 15 jaar die lijden aan CP en neurologische

Er zijn momenteel vier DCC centra operationeel in de Kathmandu vallei en
zeven in de districten. In onderstaande tabel kunt u de status ervan bekijken.
Het SGCP management zorg voor de dag tot dag bezetting terwijl in
technische zin wordt bijgedragen aan medische en therapeutische zorg en
speciaal onderwijs.

problemen. Het DCC wordt gerund door ouders in samenwerking met lokale

Met name in de districten wordt nauw samengewerkt met betrokken locale

organisaties. De kinderen worden ADL (Activities of Daily Living) geleerd zoals

organisaties. De SGCP garandeert dat de DCC centra op een betrouwbare

eten, zich wassen, toiletbezoek en basis scholing inclusief computertraining.

wijze worden gerund en draagt zorg voor financiële voortgang. Als een DCC

SGCP leerkrachten, therapeuten en de dokter zullen het DCC op reguliere
tijden bezoeken en de DCC staf en de ouders van de kinderen begeleiden en
instrueren en voorzien van de nodige kennis en vaardigheden om zelfstandiger
te worden in hun dagelijks leven met hun specifieke mogelijkheden.

eenmaal loopt, dan wordt wel gevraagd aan de betrokkenen om ook zelf op
zoek te gaan naar sponsors om de lopende kosten te helpen financieren. Al
vinden zij maar één sponsor die een kind kan steunen of in het transport kan
bijdragen of zelfs voor speciale middelen kan bijdragen.

De kosten van een kind bedragen ca. € 30,-- per maand, inclusief alles!

Conclusie:

Als u zich geroepen voelt om een bijdrage aan het DCC Project te leveren

Met minimale kosten kan maximale zorg worden verleend voor een hele grote

dan bent u van harte welkom.

groep hulpbehoevende kinderen en hun ouders.
Het opzetten van Care Centra zijn absoluut een gouden greep geweest.
Tabel.

Naam Centrum:

aantal

Wordt gerund door: Financiële status:

Rol van SGCP:

ouders

Technische ondersteuning voor een jaar

kinderen:
Om (2009)

12

Onafhankelijk

Commentaar: Deze groep is overgaan naar een hostel en geven verschillende behandelingsvormen. De SGCP heeft zich terug kunnen trekken.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kika House (2010)

10

NGO

Onafhankelijk Technische ondersteuning

Commentaar: Vijf dagen onderkomen en hulp in hun eigen gebouw en twee dagen in de woning van ouders. Goed gefinancierd en gemanaged. Excellent!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bal Mandir (2010)

9

SGCP/Dididai Spain

Donor voor

Nepal Children Org.

salarissen

Technisch en Managemant

Commentaar: De dagelijks gang van zaken zijn bevredigend te noemen. Het management was slecht door te veel onduidelijkheid door en tussen verschillende
partners in de afgelopen twee jaar. De betrokkenheid van Mitratra (Australische NGO) was desastreus. Er is een nieuwe MOU (Morandum Of Understanding)
gemaakt waarin de SGCP de leidende rol zal gaan spelen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ghattaghar/Kausultar (2010) 12

SGCP

Donors en ouders

Management en technische steun door SGCP

in een gehuurd huis
Commentaar: De ouders groep is geregistreerd bij de SGCP. De S”HB”N heeft in 2012 de opbrengst van de Voetprints voor Nepal sponsortocht van ca. € 5.500
geoormerkt voor de lopende kosten voor 2012 en 2013. Nu heeft zich een nieuwe, Duitse donor aangemeld.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Biratnagar(2011)

15

Rotary/ouders/SGCP idem

Technische en gedeeltelijk management

Commentaar: De SGCP heeft nu geen donor. S’’HBN’’ heeft een bedrag van € 5.000 toegezegd voor de aanschaf van een busje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dhankuta (2011)

5

Ouders en SGCP

idem

Technische en management

Commentaar: De ouders worden ondersteund door de SGCP en de districtsmedewerkster en de plaatselijke social worker. De S”HB”N heeft een bedrag van € 1.500
toegezegd voor de aanleg van een talud tbv de rolstoeltoegankelijkheid.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Langtang Ktm

12

Langtang Children Home idem

Technische ondersteuning

Commentaar: Het Langtang Children Home wordt (financieel) gerund door de familie Twilt uit Holland.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Palpa (2011)

5

Ouders en SGCP

idem

Technisch en management

Commentaar: Het wordt zeer traag opgepakt door de ouders en het is helaas moeilijk om bij te sturen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imadole
Commentaar: De ouders zijn met het proces bezig en de verwachtingen zijn positief.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dhading district
Commentaar: idem, onder constructie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Banke district
Commentaar: De Home visitor is bezig met de opzet van een DCC en ook dat ziet er positief uit.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGE group

15

eigen staf

Onafhankelijk SGCP kijkt mee.

Commentaar: de AGE Group is eigenlijk geen DCC maar een volwaardig CP centrum, gerund door 3 ex-medewerkers van de SGCP. Zij zijn onlangs verhuisd naar een
betere en schonere behuizing met een tuin op de zonkant. De S”HB”N steunt de AGE Group in voorkomende gevallen met een bijdrage voor een auto, een deel van de
huur en incidenteel een computer o.i.d. Uiteraard maken zij gebruik van de service van de SGCP.

A Genuine Effort

Dit is foto van kinderen van de SERC Group (Special Education Rehabilitation Centre). Zij zitten met het CP centrum en de school ook in Kathmandu. Er is om
onduidelijke redenen geen samenwerking met de SGCP. Wij bezoeken ze wel af en toe, en dan het liefst als de Nederlandse kinderfysiotherapeute er ook is. In
speciale gevallen brengen wij een kind naar deze kinderfysiotherapeute.

Shati Sansar (vrienden van de wereld) is gevestigd in Phokara. Dit is ook een CP centrum en school voor Special Education. Hun Spaanse sponsor heeft zich
teruggetrokken wegens gebrek aan middelen. Deze groep komt per 2014 in het nieuwe Holland House, vlak buiten Phokara.

Het ‘’Bhaktapur Community Based Rehabilitation Program For Person With Disability’’ is gehuisvest in een tempel. Het is er mudvol en er is onvoldoende sanitair
aanwezig. Daardoor ruikt het er erg onfris en het is rumoerig. Kinderen zitten opeengepakt en alle vormen van therapie worden door elkaar gegeven. ook musiceren,
het geen het nog veel drukker maakt. Kortom, zeer zeker geen ideale plek…..maar zoals de Nepalees zegt: Ké Garne? Wat doe je er aan?
Enkhuizen, augustus 2013

Nieuw care center naast het gebouw van Kopila Nepal, de school voor de kinderen van mensen die in de steenfabrieken werken. Ons doel
is zoveel mogelijk care centers bouwen in heel Nepal.

Weer tijd voor een feestje. In Birgunj is een care center geopend. Er waren speeches, het stond in de krant.
Bima Lal Shrstha van de SGCP was ook aanwezig.

