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Het verhaal van Julie als vrijwilligster in SCAD
In juni 2011 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut. Vooraleer ik begon te werken, wilde ik graag naar een ontwikkelingsland vertrekken om er vrijwilligerswerk uit te voeren.
Ik ging op zoek naar een project dat voldoende veilig en betaalbaar was en waar ik werk kon uitvoeren in het verlengde
van mijn studies. Uiteindelijk kwam ik via Dienstencentrum
GID(t)S terecht bij de organisatie SCAD in Zuid-India. Vol
verwachting vertrok ik deze zomer voor 2 maanden richting
Tamil Nadu: de start van een enorm avontuur…

Er is heel wat gebeurd in en voor SCAD sinds de laatste
nieuwsbrief. SCAD bouwde verder aan het nieuwe resource
center, waar leerkrachten, begeleiders en therapeuten worden
opgeleid. Hoewel de officiële opening pas begin juli plaatsvindt,
worden er ons al verschillende vragen gesteld over de werking
en inrichting van dit nieuwe project.
Volgens Dr. Cletus, de oprichter van SCAD, komt de inspiratie
volledig uit Dienstencentrum GID(t)S. Door hun verschillende
bezoeken aan Dienstencentrum GID(t)S durft men verder en
groter dromen. Die dromen krijgen nu steeds meer vorm en
worden stilaan werkelijkheid. De realisatie van het resource center is in een land als India zeker niet evident, maar met de dynamiek van deze organisatie en zijn leiders zeker niet onhaalbaar!
Ondertussen kregen we ook de mogelijkheid om, via de universiteit Gent, drie studenten orthopedagogie naar India te sturen.
Daarnaast ging ook een ergotherapeut, die pas afstudeerde
aan de KHBO, als vrijwilliger werken bij SCAD. Hierdoor hebben we nu een duidelijker idee van de noden en vragen van de
organisatie.
Verder in deze nieuwsbrief leest u hun indrukken en ervaringen
na hun bezoek. Ook zij getuigen van de inspirerende, begeesterde werking en visie in SCAD.
Ook het personeel van Dienstencentrum GID(t)S laat onze
partner in Zuid-India niet los. De stuurgroep maakte het voorbije jaar opnieuw plannen om met verschillende delegaties
naar India te trekken. Om op een zo efficiënt mogelijke manier te werken en alle vragen goed te kunnen
beantwoorden, werken we een organisatie ontwikkelingsplan uit. Alle initiatieven die worden genomen,
zoals het werkbezoek van de (para) medische equipe,
passen in dit plan. Ook de uitwisselingsreis in april sluit
hier perfect bij aan.

Van maandag tot zaterdag ging ik aan het werk in Anbu Illam,
een school voor kinderen met een beperking.
Als enige niet-Indische werkte ik er samen met leerkrachten,
opvoeders, kinderverzorgsters, de kinesist en de logopediste. Daarenboven ging ik regelmatig mee op CBR (Community Based Rehabilitation). Dit hield in dat ik samen met een
team paramedische hulpverleners naar afgelegen dorpjes
trok om er advies te geven.
Op zondag ging ik er op uit in het plaatselijke dorp. Ik speelde er met kinderen op straat, leerde verschillende families
kennen, bezocht tempels, hielp kinderen met zich te wassen
in de rivier en leerde de plaatselijke gebruiken kennen.
Maar naast de sprookjesachtige kant van India, werd ook de
andere, minder aangename kant van India duidelijk. Ik werd
geconfronteerd met de gevolgen van het kastensysteem, de
noodzaak van een bruidsschat (dowrysysteem), de gearrangeerde huwelijken en de armoede. Een confrontatie waar
geen enkel toeristenboekje je op kan voorbereiden en die
nog steeds aan me kleeft.
Ik ben vertrokken naar India met de gedachte dat ik er ging
in functie van de mensen daar. Maar ondertussen ben ik
ervan overtuigd dat zij minstens zo veel voor mij betekend
hebben als ik voor hen.
Jullie Dobbels
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Het verhaal van Elke, Mieke en Ellen op stage bij SCAD
Als laatstejaarsstudenten orthopedagogiek mochten we
vorig jaar een stageplaats uitzoeken. Het was al altijd onze
droom geweest om onze stage in het buitenland te doen.
Toen we via Dienstencentrum GID(t)S kennis maakten
met SCAD, waren we onmiddellijk verkocht. We overtuigden onze ouders, kochten vliegtuigtickets, zorgden ervoor
dat we goed voorbereid waren en hup… op 10 september
sprongen we het vliegtuig op en weg waren we! Toch ietwat
onzeker… Het grote avontuur tegemoet.

trokken om er advies te geven. In het begin deed het nogal
vreemd aan: we zagen de kinderen maar heel kort, een heel
andere manier van werken dan in ons Belgenland. Maar na
een tijdje drong het belang van de CBR-werking heel sterk
tot ons door. Het is de eerste noodzakelijke stap naar hulp in
een land waar de gezondheidszorg en de hulpverlening voor
mensen met een beperking nog niet zo goed uitgebouwd is
als in het Westen. Ook in dit team waren de mensen open
en warm. Diegenen die Engels spraken, probeerden altijd
voor ons te vertalen en stonden open voor onze mening en
ideeën. De ene keer waren die al beter aangepast aan de
Indische cultuur dan andere.
Omdat er vanuit SCAD ook veel vraag is naar vorming, probeerden we workshops in elkaar te steken voor de staf van
Anbu Illam en de CBR-werkers. Ook de eerder Westerse
ideeën zoals daglijnen en de snoezelruimte probeerden we
in een sessie te gieten om ‘het hoe en waarom’ duidelijk te
maken. We hopen dat ze er iets aan gehad hebben en ook
vooral hun eigen praktijkervaring niet aan de kant schuiven.
Want wij hebben in elk geval heel veel geleerd van hen, we
zullen deze ervaring voor altijd met ons meedragen!
Elke Vandewalle, Mieke Bobelyn en Ellen Vangheluwe

Ondertussen is ons verblijf in India afgelopen.
We missen vooral de mensen die in India zo goed voor ons
gezorgd hebben, net zoals de kinderen en het personeel van
Anbu Illam. Dit is het schooltje voor kinderen met een beperking, waar we vier dagen in de week werkten. We gaven
er individuele begeleiding aan de kinderen en probeerden
ook enkele dingen uit te werken die ze op school zouden
kunnen gebruiken. We kregen de kans om de snoezelruimte
opnieuw in te richten en maakten daglijnen met foto’s en
pictogrammen voor in de klassen. Het was fantastisch om
met de mensen samen te werken, ze waren altijd enthousiast en boden altijd hulp aan, ook al hadden ze het vaak heel
druk. Die samenwerking was net heel erg belangrijk, want
we wilden niet de witte olifant zijn die het schooltje komt
binnenwandelen om er de Westerse gewoonten te droppen.
We hopen alvast dat het gelukt is om alles voldoende aan
te passen aan hun cultuur en dat ze de snoezelruimte en de
daglijnen zullen kunnen gebruiken.
Twee dagen per week gingen we ook mee op CBR (Community Based Rehabilitation). Dit hield in dat we samen met een
team paramedische hulpverleners naar afgelegen dorpjes
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Nieuws van SCAD in Dienstencentrum GID(t)S
Zoals reeds vermeld, beweegt er heel wat rond de samenwerking met SCAD, onze partner in Zuid-India.
Op maandag 21 november mochten we Dr. Cletus Babu
in Dienstencentrum GID(t)S ontvangen. Hij was de dag
voordien aanwezig op de Noord-Zuid beurs van de Provincie West-Vlaanderen, waar onze SCAD werking bovendien
werd voorgesteld. Na een ontbijt met de reisgenoten van
SCAD 2010 was er een vergadering om de toekomstige samenwerking voor te bereiden. Over de middag vond een
ontmoeting plaats met o.a. onze voorzitter.
Studenten naar het buitenland sturen om mee te werken
aan de projecten van SCAD, kadert in de overdracht van
kennis en expertise vanuit Dienstencentrum GID(t)S. Ook
SCAD zelf ervaart deze samenwerking als zeer waardevol.
Daarnaast is het ook belangrijk dat onze eigen medewerkers
ook ter plaatse kunnen gaan. In de tweede helft van januari trokken vijf mensen op werkreis. Dr. Van den Daelen, Dr.
Roelens, Marjolijn Vergote, Hilde Pitteljon en Daisy Decoene
werkten gedurende een week binnen SCAD.

met Edwin, de lokale kinesist, die de revalidatie nadien ook
voor zijn rekening heeft genomen. Ondertussen weten we
dat de kinderen het allemaal heel goed doen en iedereen
bijzonder tevreden is.

Bij de organisatie SCAD is er een grote honger naar kennis. In het kader van het nieuwe resource center, dat in juli
zal openen, wil men goed voorbereid aan de slag kunnen.
Marjolijn Vergote (kinesist) bekeek samen met de lokale kinesisten en de orthopedisch technieker toepassingsmogelijkheden van allerhande orthopedische hulpmiddelen. Deze
kennis is van groot belang om de gloednieuwe orthopedische werkplaats zo goed mogelijk in te richten.

Ouders als partner

Interdisciplinaire aanpak
Dr. Van den Daelen kreeg het goede nieuws dat zijn toelating
om ter plekke te mogen opereren in orde was. Hij moest
deze toelating eerst krijgen van de Indische medische autoriteiten. Eerst en vooral werden de kinderen, die aangemeld
werden voor operatie, geselecteerd aan de hand van een
interdisciplinaire consultatie. De operaties gingen door in
een bevriend kinderziekenhuis waar Dr. Van den Daelen heel
welkom was. De kinderen en hun ouders kregen er de beste
zorgen. Marjolijn nam samen met Dr. Van den Daelen ook de
post-operatieve aanpak onder de loep. Ze deden dit samen

Dr. Roelens (kinderneuroloog), Daisy Decoene (logopedist)
en Hilde Pitteljon trokken ook naar India en werkten er in
Anbu Illam en binnen de CBR-werking (Community Based
Rehabilitation). Ze stelden diagnoses en werkten er aan de
aanpak en zorg van kinderen met handicap.
Er werd in team gewerkt met de lokale hulpverleners en
vooral ook met de ouders of andere verantwoordelijken van
het kind. De lokale medewerkers konden zien hoe een kind
werd geëvalueerd en hadden ook de mogelijkheid om uitleg
te krijgen over de specifieke diagnose en mogelijke interventies.
Er was alleszins voldoende ruimte om kennis en ervaring uit
te wisselen. Ouders werden waar mogelijk in het overleg betrokken zodat zij thuis hun kindje met handicap op de juiste
manier kunnen stimuleren. Zo groeit het vertrouwen om effectief met hun kind op weg te gaan.
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Organization Development Plan (ODP)
De groep neemt verschillende opdrachten mee naar India.
Het de bedoeling dat er samen met de stafmedewerkers
van SCAD verder wordt gewerkt aan een organisatie ontwikkelingsplan (ODP), waar nu al een duidelijke aanzet
toe is gegeven en die de samenwerking Dienstencentrum
GID(t)S en SCAD voor de komende jaren concreet vorm
moet geven. De medewerkers bereiden nu een aantal
workshops voor die heel concreet aansluiten bij de gekozen thema’s uit het ODP.
Een belangrijk doel van deze reis is natuurlijk dat men zich
wil laten inspireren door de visie van de organisatie SCAD.
De redactie: Philip Vanneste, Hilde Pitteljon, Julie Dobbels,
Ellen Vangheluwe
U wilt zelf deze vruchtbare samenwerking steunen?
Dit kan!

Uitwisselingsreis
We kijken al uit naar onze nieuwe uitwisselingsreis, die gepland staat van 30 maart tot en met 9 april. We reizen met
een groep van 16 personen naar SCAD in India! De groep
omvat hoofdzakelijk mensen die nog niet de kans kregen
naar SCAD te reizen. Mieke Primo en Hilde Vergote, wel ervaren SCAD-reizigers, gaan mee als reisleiders. De andere
deelnemers zijn:
• Vanuit onze Raad van Bestuur: voorzitter Koen Vandelanotte, Patricia Adriaens en Philip Vanneste
• Vanuit Mariasteen: Koen Staelens
• Vanuit Jobcentrum: Femke Capelle en Els Ghesquiere
• Vanuit Dominiek Savio: Annelies Benoit, Chris Lievrouw, Katrien Vandekerckhove, Annemie Naert, Ines
Vahoutte, Greet Vervelghe en Mieke Vermeersch
Ook Els Moris reist mee. Els is docente orthopedische materialen binnen KHK, en reist mee om specifiek rond dit thema te werken.
Ter voorbereiding van deze reis, was er op 28 november
een bijeenkomst van alle SCAD reisgenoten. Zowel zij die
in 2010 naar India reisden als de deelnemers van 2012. Op
een boeiende manier konden we met elkaar kennis maken.
Samen zullen we de SCAD werking hier actief uitbreiden.

U kan giften storten op de rekening van
Dominiek Savio Instituut:
KBC 464-011261111-47
IBAN: BE22 4640 1126 1147
BIC: KREFBEBB

Dienstencentrum GID(t)S heeft een projectsteunaanvraag ingediend bij het Provinciebestuur West-Vlaanderen voor subsidiëring van het SCAD-project ‘Uitbouw CBR project in Villathikulam
Block – Tuticorin District’
Eind november ontvingen we de officiële bevestiging dat de
Provincie bereid is om gedurende drie jaar een financiële ondersteuning te bieden van telkens 12.500 € …mits bewijsvoering
van correct aanwenden van deze middelen, conform de uitgeschreven doelstellingen en budgetnoden.
Een uitermate waardevolle hulp, die zowel het SCAD-beleid als
DC GID(t)S heel dankbaar stemt.
Begin januari werd de eerste schijf van 12.500 € - via DC
GID(t)S - doorgestort naar SCAD.
Ooggetuigen kunnen bevestigen dat een deel van die middelen
al intensief wordt ingezet binnen dit specifiek CBR-project voor
kinderen/jongeren met handicap.

