
Project: Uitbouw van een opleiding- en productiecentrum APT 
lowcost hulpmiddelen voor kinderen met een beperking in 

Tamil Nadu 
 

Dit project komt tot stand met 30.000€ steun van de Provincie West-Vlaanderen 
en 25% cofinanciering door het Groep Gidts SCAD fonds en SCAD Nirman 
 
Projectomschrijving: 
Low cost, milieuvriendelijke en duurzame houding sturende hulpmiddelen verstrekken aan 600 kinderen 
met een beperking uit kansarme gezinnen. Hiertoe dient een APT (Appropriate Paper-based Technology) 
APT opleiding- en productiecentrum alsook een APT satelliet centrum uitgebouwd te worden. 505 
personen (waaronder ouders met een kind met een beperking - kinderopvang dagmoeders - leerkrachten - 
personen met een beperking - gezondheidswerkers en SCAD Nirman CBR-medewerkers) worden opgeleid. 
Dit project creëert bijkomend tewerkstelling en zinvolle dagbesteding voor personen met een beperking.  
Na de drie jaar Provinciesteun zal deze werking operationeel en financieel zelf bedruipend zijn waardoor ze 
geadviseerde APT hulpmiddelen zullen kunnen verstrekken aan een nog veel grotere doelgroep kinderen 
met een beperking. 
 
Projectduur:  
01.07.2020 – 30.06.2023 
 
Doelstellingen: 
Effectieve opstart project: juli 2020 (zodra 1ste schijf ontvangen) -> gefinaliseerd juni 2023. 
Opstart Hoofd APT centrum in Tirunelveli District: zodra eerste schijf ontvangen 
Opstart Satelliet APT centrum in Tuticorin District: begin 2021 
600 kinderen met een fysieke of meervoudige beperking beschikken over therapeutisch geadviseerde/ 
noodzakelijke lowcost houding sturende APT-hulpmiddelen (aangepaste stoel, statafel en/of ligsturend 
hulpmiddel) 
505 personen zijn opgeleid in het maken van APT hulpmiddelen. 
75 personen met een beperking werken mee in de productie, hetzij verloond hetzij als zinvolle 
dagbesteding. 
Het opleiding- en productiecentrum 'APT hulpmiddelen' en satelliet APT centrum is operationeel om meer 
mensen op te leiden en aan een nieuwe doelgroep personen met een beperking  APT hulpmiddelen te 
verschaffen. 
 
Doelgroep: 
Rechtstreeks:  
- 600 kinderen met een handicap (meisjes en jongens) waarvoor de APT-hulpmiddelen gemaakt worden.  
Binnen dit project geven we prioriteit aan de doelgroep kinderen omdat de inschakeling van houding-
sturende hulpmiddelen bij hen het meest positieve gevolgen heeft. 
- 250 ouders, broers of zussen van kinderen met een beperking, 50 kinderopvang-dagmoeders, 50 
leerkrachten, 75 personen met beperking, 50 gezondheidswerkers en 30 SCAD Nirman CBR medewerkers 
zijn opgeleid en kunnen duurzame aangepaste APT-hulpmiddelen maken. Onrechtstreeks:  
De gezinnen van de kinderen met een beperking. 
De vorming alsook de productie van APT-hulpmiddelen wordt na afloop van het project gecontinueerd 
waardoor nog veel meer mensen zullen bereikt worden. 



 
Enkele voorbeelden: 

                                                        
 

Dit project draagt ook bij tot de realisatie van de SDG’s (Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) 

 

                    

                    


