
Vormingsproject voor personen betrokken in de zorgomkadering en/of 
begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. 

Met ondersteuning van       en    

Periode: 2017-2019 

Situatieschets probleemstelling 

Meer dan 20.000 kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking wonen in de regio waar 
SCAD werkt. Het SCAD-CBR team bereikt op vandaag reeds meer dan 500 dorpen en 4.500 personen 
met een beperking binnen deze twee districten. Zij identificeren de personen met een beperking, 
evalueren hun toestand en zorgnoden en verwijzen hen indien nodig door naar bevoegde 
instanties.De bewustmakingscampagne van de regering is ontoereikend. Afgelegen 
plattelandsdorpen worden niet bereikt. 
De situatie van mensen met een beperking is schrijnend. De meest elementaire gezondheidszorg is 
niet aanwezig. In deze dorpen worden kinderen met een beperking niet behandeld. Ze verblijven 
(verborgen) thuis en zijn gedepriveerd van elke vorm van stimulatie en vaak ook zwaar ondervoed. 
Zwangere vrouwen en de dorpelingen in het algemeen weten niets af over de oorzaken, gevolgen, 
preventie en behandeling van ‘handicap’. 
Leerkrachten in landelijke dorpsscholen hebben geen kennis omtrent inclusief onderwijs en over de 
verschillende wetten en bepalingen die uitgevaardigd werden in het belang van leerlingen met een 
beperking.   
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van gespecialiseerde zorg in ziekenhuizen en gezondheidscentra 
is een bijkomend probleem. Deze zijn enkel aanwezig in de grote districtsteden en voor heel arme 
mensen – in het bijzonder met een kind met een beperking - moeilijk bereikbaar en niet betaalbaar. 

Doelstelling 

Ouders met een kind met een beperking, leerkrachten, zwangere vrouwen, leden van de SCAD 
vrouwenzelfhulpgroepen, dag-/opvangmoeders en SCAD Rural Development medewerkers 
versterken in hun kennis aangaande de oorzaken, gevolgen en preventie van handicap, de 
mogelijkheden voor begeleiding en behandeling alsook de rechten van een persoon/kind met een 
beperking. Dit door middel van een vormingsprogramma op maat van iedere doelgroep. 
 
Resultaat 

7.908 personen zijn opgeleid. 
Schooldirecties bewaken dat 'inclusief onderwijs' vorm krijgt binnen hun onderwijsinstelling. 
Leerkrachten die de opleiding gevolgd hebben, doen overdracht naar hun collega's. 
(Zwangere) moeders delen de opgedane kennis binnen hun familie en de buurt. 
Opgeleide kinderopvangmoeders geven hun kennis door aan de moeders van de kinderen 
waarvoor ze zorgen. 
Opgeleide SCAD medewerkers blijven deze vormingsopdracht behartigen ook na de 
beëindiging van het project. 



     
     

        

    
 

 

    
 

 

    
 

 



Dit project draagt rechtstreeks of onrechtstreeks bij tot de realisatie van enkele 

duurzame mondiale ontwikkelingsdoelen opgelegd door de VN. 

 

                     

                     
 

SCAD kernteam 


