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Voorwoord

‘Follow up – Care for Daycare’, een project van OeKU in samenwerking met Wilde Ganzen is 
eind februari 2017 voltooid. Het project bestond uit een tweedaagse training  voor 
medewerkers van dagcentra voor kinderen met een beperking in de regio Ivano-Frankivsk. 
Daarnaast voorzag het project in een investering in therapeutisch materiaal en hulpmiddelen, 
zoals zit- en sta-ortheses. Aan de training namen in totaal 28 artsen, therapeuten, 
psychologen en leerkrachten deel. Zij zijn werkzaam in acht dagcentra, en zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de zorg van 158 kinderen en jongeren. De training vormde het vervolg 
op de eerdere Basic Care Training. De follow-up training richtte zich op de borging van de 
resultaten uit de Basic Care Training en verdieping van professionele kennis en vaardigheden 
op het gebied van communicatie in de dagelijkse ondersteuning van kinderen met een 
beperking. Twee vertegenwoordigers van OeKU hebben de training bijgewoond en vervolgens 
alle acht centra bezocht. Zij hebben daar gesproken met medewerkers, ouders, kinderen, 
leidinggevenden en plaatselijke bestuurders. 

OeKU vindt het heel waardevol wederom geïnvesteerd te hebben in de professionals die de 
moed, het doorzettingsvermogen en de wilskracht hebben om de zorg voor mensen met een 
beperking in Oekraïne te innoveren. Op deze manier wordt het mogelijk gemaakt voor deze 
groep kinderen om op te groeien in hun eigen gezin in hun eigen woonplaats, om te kunnen 
participeren in de samenleving,  en zo een goede kwaliteit van leven te bereiken. 
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Inleiding

Het project ‘Follow up - Care for Daycare’ 2016-2017 is een project van OeKU dat voortbouwt 
op het project ‘Care for Daycare’, dat OeKU in september 2015 in Kolomyia, Oekraïne, heeft 
gerealiseerd in samenwerking met Wilde Ganzen. Het project ‘Care for Daycare’ project was 
gericht op professionele ontwikkeling van verzorgenden en specialisten in dagcentra voor 
kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in de regio Ivano-
Frankivsk en de verbetering van de concrete, materiele ondersteuningsmogelijkheden van de 
kinderen binnen de rehabilitatiecentra. De Follow up – Care for Daycare’ is daarop een 
vervolg.

Het oorspronkelijke projectplan ‘Follow up – Care for Daycare’ van OeKU voorzag enkel in de 
realisatie van het project aldaar. Het OeKU heeft vervolgens besloten dat er twee 
vertegenwoordigers naar Oekraïne zouden reizen om de uitvoering van het project bij te 
wonen: Suzanne Ruijters, al jaren werkzaam als vrijwilliger in de ‘Werkgroep mensen met een 
beperking’ van het OeKU, vergezeld door Fleur Vroege-Crijns. Suzanne is professioneel 
werkzaam als logopediste bij Sherpa, binnen het behandelteam voor kinderen met een 
(ernstig) verstandelijke beperking. Fleur Vroege-Crijns is  sociaalpedagogisch hulpverlener en 
werkzaam als begeleider bij Sherpa in de ondersteuning van kinderen en jongeren met een 
(ernstig) verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Zo zijn wij samen op pad 
gegaan op de bijzondere reis naar het Zuid-Westen van Oekraïne.

Het verslag beschrijft de uitvoering van het project ‘Follow up - Care for Daycare’ 2016-2017 
van OeKU, waarin een tweedaagse vervolgcursus is aangeboden aan specialisten en 
verzorgenden van rehabilitatiecentra in Kolomyia en de regio Ivano-Frankivsk. De 
vervolgcursus was gericht op ten eerste borging van kennis en vaardigheden uit de basiscursus
en ten tweede inhoudelijke verdieping op het thema ‘communicatie met kinderen met een 
(verstandelijke) beperking’. Wederom maakte de donatie van sta-ortheses revalidatie- en 
spelmateriaal voor de deelnemende dagcentra onderdeel uit van het project. 

Op ons verzoek is aansluitend op de training een tweedaags programma samengesteld met 
werkbezoeken aan de betrokken rehabilitatiecentra in de regio Ivano-Frankivsk. In het verslag 
beschrijven wij tevens onze observaties, ervaringen en bevindingen tijdens de werkbezoeken 
en de diverse gesprekken die wij tijdens de reis met collega’s in het werkveld hebben gevoerd.

Voorafgaand aan de reis hebben we samen onze intentie voor het bezoek geformuleerd in 
twee kernwoorden: ‘inspireren’ en ‘creativiteit stimuleren’. Deze kernwoorden zijn leidend 
geweest in de wijze waarop wij ons bezoek hebben vormgegeven.
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1. Achtergrond van het project

In Oekraïne is sinds het uiteenvallen van de Sovjet Unie een proces op gang gekomen gericht 
op verandering in de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Belangrijke 
mijlpaal in dit proces is de ondertekening van het ‘Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap' (CRPD) van de Verenigde Naties in 2008 en de concrete uitwerking daarvan
in het National Action Plan in 2012. Het gaat om een veranderingsproces dat niet alleen om 
politieke keuzes, financiële en organisatorische maatregelen vraagt, maar ook om culturele en 
maatschappelijke ontwikkelingen binnen de samenleving zelf. Een proces dat vraagt om een 
nieuwe wijze van kijken naar en omgaan met mensen en kinderen van wie jarenlang het 
ontstaan werd gemarginaliseerd door hen buiten de samenleving te plaatsen. Letterlijk 
weggestopt in instituten en internaten in afgelegen gebieden zonder enig perspectief op 
terugkeer in de samenleving. De Oekraïense overheid is van plan om binnen afzienbare tijd de
bestaande internaten voor kinderen met een beperking te sluiten om aan de Europese 
uitgangspunten voor en inzichten over goede zorg te voldoen. Namelijk om kinderen met een 
beperking het recht op sociale inclusie te geven en hen zoveel mogelijk binnen de gezinnen op
te laten groeien.

Om dit in praktijk ook daadwerkelijk te realiseren zijn nieuwe alternatieven voor opvang en 
ondersteuning voor deze kinderen nodig. Sinds een aantal jaar maakt Vroeghulp een 
ontwikkeling binnen heel Oekraïne door. Daarnaast worden steeds meer lokale 
rehabilitatiecentra geopend voor kinderen met een (verstandelijke) beperking. Deze 
zogeheten rehabilitatiecentra vormen voor ouders een alternatief voor het plaatsen van hun 
kind in een internaat. De centra bedienen een brede en zeer gemêleerde doelgroep, zowel 
qua leeftijd als qua problematiek: van kinderen met alleen een fysieke beperking(en) tot 
kinderen met een verstandelijke beperking (lichtverstandelijk tot ernstig verstandelijke 
beperking). Maar ook kinderen met bijkomende gedragsproblematiek tot  kinderen met 
ernstig meervoudige beperking (EMB). Van dreumes tot jongvolwassenen. De 
rehabilitatiecentra richten zich op:

- Dagopvang als het kind niet naar school gaat, zodat het kind ook daadwerkelijk thuis kan
blijven wonen;

- Stimuleren van de ontwikkeling van het kind;
- Ondersteuning aan de ouders: bijvoorbeeld voorlichting hoe om te gaan met hun kind 

en het ook thuis te helpen in zijn/haar ontwikkeling;
- Draagvlak creëren binnen plaatselijke samenleving en politiek, ook om financiële 

middelen te reserveren/uitgeven aan de zorg voor kinderen met beperking.

Het realiseren van dit veranderingsproces kent vele obstakels. Op nationaal niveau is de 
oorlog met Rusland bijvoorbeeld van grote invloed op de realisatie van de voornemens en 
gemaakte plannen. Middelen en mankracht in de zorgsector moeten nu tevens ingezet 
worden voor de zorg en revalidatie van de vele gewonde soldaten. Het vraagt om grote 
inspanning en volharding van betrokken professionals, beleidsmakers en politici om de 
veranderingen in de zorg en ondersteuning voor kinderen en (jong)volwassenen met een 
(verstandelijke) beperking stapsgewijs te blijven verwezenlijken.

Een van de gevolgen van het marginaliseren van het bestaansrecht van kinderen en mensen 
met een (verstandelijke) beperking is dat er niet of nauwelijks sprake is van een beroepsgroep 
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van professionele ondersteuners met kennis en vaardigheden om juist deze kwetsbare 
mensen te ondersteunen in hun dagelijks leven. In Oekraïne bestaat geen opleiding voor 
‘social worker’, ‘maatschappelijke zorg’ of iets dergelijks. Ook voorziet de basisopleiding van 
bestaande beroepen in de gezondheidszorg (arts, verpleegkundige, logopedist, ysiotherapeut, 
verzorgende etc.) niet in de basale kennis en vaardigheden die nodig zijn om te werken met 
kinderen met een (verstandelijke) beperking. Er zijn geen mogelijkheden binnen de 
opleidingen gericht op specialisatie in de gehandicaptenzorg. 

In de laatste decennia heeft de hulp vanuit het buitenland zich daarom niet alleen gericht op 
financiële ondersteuning van materiële aard, maar ook op het overdragen van kennis. 
Kennisoverdracht om medewerkers in de gehandicaptenzorg te ondersteunen bij de eigen 
professionele ontwikkeling. Met als doel om medewerkers zelf stapsgewijs in staat te stellen 
om - vanuit een andere kijk op hun werk en vanuit kennis en vaardigheden over de zorg voor 
mensen met beperking - de kwaliteit van leven van de mensen en kinderen die zij 
ondersteunen te verbeteren.

Eén van de scholingsprogramma’s betreft de training course ‘Basic Care for children with 
severe physical and mental disabilities’ (kort genoemd ‘Basic Care Training’ of ‘Basic Care 
course’). Dit is een vierdaagse trainingsmodule over de basisprincipes van ondersteuning van 
mensen met een verstandelijke beperking. Deze training is tot stand gekomen vanuit een 
project van SOFT Tulip met geld uit de MATRA financiering en had als opzet het ‘Train de 
trainers’ principe. De ‘Basic Care Training’ is het uiteindelijke resultaat van het Train-de- 
trainers-project met onder andere medewerkers van kinder-revalidatiecentrum Dzherelo in 
Lviv samen met projectmedewerkers van Pameijer, een zorginstelling in Rotterdam en anderen
binnen het netwerk van Soft Tulip.1 De training wordt nu al een jaar of tien gegeven door een 
Oekraïens trainingsteam dat het gehele land doorreist om de training op uiteenlopende 
locaties te geven, van staatsinternaten tot kleinere revalidatiecentra.

De ‘Basic Care Training’ is bedoeld voor specialisten en medewerkers met een verschillende 
professionele achtergrond werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg. De training richt zich op de
visie ‘kwaliteit van bestaan’ en op concrete ondersteuningsonderwerpen zoals voeding, 
fysieke houding van het kind, beweging en spel. Vanuit deze ‘Basic Care Training’ is door het 
Oekraïense trainingsteam een vervolgtraining ontwikkeld om de basiskennis en – 
vaardigheden bij de medewerkers die ‘Basic Care training’ hebben gevolgd, te consolideren en
te verdiepen. Deze vervolgtraining is de ‘Basic care for children with severe physical and 
mental disabilities. Follow-up Communication’. Het voorliggende project had de uitvoering van
deze vervolgtraining binnen de Ivano-Frankivs’ki oblast tot doel.

1 Vulpen, Audry van, en Pieter Verdoorn (2016) ‘Jezelf een vraag stellen. Daarmee begint het verzet.’ 
Reisverslag uit Oekraïne, p. 18.
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2. De training ‘Follow-up Basic Care Course. Communication’

De follow-up training vond plaats in Kolomyia Daycare Rehabilitation Centre op 27 en 28 
februari 2017. De training was georganiseerd door de directeur van dit rehabilitatiecentrum, 
Irina Trachuk  in samenwerking met Lesya Kalandyak, coördinator in Lviv. Aan de training 
namen 28 medewerkers deel, werkzaam in 8 verschillende rehabilitatiecentra in de regio 
Ivano-Frankivsk. Dit waren artsen, psychologen, logopedisten, fysiotherapeuten, leerkrachten, 
pedagogisch medewerkers en een directeur. Ongeveer de helft van hen had de Basic Care 
Training in september 2015 (project ‘Care for Daycare’ 2015, OeKU) bijgewoond, voor de 
anderen was dit de eerste keer.

De cursus werd geleid door drie medewerkers van Dzherelo rehabilitation centre in Lviv: Tania 
Mishchuck, kinderneuroloog, Marina Hluhotsky, fysiotherapeut en onderdirecteur Dzherelo 
en Tetyana Mizerak, logopediste. Tania MIshchuck en Marina Hluhotsky zijn trainers van het 
eerste uur, getraind door Nederlandse trainers uit het Soft Tulip netwerk. Voor Tetyana was dit
de eerste keer dat zij als trainer een bijdrage leverde aan deze training. Zij werd daarbij 
gecoacht door Tania en Marina.

Bij de opening van de cursus waren - naast de cursisten - ook de directeuren van alle 8 
rehabilitatiecentra, de loco-burgemeester van Kolomyia en twee vertegenwoordigers vanuit 
het provinciebestuur aanwezig. Na de officiële opening verlieten zij de cursusruimte en was er
voor hen gelegenheid tot onderling gesprek en uitwisseling. De lokale pers was uitgenodigd en
aanwezig om verslag te doen van deze gelegenheid (zie artikel in bijlage 6).

Gedurende de twee cursusdagen kwamen - naast korte herhaling van de lesstof van de 
basistraining - de theorie en de praktische toepassing van de functies, niveaus en strategieën 
van communicatie van kinderen met een beperking aan bod. Aan het eind van de cursus was 
tijd ingeruimd voor een workshop over teamcommunicatie. De herhaling  van de stof uit de 
vorige cursus was vormgegeven door de cursisten als voorbereiding op de training een 
‘huiswerkopdracht’ te geven in de vorm van een verwerkingsopdracht in hun dagelijkse 
praktijk. De cursisten moesten tijdens de cursus een presentatie geven over de resultaten van 
hun opdracht. Daarnaast werd de herhalingsstof getoetst aan de hand van videomateriaal. De 
verwerkingsopdrachten gingen over de onderwerpen houding, spel en voeding. Het 
onderwerp ondervoeding werd uiteindelijk uit het programma geschrapt, omdat er in geen 
van de betreffende centra problemen van dien aard voorkwamen. Dit gaf de ruimte binnen 
het trainingsprogramma om meer aandacht te besteden aan het hoofdonderwerp van deze 
follow-up, namelijk communicatie.

De nieuwe theorie werd in verschillende blokken aan de hand van een power-point-
presentatie uitgelegd en ondersteund met praktijkvoorbeelden en videomateriaal. Daarna 
werd het geleerde direct in praktijk toegepast door oefensessies met kinderen van het 
centrum in Kolomyia. Deze oefensessies vonden plaats in drie groepen, elk onder leiding van 
één van de trainers. De overgedragen kennis werd aan het eind van elke dag bij de cursisten 
getoetst door het afnemen van een schriftelijke toets aan de hand van videobeelden. Het 
gehele cursusprogramma vormde een prettige afwisseling van luisteren, actief meedoen, 
observeren en discussiëren. De trainers namen om beurten een onderdeel van de 
theoretische kennisoverdracht voor hun rekening en zij vulden elkaar, daar waar nodig, gelijk 
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aan. Aan het eind van de tweede trainingsdag werd aan alle deelnemers een certificaat van 
deelname uitgereikt.

Gedurende de trainingsdagen hebben
we de verschillende onderdelen van de
training vanaf de zijlijn geobserveerd,
ondersteund door een tolk die de
hoofdlijnen in het Engels vertaalde. Aan
het eind van iedere trainingsdag namen
we deel aan de nabespreking van de
trainers. Tijdens deze nabespreking
keken de trainers op systematische wijze
terug op ieder cursusonderdeel en het
eigen functioneren daarin als trainer. De
trainers gaven elkaar daarbij concrete
feedback, waarna wij ook onze feedback
met hen deelden. 

Daarnaast hebben we de gelegenheid gekregen om binnen de training een presentatie te 
geven om de communicatiemiddelen (Puck-timetimer, spraakknop, IKEA-kloktimetimer, set 
met verwijzers, foto’s en pictogrammen, mapje met artikelen, foto’s van verschillende soorten 
dagprogramma’s e.d.) die we uit Nederland voor elk centrum hadden meegenomen, te 
demonstreren. En daarbij uit te leggen en illustreren hoe wij deze communicatiemiddelen in 
ons eigen werk inzetten in de ondersteuning van kinderen met een verstandelijke beperking. 
De feedback van de cursisten en de trainers op deze presentatie en op de pakketjes met 
communicatiemiddelen was enthousiast. Onze indruk was dat deze heel praktische en 
concrete vorm van kleine hulpmiddelen een inspirerende werking had door de 
laagdrempeligheid om er gelijk mee aan de slag te gaan in de praktijk.

Voor de trainers hadden we een uitgebreider pakket samengesteld met extra ondersteunende
communicatiemiddelen, waaronder een originele timetimer, een ‘spraakkastje met 10 
knoppen’, ‘pictodobbelstenen’ en verschillende vormen voor dagprogramma’s. De trainers 
gaven aan erg blij te zijn met deze concrete materialen en waren voornemens het gebruik 
hiervan mee te nemen in de volgende training.

Nu alle indrukken bij ons zijn bezonken en uitgekristalliseerd, hebben we terugblikkend nog 
enkele suggesties voor inhoudelijke verbreding/verdieping van het trainingsprogramma over 
communicatie, met name gericht op concrete toepassing in dagelijkse begeleiding:

- Besteed meer aandacht aan het concreet werken met ondersteunende communicatie 
zoals: gebaren, verwijzers, foto’s, pictogrammen, verwijzerliedjes, communicatieboek, 
tijdlijnen/dagprogramma’s.

- Geef concrete adviezen over het stimuleren van communicatie en taalontwikkeling, 
bijvoorbeeld: VAT-principes, contact-principes, wachten en verwachten, taalbad, 
ondertitelen, one-word-up.

Deze feedback zullen we via e-mail nog toevoegen.

7



3. Werkbezoeken aan rehabilitatiecentra in Ivano-Frankivs’ka oblast

In de twee dagen aansluitend op de training hebben we werkbezoeken afgelegd. We hebben 
samen met Irina Trachuk, directrice van het rehabilitatiecentrum in Kolomyia en onze tolk, 
Oksana Boichuk, alle rehabilitatiecentra van de deelnemende cursisten van de training 
bezocht. In totaal betrof het 8 rehabilitatiecentra (zie bijlage 3 voor een overzicht van de 
centra en de ligging op de regiokaart). De eerste dag werden we tevens vergezeld door Ulyana
Rayd, de assistent-directrice van het rehabilitatiecentrum in Kolomyia en door de directrice 
van het centrum in Otyniya, één van de andere centra. 

We werden in alle dagcentra zeer gastvrij ontvangen. Er was gelegenheid om in gesprek te 
gaan met de medewerkers en de directie, we mochten alles zien en er werd ruimschoots 
gelegenheid gegeven om contact leggen met de kinderen zelf. Tijdens de bezoeken konden we
de kinderen blij maken met een tasje met eigengemaakt spel- en ontwikkelingsmateriaal. Om 
daarmee ook de medewerkers weer te inspireren hoe je met creativiteit en met weinig geld 
goed materiaal kunt maken geschikt voor kinderen met een beperking.Tevens hebben we met 
enkele ouders kunnen spreken. Het werd ons duidelijk dat zij heel gelukkig waren met de 
kansen die hun kinderen kregen. Desondanks voelden we de zware last die de ouders dragen 
en de  zorgen voor de toekomst. Want wat als de zorg voor de ouders te zwaar wordt en er 
geen perspectief is op een aanvaardbare vervolgstap voor hun kind?

Wat ons als eerste opviel tijdens de werkbezoeken was de brede doelgroep aan kinderen en 
jongeren die in de rehabilitatiecentra werden ondersteund. Het betrof kinderen en jongeren 
met enkel een fysieke beperking die naar het centrum kwamen om te revalideren. Kinderen 
en jongeren met verstandelijke beperkingen variërend van een licht verstandelijke beperking 
tot kinderen met een ernstig meervoudige beperking. Kinderen met autisme, syndroom van 
Down of cerebrale parese. De kinderen die de centra bezochten, woonden allemaal thuis bij 
hun ouders. Ouders waren in het algemeen welkom op de centra en hadden soms een actieve
inbreng. In een van de acht locaties verbleven de kinderen door de week ook ’s nachts, omdat 
de afstand van huis naar het centrum te groot was. Bovendien betrof het ook kinderen uit 
probleemgezinnen, waar de ouders om uiteenlopende redenen niet goed voor hun kinderen 
konden zorgen.

In alle bezochte rehabilitatiecentra
stond de revalidatie, en in bredere
zin de ontwikkeling van de kinderen
centraal. Wat opviel was dat de
aandacht daarbij vooral uitging naar
fysieke gezondheid, bewegen, het
leren van schoolse vaardigheden en
creatieve vorming (knutselen e.d.).
In sommige centra was specifiek
aandacht voor muziek of juist voor
huishoudelijke vaardigheden. De
inrichting van alle centra ademde
een kindvriendelijke, vaak zonnige
sfeer uit door gebruik van heldere
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kleuren in de ruimtes en de vele muurschilderingen. In de meeste centra die we bezochten, 
hing in de ruimtes een overzicht van de kinderen met foto’s. In sommige centra was dit 
uitgebreider, bijvoorbeeld in de vorm van een persoonlijk A-4tje met een foto van het kind en 
een korte tekst over de bijzonderheden van het individuele kind als uitgangspunt voor de 
dagelijkse ondersteuning op maat. In de dagcentra worden veel werkjes gedaan in een één op 
één begeleidingscontext en de kinderen hebben elke dag therapie. Deze therapieën zijn 
uiteenlopend van fysiotherapie, logopedie, maar bijvoorbeeld ook massagetherapie. 

Tijdens de bezoeken werd voor ons duidelijk dat de rehabilitatiecentra op een aantal vlakken 
van elkaar verschilden. Zichtbare verschillen, zoals het soort locatie en de ondersteunings-
capaciteit, maar ook minder zichtbare verschillen, zoals de wijze van financiering, moment van
oprichting en de professionaliteit en ervaring van medewerkers. Sommige centra deelden 
onderdak met bijvoorbeeld een regulier kinderdagcentrum of een oud ziekenhuis. Andere 
centra hadden een oud huis in eigendom, of huurden een ruimte van de gemeente. Sommige 
centra werden gefinancierd door de gemeente, andere door het district of de provincie. 
Allemaal zochten zij naar extra financiering via liefdadigheid, sponsoring en donaties. Het 
verzorgingsgebied waarbinnen aan kinderen ondersteuning geboden wordt, bleek gerelateerd
aan de financiële grondslag van het rehabilitatiecentrum. Gemeentelijke centra bieden 
ondersteuning aan kinderen binnen de betreffende plaats. District of provinciaal gefinancierde
centra vangen kinderen op uit de gehele regio. 

In de centra was veel activeringsmateriaal aanwezig, zoals spel-, oefen- en snoezelmateriaal. Maar er 
waren opvallend weinig aangepaste zaken zoals aangepaste stoelen, statafels, e.d. Tilliften, 
douchebrancards en hooglaagbedden ontbraken in alle bezochte centra. In de dagelijkse ondersteuning 
van de kinderen, betekent dit dat de kinderen afhankelijk zijn van ‘verzorgers’ die hen letterlijk in een 
bepaalde positie laten plaatsnemen en hen daarbij fysiek blijven ondersteunen, terwijl het kind dan in de
gelegenheid is om een activiteit met de ‘leerkracht’ te doen. De transfers worden allemaal door middel 
van fysiek tillen gedaan. Met trots werden telkens de zit- en  sta-ortheses getoond die door de projecten 
‘Care for daycare’ waren gedoneerd. Deze aangepaste materialen worden geïmporteerd uit Polen, in 
Oekraïne is nog geen fabriek of werkplaats waar hoogwaardige statafels en dergelijke 
ondersteuningsmaterialen worden vervaardigd. Dit lijkt ons een goede ontwikkelkans voor de toekomst 
binnen de gehandicaptenzorg in Oekraïne.

De personele bezetting was - naar Nederlandse maatstaven – zeer ruim te noemen. De 
personele kosten zijn erg laag, de meeste medewerkers konden geen kostwinner zijn voor hun
gezin. In de centra is veel gelegenheid voor individuele begeleiding door een arts, 
verpleegkundige en psycholoog, door therapeuten en ‘leerkrachten’ (groepsbegeleiders). 
Daarnaast waren er in ieder centrum een secretaresse, een kok en verzorgers aanwezig. De 
staf van de centra bestond veelal uit enthousiaste, gemotiveerde medewerkers die met trots 
hun werkomgeving lieten zien en de kinderen introduceerden. Wat ons opviel uit de 
gesprekken was dat iedere medewerker zich strak hield aan de eigen discipline en dat er nog 
weinig onderlinge samenwerking lijkt te zijn en kennis van elkaars vakgebied. 

De mate van inclusie binnen de plaatselijke gemeenschap wisselde per locatie. Uit de 
gesprekken die wij hierover voerden, werden een aantal dingen naar voren gebracht. Ten 
eerste kwam in vrijwel alle centra naar voren dat er op de een of ander manier wordt 
samengewerkt met scholen en leerkrachten. Er bleken verschillende vormen van 
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zorgonderwijs arrangementen mogelijk te zijn, zoveel als kan passend bij het kind en de 
gezinssituatie. Er waren kinderen die deels naar een gewone school gingen en deels naar de 
centra kwamen voor revalidatie. Kinderen die deels thuisonderwijs kregen van een leerkracht 
en er waren kinderen voor wie de leerkracht naar het rehabilitatiecentrum kwam om lessen te
verzorgen. In relatie tot andere vormen van inclusie van de kinderen van de revalidatiecentra 
in de directe omgeving kregen wij de indruk dat dit soms af leek te hangen van de motivatie 
en inspanning van de directie, maar ook van de bereidheid binnen de gemeenschap zelf. Zo 
bleek het niet vanzelfsprekend dat de kinderen van de revalidatiecentra die een gebouw 
deelden met een gewone kinderopvang gezamenlijke activiteiten deden, zoals bijvoorbeeld 
samen buitenspelen in de tuin of op het plein. Boeiend was ook het rehabilitatiecentrum dat 
in dezelfde straat gehuisvest was als een staatsinternaat. Van samenwerking was geen sprake. 
De reden daarvoor was een moeilijk onderwerp van gesprek, maar we kregen de indruk dat 
een dreigende sluiting van het internaat hier verband mee hield. In Kolomyia was echter wel 
sprake van kruisbestuiving, doordat personeel van het rehabilitatiecentrum ook werkte in het 
nabijgelegen staatsinternaat. 

Tijdens de werkbezoeken werden in de gesprekken door de medewerkers ook problemen naar
voren gebracht. Daarin werden een aantal overeenkomstige thema’s zichtbaar:

- Financiering in het algemeen. De financiering door de overheid betreft doorgaans de 
salarissen van het personeel en het gebouw. Voor alle andere onkosten en uitgaven 
moeten andere financiële bronnen gezocht worden: liefdadigheid, sponsoring zowel uit 
lokale gemeenschap als internationaal. Het regelen van de financiën is een tijdrovende 
en intensieve taak van de directeuren.

- Het organiseren en financieren van het vervoer van de kinderen van en naar huis werd 
binnen alle rehabilitatiecentra als probleem naar voren gebracht.

- De ontwikkeling dagbesteding en wonen voor jongvolwassenen. Met het ouder worden 
van de eerste lichting kinderen die gebruik gemaakt hebben van de rehabilitatiecentra 
ontstaat de vraag: Hoe nu verder. Er is nog geen wetgeving binnen Oekraïne waarin 
hierover iets is vastgelegd als de kinderen ouder dan 18 jaar worden. Dit betekent dat er
dus ook geen financiering vanuit de overheid wettelijk is geregeld. Er ontstaat dan het 
schrijnend perspectief voor jongvolwassenen die niet meer bij hun ouders kunnen 
blijven en die niet in staat zijn om enige vorm van arbeid te verrichten. Hun voorland is 
vooralsnog een uitzichtloos verblijf in een van de internaten of instituten van de staat.

10



4. Resultaten van het project

Het projectplan beoogde de volgende resultaten te bereiken met het follow up project:
- Therapeuten, verzorgers en ouders beschikken individueel over meer kennis en 

vaardigheden; op teamniveau zal een professionelere werkwijze het resultaat zijn.
- Betere voorzieningen: de met de training samenhangende investeringen zullen op 

materieel niveau mogelijkheden bieden om de opgedane kennis en inzichten ook 
toepasbaar te maken, hetgeen ook de implementatie van deze kennis en daarmee de 
duurzaamheid van het project ten goede zal komen;

- Kinderen zullen als gevolg van een verbeterde werkwijze en de verruimde 
mogelijkheden een meer adequate zorg ontvangen en meer ontwikkelingskansen 
ervaren.

In totaal hebben 28 medewerkers van 8 verschillende rehabilitatiecentra deelgenomen. Dit 
waren 4 cursisten en één centrum meer dan in het projectplan voorzien. Daarmee is dus een 
grotere doelgroep bereikt dan gepland. De cursisten hadden verschillende beroepsmatige 
achtergrond, maar waren allen werkzaam in de dagelijkse ondersteuningspraktijk van de 
kinderen in de rehabilitatiecentra. Vanuit elk centrum namen meerdere medewerkers deel 
aan de training, waardoor zij na afloop de opgedane kennis en vaardigheden in samenwerking
met elkaar binnen het team verder kunnen implementeren. Vanuit een van de 
rehabilitatiecentra nam ook de directeur deel aan de training, vanuit het oogpunt dat hij zijn 
leiderschap in de dagelijkse praktijk vormgeeft door ook concreet mee te werken in de praktijk
bij de ondersteuning van de kinderen en jong volwassenen.

In deze 8 rehabilitatiecentra worden op dit moment in totaal 158 kinderen ondersteund. 
Wanneer de cursisten hun kennis en vaardigheden adequaat weten toe te passen in de 
dagelijkse praktijk en daarin weer een voorbeeld zijn voor hun collega’s, zal dit een positief 
effect hebben op de kwaliteit van zorg en ondersteuning van alle kinderen in de dagcentra. De
volgende stap zal zijn om het vervolgens ook over te dragen naar de ouders in de thuissituatie.

Naast de revalidatiehulpmiddelen ontvingen de centra bij ons bezoek allemaal een pakket 
spelmateriaal. De investering in betere voorzieningen was een vervolg op het eerdere project 
‘Care for Daycare’, waarbij 2 dagcentra nog geen materialen hadden ontvangen. Daarnaast 
betrof een klein deel van het budget de aanschaf van concrete materialen gericht op het 
bevorderen van het gebruik van ondersteunende communicatie (vervaardigen van foto- en 
pictogrammen e.d.). De pakketjes met ondersteunende communicatiemiddelen die wij zelf 
voor de deelnemende centra meebrachten, sloten daar goed op aan. Toen we tijdens de 
werkbezoeken langskwamen, zagen we dat in een paar centra al geëxperimenteerd werd met 
de mogelijkheden van de materialen in de ondersteuning van de kinderen.

Naast de beoogde resultaten van het project zijn er een aantal extra resultaten te oogsten als 
bijeffect van onze aanwezigheid bij de uitvoering van het project. Enerzijds simpelweg door 
onze aanwezigheid als buitenlandse gasten en vertegenwoordigers van de geldverstrekkende 
organisaties, anderzijds door onze inspanning om een tweedaags programma aan 
werkbezoeken uit te voeren.

Bijkomende resultaten
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- Het project heeft – mede dankzij grote inzet van Irina Trachuk, directrice van het centrum 
in Kolomyia, om ontmoetingen met en voor ons te organiseren – bekendheid gekregen bij
de locoburgemeester van Kolomyia en provinciaal bestuur van de Ivano-Frankivsk regio.

- Het project heeft extra bijgedragen aan onderlinge ontmoetingen tussen de medewerkers
van de verschillende dagcentra en een gezamenlijk gesprek tussen de directeuren en 
lokale politici in het bijzonder. Het rondreizen met een busje langs de verschillende 
dagcentra, bleek een heel concreet hulpmiddel te zijn voor de directeuren van de 
dagcentra om een bezoek te brengen aan elkaars dagcentra. Om op deze manier ook 
daadwerkelijk eens bij elkaar in de keuken te kijken. De moeizame vervoers-
mogelijkheden, slechte wegen en geïsoleerde ligging van een aantal dagcentra vormen 
daarin normaliter een obstakel. Het busje bleek een ‘zwaan-kleef-aan’ uitwerking te 
hebben met in- en uitstappende directeuren.

- Een bijzonder nieuw contact betreft Oksana Boichuk, onze tolk. Zij heeft een FAS 
vereniging opgericht, met als doel voorlichting over en preventie van FAS binnen 
Oekraïne. Door haar betrokkenheid als tolk tijdens de uitvoering van het project heeft zij 
haar netwerk kunnen vergroten door kennis te maken met het trainingsteam uit 
Dzherelo, de locoburgemeester van Kolomyia en de medewerkers van de 
rehabilitatiecentra. Op haar beurt heeft zij de intentie uitgesproken om de middelbare 
school van haar kinderen in contact te brengen met het rehabilitatiecentrum in Kolomyia 
om daar vrijwilligerswerk te gaan doen.

- De mogelijkheid is besproken om een samenwerking aan te gaan tussen de universiteit 
van Lviv (waar de trainers contact me hebben) en de universiteit van Nijmegen (die aan 
ons tevoren gevraagd heeft om te onderzoeken of er een zinvolle afstudeerstage mogelijk
zou zijn voor hun studenten pedagogische wetenschappen). 

- De werkbezoeken hebben ons meer inzicht gegeven in sociale kaart in de omgeving van 
Kolomyia en van Ivano-Frankivsk regio. We hebben een concreter beeld gekregen van de 
huidige lokale situatie van de verschillende dagcentra. Daarnaast hebben we nieuwe 
contacten met medewerkers gelegd. 

- De werkbezoeken hebben ons inzicht vergroot in ervaren problematiek binnen de 
gehandicaptenzorg en de beroepsgroep in Oekraïne.

- De werkbezoeken en de gesprekken met het trainersteam hebben inzicht gegeven in 
mogelijk zinvolle vervolgactiviteiten gericht op de verbetering van de zorg en 
ondersteuning aan kinderen met een beperking in Oekraïne.

- Er is extra publiciteit voor het project gegenereerd in Oekraïne zelf in de vorm van een 
artikel in het plaatselijk nieuwsblad van Kolomyia en op twee websites (zie bijlage 6).
http://gk-press.if.ua/u-kolomyyi-dity-z-invalidnistyu-otrymaly-obladnannya-vid-
blagodijnykiv-z-niderlandiv/ en
 http://naiu.org.ua/u-kolomyyi-dity-z-invalidnistyu-otrymaly-obladnannya-vid-
blagodijnykiv-z-niderlandiv/  
Deze publiciteit is van waarde voor het creëren van bekendheid en draagvlak voor de 
ondersteuning van kinderen met een beperking in de samenleving. De publiciteit is in het 
bijzonder belangrijk voor:

 het organiserende rehabilitatiecentrum in Kolomyia zelf
 de lokale overheid en beleidsmakers die de ontwikkelingen in de 

gehandicaptenzorg ondersteunen, een warm hart toedragen en de veranderingen 
in toekomstig beleid willen omzetten.
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 Het OeKU en Wilde Ganzen en de achterban van deze stichtingen die het geld 
voor het project bijeen hebben gebracht.

- Meer publiciteit, draagvlak voor en betrokkenheid bij het project onder de achterban in 
Nederland, zowel onder de belangstellenden vanuit het OeKU, alsook onder de collega’s 
binnen de zorgorganisatie waar we zelf werkzaam zijn. We hebben het project onder de 
aandacht gebracht via: Facebook, intranet binnen de werkorganisatie, een presentatie 
tijdens een kerkdienst en door tijdens de reis een blog te schrijven 
http://fleurensuzanneinoekraine.waarbenjij.nu/ . Deze reisblog is inmiddels ruim 2700 
keer bekeken ( zie bijlage 5).
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We hopen dat we de trainers nieuwe energie hebben gegeven en hen hebben geïnspireerd 
door onze feedback op de training en door onze persoonlijke inbreng in de vorm van een korte 
presentatie over communicatiemateriaal. Tevens hopen wij dat we met en door onze 
aanwezigheid aan onze collega’s in Oekraïne hebben laten zien hoeveel waarde wij hechten 
aan de dagelijkse inspanningen die zij verrichten in het leven van de kinderen met een 
beperking. Rest ons nog onze diepe bewondering uit te spreken voor de jonge generatie 
‘caregivers’ die het heft in handen heeft genomen en zich met een vastberadenheid, 
daadkracht en visie inzet om alternatieven te ontwikkelen voor de staatsinternaten. Een 
generatie die vol overtuiging werkt aan en voor een beter toekomstperspectief voor kinderen 
met een beperking. Wat hebben zij ons persoonlijk weten te raken en inspireren!

http://fleurensuzanneinoekraine.waarbenjij.nu/


Bijlage 1: Foto impressie
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Bijlage 2: Trainingsprogramma
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Training Course “Basis care for children with severe physical and mental
disabilities. Follow-up Communication”

27-28 February 2017
Kolomyis’kyi District Rehabilitation Centre (city Kolomyia)

Monday
27th February

Tuesday
28th February

8.45 – 9.00 Coffee 8.45 – 9.00 Coffee
9.00 – 9.30 Presentation of the course 9.00 – 9.30 Video “Hypotrophy” Preparatory task

group 4
Adjustment to the program: 

- short moment of attention for 
signaling hypotrophy in daily 
practice

- theory of the ‘Diagnostic 
Instrument ’Communication 
Matrix’

- theory on development levels 
in communication during early 
childhood

9.30 – 10.45 Video “Position, feeding in 
everyday life of a child with 
disabilities”
Preparatory tasks of group 1 
and 2.

9.30 – 11.00 Communication of a child with 
disabilities. Practical implementation 
with the focus on strategies (theory)

10.45 – 11.15 Coffee break 11.00 – 11.30 Coffee break
11.15 – 11.30 “Video test” 11.30 -13.00 Practice session with a child in 3 

groups11.30 – 13.00 Communication of a child with 
disabilities (theory on 
communication functions)

13.00 – 14.00 Lunch break 13.00 – 14.00 Lunch break
14.00 – 15.30 Practice session with a child in 3

groups
14.00 – 14.15 “Video test”

Communication strategies
15.30 – 16.00 Video “Play in everyday life of a 

child with disabilities”.
Preparatory task of group 3

14.15 – 15.30 Effective Communication within a 
team

15.30 – 16.00 Adjustment tot the program:
Presentation of Materials for Total 
Communication (Fleur)
Results, Next steps, certificates to 
participants

Trainers:
Marina Hluhotsky, Deputy Director Dzherelo, Children’s Rehabilitation Centre Lviv, Ukraine 
(hluhmarya@ukr.net) 
Tania Mishchuk, Child neurologist, Children’s Rehabilitation Centre Lviv, Ukraine 
(tmishchuk@ukr.net) 
Tatyana…, Special Speech & Language Therapist, Children’s Rehabilitation Centre Lviv, 
Ukraine
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Bijlage 3: Overzicht bezochte Rehabilitatie Centra in de regio Ivano-Frankivsk

Datum Rehabilitation 
Centre

Plaats Doelgroep Bijzonderheden Capaciteit

01-03-2017 Otyniya, Kolomyiskyi 
District Rehabilitation 
Centre

Ministry of Social Politics 
of Ukraine

Otyniya, Ivano-
Frankivs’ka oblast

Kinderen/gezinnen 
vanuit de 
buurt/district rond 
Otyniya

Locatie: benedenverdieping 
ziekenhuis

19

01-03-2017 Rozhnyativ, Centre for 
Social Rehabilitation

Communal Institution, 
Ministry of Social Politics 
of Ukraine, District 
Council of Rozhnyativ

Rozhnyativ, Ivano-
Frankivs’ka oblast

Kinderen/gezinnen 
vanuit de 
buurt/district rond 
Rozhnyativ

Locatie: gehuurd, zwembad in 
aanbouw

8

01-03-2017 Dobrodiya Kalus’ka, 
Communal Institution for 
Social-Psychological 
Rehabilitation of Children 
and Youth with functional 
limitations

City Council of Kalush

Kalush, Ivano-
Frankivs’ka oblast

Kinderen/gezinnen en
jongeren vanuit de 
gemeente Kalush?

Naast kinderen ook dagbesteding 
jongeren/jongvolwassenen, 
samenwerking met 
vrijwilligersopleiding voor 
schoolkinderen
Maximaal verblijf 6 à 9 maanden. 
Ook voor veteranen

2 x 25

02-03-2017 Kolomyiskyi Centre for 
Social Rehabilitation of 
Disabled Children

Department of Labor and
Social Security of the City 
Coucil of Kolomyya

Kolomyia, Ivano-
Frankivs’ka oblast

Kinderen/gezinnen 
vanuit de gemeente 
Kolomyya

Leidende ‘voorbeeld’ locatie in de 
regio rond Kolomyia. Wens: openen 
‘workshops’ voor dagbesteding 
jongvolwassenen op 3e verdieping.

24
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02-03-2017 Obertyn, District Centre 
for Social Rehabilitation

Tlumats’kyi District, smt. 
Obetrin

Obetryn, Ivano-
Frankivs’ka oblast

Kinderen/gezinnen 
vanuit het Tlumat’skyi
district

In voormalig Joods patriciërs 
huis/Sovjet gevangenis/polikliniek

8

02-03-2017 Zabolotiv, Regional Centre
for Social Rehabilitation 
of Disabled children, 
Department ‘Lelechenya’ 
(‘The Stork’)

Ministry of Social Politics 
of Ukraine, smt. 
Zabolotiv

Zabolotiv Kinderen/gezinnen 
vanuit de oblast

Opgericht door moeder van zoon 
met verstandelijke beperking, met 
hulp van de Henry Nouwen stichting.
Inspiratiebron voor start Centrum in 
Kolomyya. Kinderen en 
jongerengroepen.

20

02-03-2017 Dzhuriv, Branch of the 
Zabolotiv Regional Centre
for Social Rehabilitation 
of Disabled children

Ministry of Social Politics 
of Ukraine

Dzhuriv Kinderen/gezinnen 
vanuit oblast

Doordeweeks 24-uurs zorg (dag- en 
nachtopvang) i.v.m. lange 
reisafstanden.

13 (max 20)

02-03-2017 Yabluniv, Kosivs’kii District
Centre for Social 
Rehabilitation of Children

Department of Labor and
Social Security of the 
Kosivs’kii District State 
Administration, smt. 
Yabluniv

Yabluniv Kinderen/gezinnen 
vanuit de 
buurt/omgeving van 
Yabluniv

Eigen kinderboerderij buiten het 
dorp. In dezelfde straat als een 
staatsinternaat voor kinderen met 
een beperking. Tussen beide 
nauwelijks contact/samenwerking.
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Bijlage 4: Werkbezoeken in Lviv

Op de laatste dag van ons verblijf bezochten wij de trainers op hun thuisbasis in het 
revalidatiecentrum Dzherelo in Lviv. Na een indrukwekkende rondleiding door het centrum, 
spraken wij met elkaar om terug te kijken op de cursus en konden wij onze ervaringen tijdens 
onze werkbezoeken delen. De trainers stelden ons een nieuwe vraag, namelijk het verzoek om
een Basic Care Course voor een aantal jonge kinderdagcentra in de regio rondom Lviv 
financieel mogelijk te maken. De trainers vertelden dat zij in de afgelopen jaren op vele 
plekken verspreid over het hele land hun training hadden uitgedragen, maar dat er tot op 
heden geen mogelijkheden waren gevonden om dit in de eigen regio te realiseren.

Tenslotte was er nog tijd om enkele ouders te ontmoeten die Suzanne enkele jaren geleden 
ook had gesproken bij een eerder werkbezoek vanuit het OeKU. De betreffende ouders 
hadden destijds het initiatief om een kleinschalige woonvorm te realiseren voor hun 
jongvolwassen kinderen met een beperking. Door regelgeving en financiële drempels, was het
niet mogelijk gebleken om hun toenmalige plannen uit te voeren. Wel waren zij er inmiddels 
in geslaagd om een kleinschalig trainingscentrum voor zelfstandig wonen te realiseren. Dit 
centrum zal binnenkort de eerste jongeren met een lichamelijke beperking ontvangen, die 
daar een training van een half jaar zullen volgen om zelfstandiger te leren leven. Na de 
training zullen zij waarschijnlijk genoodzaakt zijn om weer bij hun ouders te gaan wonen, maar
ze zullen dan minder zwaar op hun ouders hoeven leunen, dankzij de aangeleerde 
vaardigheden. 

Ook hier past weer diep respect voor deze pioniers, ouders die strijden voor het recht op een 
betere toekomst voor hun kinderen, middenin de maatschappij!
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Bijlage 5: Blog met reisverslagen Suzanne en Fleur

16 februari ‘De voorbereidingen’
Nog een dikke week en dan is het zover! De reis,
overnachtingen en het schema voor onze week
zijn gepland. Fleur heeft haar kennis van het
Russisch opgepoetst en aangevuld met
Oekraïens. En ook Suzanne doet haar best om in
elk geval de letters te kunnen lezen en wat
woordjes te leren.  We zijn druk bezig met het
verzamelen en vervaardigen van materiaal om
mee te nemen. Allerlei voorbeelden van
communicatie-hulpmiddelen die wij zelf
gebruiken voor de kinderen waar we mee
werken bij Sherpa. En natuurlijk ook wat speelgoed, verwen-dingetjes en stroopwafels. Hoe 
gaan we dat allemaal meekrijgen?

19 februari ‘Huisvlijt’
Er wordt hard gewerkt. Een bezoekje aan de Action heeft leuk materiaal opgeleverd voor 
belevingshesjes. Nu nog even sparren hoe we dat in elkaar gaan zetten. Intussen zijn de 
voorwerp-verwijzers al klaar. Zo kunnen we verschillende manieren laten zien waarmee je 
aan de kinderen duidelijk kunt maken, welke activiteit ze gaan doen. Met voorwerpen, foto's 
of picto's. En met de Oekraïense woorden natuurlijk...

  

24 februari ‘Om warm van te worden’
Mooi stukje van Fleur:  
Een paar weken geleden raakte ik in gesprek met Anneke, de muziekdocente van mijn 
jongste dochter. Ik vertelde over de voorgenomen reis naar Oekraïne en over onze wens om 
‘iets van muziek’ voor de kinderdagcentra mee te kunnen nemen. Want samen muziek 
kunnen maken, hoeveel moois kan dat brengen in het contact met elkaar, in het bijzonder 
met kinderen die zich niet of nauwelijks kunnen uitdrukken door hun beperking. ‘Iets van 
muziek’, maar lichtgewicht, want veel bagage kunnen we niet meenemen. Hoe mooi kan zo’n
onverwacht gesprekje zijn. Anneke bracht mijn eigen creativiteit weer tot bloei, zodat ik zelf 
inspiratie vond en aan de slag ging én ze bood haar hulp aan! “Breng maar wat lege chips 
zakken mee, dan maak ik samen met mijn zus knisperdoekjes! Die zijn makkelijk vast te 
houden, maken mooie geluiden en zijn licht van gewicht.” 
Na een inzamelingsactie voor lege chipzakken op school van mijn kinderen en een rondje 
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zoeken naar stukken stof thuis en bij collega’s op het werk, kon ik Anneke anderhalve week 
later een tas materiaal overhandigen. En vanochtend ging de bel: Anneke stond voor de deur
met de tas. Ze vertelde dat zij samen met haar zus Marleen en vriendin Sonja aan de slag 
was gegaan. Prachtige zelfgemaakte stoffen tasjes kwamen tevoorschijn met daarin 
knisperdoekjes, bellenzakjes en piepdoekjes in de prachtigste kleuren! Alles bewust en 
weloverwogen vastgezet, ook de belletjes, zodat deze niet ingeslikt kunnen worden als een 
zoom toch loslaat. Voor ieder te bezoeken kinderdagcentrum een eigen tasje. Daar stond ik 
dan, nog in mijn ‘huispak’, geroerd over zoveel moois, met zoveel liefde, enthousiasme en 
doordachtheid gemaakt. Met de prachtige woorden nog naklinkend in mijn hoofd: “Als jullie 
in de toekomst nog eens gaan, dan doen we het graag weer. We vonden het zo leuk om te 
doen voor deze mooie bestemming.” Anneke, Marleen en Sonja dank jullie wel! 

25 februari ‘Het was even sjouwen…’
...maar we hebben het gehaald! Toen we op het 
vliegveld even wat herpakten, trokken we wel wat 
bekijks. Een voorbijganger dacht dat we een 
kinderfeestje gingen organiseren. De douane keek 
nergens van op, we mochten zo doorlopen. En de 
portier van het hotel heeft heel behulpzaam de 50 kilo 
hijgend naar boven gesjouwd.

27 februari ‘Indrukwekkende ervaringen’
Het lijkt of we hier al een hele week zijn. Toch was vandaag pas de eerste dag van de training.
Aan het begin van de dag schuifelden 25 cursisten bedeesd de trainingsruimte binnen, 
artsen, psychologen, pedagogisch medewerkers, fysiotherapeuten, logopedisten. Tien hoge 
heren voegden zich daarbij om de opening mee te maken: directeuren, de loco-
burgemeester en hoge ambtenaren van de provincie. Wij voerden een gesprekje met hen en 
moesten samen op de foto voor de krant. Intussen wisten de trainers met passie en humor 
de sfeer in no time te ontdooien. Ze namen de cursisten op enthousiasmerende en 
professionele manier mee in de theorie. En wisten die direct te koppelen aan eigen 
ervaringen en praktijk. We waren onder de indruk van de gedrevenheid, en motivatie van de 
cursisten. En dan, last but not least, natuurlijk de ontmoetingen met de kinderen, die we op 
video maar ook in een live oefensessie meemaakten. Zo hartveroverend dapper. Na afloop 
van de dag nog een open, pittige feedback-sessie, bijgestaan door onze tolk, een typisch 
Oekraïense maaltijd, onze demonstratiepakketten samenstellen en nog een extra sessie met 
de trainers om het hen vast te laten zien. Moe maar voldaan stappen we ons bed in om 
energie op te doen voor de tweede cursusdag. 
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28 februari ‘Nog zo’n bijzonder dag’
De tweede dag van de cursus was een waar feest. Het onderwerp ondervoeding kon gelukkig
van de agenda geschrapt, want daar was bij deze kinderen geen sprake van. Dat gaf extra tijd 
om over communicatie te praten. De verschillende functies, niveaus en strategieën werden 
op de inmiddels bekende manier behandeld: theorie, direct gekoppeld aan eigen ervaring, 
video en praktijk met de kinderen. Een gedegen basis aangevuld met moderne diagnostiek. 
De cursisten waren vol aandacht en enthousiasme. Tot mijn genoegen ook een praktijksessie 
over voorlezen � �. Na de lunch kregen ze een toets, waarin hun kennis van het geleerde 
direct werd getest. Vervolgens een les over communicatie met je collega's binnen je team, 
ook voor ons leerzaam! Met wederom superleuke video’s en hilarische praktijkoefeningen 
om het aanschouwelijk te maken. De sfeer was top! Tenslotte mochten wij de afsluiting 
verzorgen. Fleur was stoer genoeg om daar even een krachtige en praktische demonstratie te
geven over de manier waarop wij in het werk ondersteunende communicatie vorm geven. 
Geïnspireerd door de trainers koppelden ook wij de theorie direct aan de praktijk, door 
tijdens de presentatie de time-timer, een tijdlijn, voorwerp-verwijzers, foto’s, een praatknop 
en gebaren te gebruiken. 
Elk dagcentrum kreeg een tasje met door ons verzameld en geknutseld 
communicatiemateriaal en tot onze verrassing kregen wij ook een mooi cadeau aangeboden!
Als feestelijke afsluiting mochten wij de certificaten uitreiken. 
Na de feedback-sessie brachten we de trainers naar de trein en kregen we een rondleiding 
door de stad. Tijdens het avondeten een zeer informatief gesprek met de directeur en 
onderdirecteur van het dagcentrum, beide zeer gedreven en kundige jonge dames, 
kartrekkers van de vernieuwing in Oekraïne. Morgen gaan we met die twee dames en onze 
tolk drie kinderdagcentra bezoeken. Als verrassing zijn we nu mooie speelgoed-pakketjes aan
het samenstellen.

23



1 maart ‘Bevlogenheid’
Onze rondreis langs kinderdagcentra is vandaag begonnen. Of eigenlijk kunnen we het beter 
behandelcentra noemen. Want in elk centrum was een arts, verpleegkundige, 
fysiotherapeut, logopedist en psycholoog aanwezig. En daarnaast natuurlijk de leerkracht, de
assistent, de directeur, de kok, de gastvrouw en de administrator. Aan personeel geen gebrek
dus. Een aantal van hen maakten veel indruk op ons door hun bevlogenheid, strijdend voor 
hun idealen, vindingrijk in het zoeken naar manieren om de gemeenschap bij hun project te 
betrekken, hulp te krijgen bij het onderhoud van de tuin, geld te verwerven voor een 
snoezelruimte, hun gebouw te verfraaien. 
We zagen blije, gelukkige, goed verzorgde kinderen van verschillende leeftijden, 
uiteenlopende ontwikkelingsniveaus en met meer of minder ernstige lichamelijke 
beperkingen. Omdat de meeste centra vrij klein waren, zaten deze kinderen vaak bij elkaar in
de groep. Soms hebben ze twee shifts kinderen na elkaar op een dag, zodat er meer kinderen
bediend kunnen worden. In de ochtend de kleintjes, in de middag BSO voor de kinderen van 
de speciale school. Sommige kinderen krijgen ook 1 of 2 dagen thuis onderwijs. Best wel zorg
op maat dus! We konden overal uitgebreid rondkijken, contact maken met de kinderen en 
onze cadeautjes aan hen geven. Er was genoeg tijd om gesprekken te voeren met 
therapeuten, leerkrachten en directeuren. Het is een kunst om steeds te schakelen in het 
contact met wie je tegenover je hebt, en de juiste gespreksonderwerpen op het juiste niveau
aan te snijden. We merkten dat ons bezoek belangrijk voor hen was, het gaf hen het gevoel 
gesteund en gewaardeerd te worden. Uit onze gesprekken werd ook duidelijk hoe belangrijk 
deze centra zijn als alternatief voor de internaten, waar de omstandigheden veel slechter 
zijn. Het is zo de moeite waard om deze dappere hervormers en kartrekkers alle steun te 
bieden die ze nodig hebben om hun werk te kunnen voortzetten. 
Ons busje leek een zwaan-kleef-aan. Waar we eerst dachten alleen met onze tolk te gaan, 
bleken de directeur en onderdirecteur van Kolomyia al met ons mee te gaan. Na elk bezoek 
kwam daar weer iemand bij. Dat was een bijzonder bij-effect, waardoor de directeuren een 
kijkje in elkaars keuken konden nemen en ideeën en ervaringen konden uitwisselen. En ook 
wij hebben leuke nieuwe ideeën en inspiratie opgedaan. 
Overal werden we als belangrijke gasten onthaald en volgestopt met lekker eten. Bij de koffie
in de ochtend broodjes met vis, worst en kaas, een uitgebreide lunch met karper, taart bij de 
thee en vanavond nog een licht diner met de loco-burgemeester. We zijn nog nooit zo vaak 
op de foto gezet. En we hebben ook weer heel veel gelachen vandaag! 
Vandaag hebben we de drie centra bezocht die het moeilijkst te bereiken waren. Morgen 
gaan we er vijf bezoeken die wat dichterbij zijn.
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2 maart ‘Moed, respect en ontroering’
Vandaag leidde onze weg door een prachtig zonovergoten landschap met heuvels en bergen. 
Door dorpjes waar straathonden, kippen en ganzen over de weg liepen. Langs oude kerken 
die in verval raken en veel nieuw gebouwde kerken met glanzende koperen koepels. Er werd 
gewerkt op het land, er brandden vuren om het afval te verbranden en er werd veel gebruik 
gemaakt van paard en wagen. Dat was wel zo makkelijk, want ons busje had behoorlijk 
moeite met het nemen van de vele hobbels, kuilen en plassen op deze smalle, onverharde 
wegen. Af en toe best eng als je een flinke vaart probeert te maken en er een tegenligger 
recht op je afkomt, maar de chauffeur heeft ons er veilig doorheen geloodst…. 
We hebben vandaag maar liefst 5 centra bezocht, en zagen veel overeenkomsten maar ook 
accentverschillen, in grootte, in aantal en leeftijd van de kinderen, in mate van 
mogelijkheden van de kinderen. We hebben veel gezien wat indruk op ons maakte: 
De moeder die ons in tranen vertelde hoe blij ze was dat haar kind naar het centrum kon 
gaan, zodat hij dingen kon leren en niet naar het internaat hoefde.  
Dat het kind dat bijt en slaat een kans heeft gekregen, ook al waren begeleiders en andere 
kinderen bang. Dankzij expertise uit Lviv kunnen ze nu met hem omgaan. Dit biedt hem een 
heel ander perspectief dan dat hij naar een internaat moet, waar hij vastgebonden zou 
worden. 
De 17-jarige Sergej die accordeon speelde voor ons en een prachtig lied zong over zijn 
moeder.  
De begeleider die de kinderen voorstelde door te vertellen wat hun speciale gaves en 
talenten waren.  
De 10-jarige Sergej die trots liet zien dat hij zelf had leren omrollen en zich kon opdrukken, 
en in het Engels kon vertellen dat hij later dokter wilde worden.  
Het hartveroverende kleutertje met syndroom van Down, dat ondertussen wel al het 
speelgoed af wist te pakken van een ander kind.  
De jonge vrouw die leerde dansen omdat ze binnenkort naar een bruiloft ging. 
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De moeder van 22-jarige Nazar, die 12 jaar geleden het centrum oprichtte om te voorkomen 
dat haar zoon naar een internaat moest, zich omschoolde van ingenieur naar psycholoog en 
nu directeur van het centrum is.  
Haar emoties, toen we spraken over de toekomst van haar kind, haar boosheid en schaamte 
dat ze hulp uit het buitenland en niet uit eigen land ontvangen, haar vermoeidheid van de 
lange strijd.
De pioniers van de jonge garde, die door haar geïnspireerd, het stokje overnemen. We 
hebben veel van onze cadeautjes nu afgeleverd, maar komen straks terug met andere 
cadeaus, in onze koffer en in ons hart ❤.

3 maart ‘Het onmogelijke’
'Begin met het nodige. Doe daarna het mogelijke. En dan ineens doe je zomaar het 
onmogelijke...' Franciscus van Assisi. 

Terug in Lviv stonden vandaag nog twee werkbezoeken op ons programma. Na een 
verkwikkende nachtrust in het ons vertrouwde hotel George zijn we op weg gegaan naar 
Kinderdagcentrum Dzherelo. Dzherelo betekent ‘de bron’ in het Oekraïens, hetgeen ook 
letterlijk de rol van dit centrum is als het gaat om ondersteuning voor kinderen met een 
beperking binnen het gezin. Een bron van kracht, passie en professionaliteit vanwaaruit de 
hervormingen binnen Oekraïne voortkomen. Na een rondleiding volgde een vrolijk weerzien 
met de trainers. Bijzonder hoe binnen een paar dagen een warme band ontstaat vanuit een 
gemeenschappelijke bevlogenheid. Nadat we hoopvolle ideeën voor de toekomst hadden 
uitgewisseld vervolgden we onze weg naar een laatste werkbezoek: een trainingscentrum 
voor jongvolwassenen met een lichamelijke beperking in een rolstoel. Het centrum dat 
vanuit een initiatief van enkele ouders tot stand is gekomen en binnenkort de eerste lichting 
jonge mensen zal gaan trainen. Tijdens een keukentafelgesprek vertelden twee moeders over
hun ervaringen met het opzetten van dit centrum en hoe zij met andere ouders in gesprek 
zijn gegaan. Wat een krachtige vrouwen! Vele bruggen moeten geslagen worden om deze 
nieuwe manier van ondersteunen over te brengen. Ook hier worstelen ouders met het 
loslaten van hun kinderen. Nadenken over later is niet iets wat in de Oekraïense cultuur 
vanzelfsprekend is. Er is tot nog toe ook weinig perspectief. 
Met deze ontmoeting was ons officiële programma ten einde. Restten ons het zonnetje, de 
prachtige straten en pleinen van de oude binnenstad en een bezoek aan de chocoladefabriek
van Lviv. 
En daarna bleek ons project inmiddels publiciteit te hebben gekregen, we kunnen het nog 
niet goed lezen, maar het ziet er goed uit! http://gk-press.if.ua/u-kolomyyi-dity-z-
invalidnistyu-otrymaly-obladnannya-vid-blagodijnykiv-z-niderlandiv/
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4 maart ‘Fitness’
Zijn jullie al wakker? Doe mee en begin de dag eens met ochtendgymnastiek, zoals ze hier in 
elk dagcentrum doen. Dat moeten wij de komende weken zeker ook doen, om alle calorieën 
van de afgelopen week te compenseren. Maar gisterenavond hebben we onze week 
feestelijk afgesloten met een welverdiend etentje in de kelders van het Bernardinusklooster 
in Lviv. Vanmiddag gaan we weer naar huis en gaan we teren op alle ervaringen die ons 
verrijkt hebben. 

          

19 maart ‘Gehandicapte kinderen kregen hulp uit Nederland’
Hierbij nog de beloofde vertaling van het eerder genoemde artikel, met dank aan Vera 
Guchte!
…. (zie bijlage 6)
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Bijlage 6: Krantenartikel

Vertaling Vera van der Guchte:

Gehandicapte kinderen uit Kolomyia kregen hulpmiddelen van weldoeners uit Nederland, 
3 maart 2017

Het Centrum voor sociale rehabilitatie van gehandicapte kinderen in Kolomyia kreeg bezoek 
van de hoofden van sociale instellingen van de hele regio Kolomyia en van de weldoeners uit 
Nederland.
Vertegenwoordigers van de Nederlandse stichting Wilde Ganzen en de organisatie OEKU 
hebben gezamenlijk met de associatie voor rehabilitatie uit Lviv een training in twee fases 
georganiseerd. De pedagogen van de rehabilitatiecentra van zes rayons in de regio 
verbeterden hun vaardigheden in de communicatie, verzorgings- en voedingsmethodes voor 
ernstig zieke kinderen, aldus de persdienst van de stadsraad van Kolomyia.
De gasten uit Nederland kwamen niet met lege handen: zij schonken aan het centrum voor 
sociale rehabilitatie een aangepaste stoel en een staplank ter waarde van circa 2000 euro en 
speelgoed. Zij gaven ook cadeaus en hulpmiddelen aan 7 andere soortgelijke instellingen 
voor gehandicapte kinderen.
'Wij hebben dit soort uitwisseling van ervaring en moderne hulpmiddelen voor de verzorging
van de gehandicapte kinderen heel hard nodig', zei de directeur van het rehabilitatiecentrum
van Kolomyia, Irina Trachuk. 'Wij hebben al veel gedaan maar wij mogen niet stoppen. 
Dagelijks wachten 28 kindjes en hun ouders op onze steun. Daarom moeten wij maximale 
inspanningen leveren zodat voor deze kleintjes optimale omstandigheden gecreëerd kunnen 
worden, alsmede ondersteuning van hun gezondheid en recreatie.'
Plaatsvervangend hoofd van de stadsraad Sergij Kotsur bedankte namens de stad de 
weldoeners uit Nederland voor de steun en aandacht voor de sociale vraagstukken in ons 
land. Op hun beurt verzekerden de stichting Wilde Ganzen en OEKU dat de samenwerking 
niet zal stoppen.
Galitsa – correspondent
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