Medi Aid in samenwerking met Wilde Ganzen en Wings of Support ondersteunt een
uniek project. De bouw van een school voor kinderen met special needs geïntegreerd
in het reguliere onderwijs.
Kinderen met een beperking
Ouders met kinderen met een beperking zoeken onderwijs in het college. De hoop en
ambities van deze ouders zijn van nature groot, maar helaas kunnen ze vanwege hun
speciale behoeften niet in het reguliere gebouw geplaatst worden.
Het is onze wens om deze kinderen de mogelijkheid te bieden om te studeren. Over het
algemeen heeft Sri Lanka niet veel overheidsorganisaties die deze kinderen op een
betaalbaar niveau onderwijs kunnen bieden. Sommige particuliere organisaties zijn echter
als paddestoelen uit de grond geschoten en hun tariefstructuur richt zich alleen op rijke
ouders.
Het is heel moeilijk om kinderen met een handicap te combineren met kinderen zonder
handicap. Vooral vanwege het feit dat ze speciale aandacht nodig hebben vanwege hun
fysieke c.q. geestelijke tekortkomingen. Voor deze kinderen zijn speciale voorzieningen
nodig zodat ze kunnen bloeien en groeien, in studies, beroepen of waar ze toe in staat zijn.
Dit met de gedachte dat een kind met een beperking de mogelijkheid krijgt om zijn of haar
plek in de maatschappij te verwerven, zelfrespect en zingeving te kunnen ervaren.
Het St Thomas college heeft voldoende ruimte om een faciliteit van deze aard te huisvesten,
en het is ons doel om een gebouw te kunnen bouwen waarin kinderen kunnen participeren
die niet alleen zorg en begeleiding nodig hebben, maar ook de mogelijkheid om
vaardigheden te leren waarmee ze een inkomen en zo veel mogelijk zelfvoorzienend zijn en
integreren met de kinderen zonder handicap.
De ouders van kinderen met een beperking in Seeduwa, Sri Lanka, willen heel graag dat hun
kroost naar school gaat en onderdeel uit gaat maken van de maatschappij. Maar in hun buurt
is geen school waar de kinderen naartoe kunnen. Geen enkele basisschool is
rolstoelvriendelijk en leerkrachten weten niet hoe ze met een kind met een beperking om
moeten gaan.
Dan maar een eigen gebouw! Hoe arm ze ook zijn, de ouders hebben ook zelf al geld
ingezameld voor de bouw van een speciale school. En ze hebben een locatie gevonden: het
St. Thomas College is een bestaande school die aan ruim 1500 kinderen lesgeeft.
Leerlingen uit arme gezinnen worden hier warm ontvangen en hoeven geen lesgeld te
betalen als de ouders dat niet kunnen opbrengen.
Speciaal voor kinderen met een beperking
De rector van het St. Thomas Collega snapt het probleem van kinderen met een beperking
en heeft samen met ouders het initiatief genomen om op zijn terrein deze speciale school te
bouwen. Met steun van de Nederlandse stichting Medi-Aid ligt er een mooi plan waardoor
kinderen tussen de 4 en 18 jaar met een lichte of een zware beperking les kunnen krijgen.
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Het gebouw wordt toegankelijk voor rolstoelen, de klaslokalen krijgen meubilair dat geschikt
is voor deze kinderen en er komen aangepaste toiletten.

Natuurlijk is het allerbelangrijkste dat er goed les wordt gegeven. Daarom krijgen de
leerkrachten trainingen, zodat de kinderen straks zoveel mogelijk opsteken in de klas.
Iedereen is gemotiveerd om de kinderen met een beperking een zo normaal mogelijk leven
te geven. Zo wordt ervoor gezorgd dat deze leerlingen niet ergens afgezonderd worden,
maar veel in aanraking komen met de kinderen uit de andere klassen. Kinderen uit het
reguliere onderwijs worden zelfs buddy van de kinderen met een beperking!
Een mooie kans!
Met dit project krijgen deze kids kansen die ze anders nooit zouden hebben gekregen. En
andersom kunnen kinderen zonder een beperking leren zich beter in te leven. Hopelijk
verdwijnt daarmee uiteindelijk het stigma in Sri Lanka dat kinderen met een beperking in een
voorgaand leven iets verkeerd hebben gedaan en daarom straf hebben.
De ouders kijken erg uit naar de bouw van deze school. Eindelijk krijgt hun kind straks
onderwijs, want ze kunnen veel meer dan ze denken! En wie weet kan hun zoon of dochter
straks zelf geld verdienen. Dat zou enorm goed zijn voor hun eigenwaarde. Help je mee de
ouders en hun kinderen trots te maken?
Zie ook:
www.medi-aid.nl
https://www.wildeganzen.nl/projecten/sri-lanka-onderwijs
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Medi Aid in collaboration with Wilde Ganzen and Wings of Support supports a unique project.
The construction of a school for children with special needs integrated into mainstream
education.
Kids with a handicap
Parents with children with disabilities seek education in the college. The hopes and ambitions
of these parents are naturally great, but unfortunately, they cannot be placed in the regular
building due to their special needs.
It is our wish to offer these children the opportunity to study. In general, Sri Lanka does not
have many government organizations that can offer these children education at an affordable
level. However, some private organizations have sprung up like mushrooms and their tariff
structure is only aimed at wealthy parents.
It is very difficult to combine children with disabilities with children without disabilities.
Especially because they need special attention because of their physical or mental
deficiencies. These children need special facilities so that they can thrive and grow, in
studies, professions or what they are capable of. This with the idea that a child with a
disability has the opportunity to gain his or her place in society, to be able to experience selfrespect and meaning.
The St Thomas college has ample room to accommodate a facility of this nature, and our
goal is to build a building in which children can participate that require not only care and
guidance, but also the ability to learn skills that help them an income and be self-sufficient as
far as possible and integrate with children without disabilities.
The parents of children with a disability in Seeduwa, Sri Lanka, very much want their children
to go to school and become part of society. But there is no school in their neighbourhood
where the children can go. No primary school is wheelchair friendly and teachers do not
know how to deal with a child with a disability.
Then your own building! No matter how poor they are, the parents have already raised
money for the construction of a special school. And they have found a location: St. Thomas
College is an existing school that teaches more than 1500 children. Pupils from poor families
are warmly welcomed here and do not have to pay tuition fees if the parents cannot afford it.
Especially for children with disabilities
The rector of the St. Thomas Colleague understands the problem of children with disabilities
and together with parents has taken the initiative to build this special school on his property.
With the support of the Dutch Medi-Aid foundation, there is a great plan that allows children
between the ages of 4 and 18 with a slight or severe disability to receive lessons. The
building will be accessible for wheelchairs, the classrooms will receive furniture suitable for
these children and there will be adapted toilets.
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f course the most important thing is that good lessons are given. That is why the teachers
receive training, so that the children will learn as much as possible in class. Everyone is
motivated to give the children with disabilities a normal life. In this way it is ensured that
these students are not isolated, but come into contact with the children from the other
classes a lot. Children from mainstream education even become buddies for children with a
disability!
A great opportunity!
With this project, these kids get opportunities that they would never have had otherwise. And
vice versa, children without a disability can learn to empathize better. Hopefully this will
eventually eliminate the stigma in Sri Lanka that children with disabilities have done
something wrong in a previous life and therefore have punishment.
The parents are really looking forward to the construction of this school. Finally their child will
receive education, because they can do much more than they think! And who knows, maybe
their son or daughter can earn money themselves. That would be enormously good for their
self-esteem. Will you help to make parents and their children proud?
Also see:
www.medi-aid.nl
https://www.wildeganzen.nl/projecten/sri-lanka-onderwijs
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