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We streven ernaar om beperkingen een menselijk gezicht te geven in Oeganda.

Leren met verbeterde technologie

Leren met iPads heeft een verschil gemaakt voor de 
kinderen in het Angel’s Center. Joch Redmond uit 

Australië heeft 5 iPads gedoneerd die de kinderen 
geholpen hebben om hun potentieel en mogelijkheden te 
ontdekken. De meeste kinderen waren in staat om talrijke 
educatieve dingen te leren, zoals: kinderliedjes, 
verschillende soorten fruit (banaan, appel,…), educateve 
apps, het ABC van de dieren en avonturen van de kat 
Tom. Dit alles werd mogelijk gemaakt met geweldige 
ondersteuning van de leerkrachten.

Leren met iPads

Verbetering van 
sensorische stimulatie

Deelname in gemeeschap-
gebaseerde rehabilitatiepro-
gramma’s en het creëren van 
bewustwording van 

kinderen met een beperking

Deelname aan het sportgala

Delen van een succesverhaal 
door Jaja Allen

Hoofdpunten

Kinderen leren met iPads onder begeleiding van leerkrachten en vrijwilligers

  Uitgave oktober
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In april ontving het Angel’s Center bezoekers uit het Verenigd 
Koninkrijk. Cathy en Angela hebben 3 dagen doorgebracht in het 

centrum en hebben de therapieruimte voorzien van extra speel- en 
stimulatiemateriaal. Het stimulatiemateriaal heeft vooral de aan-
dacht spanne van de kinderen met autisme aanzienlijk verbeterd. Het 
speelmateriaal (bijvoorbeeld belleblaas) heeft ervoor gezorgd dat de 
kinderen minder speeksel verliezen.

Onze fysiotherapeut geeft therapie aan 
de kinderen

De directrice Rose doet een stimulatiesessie met de kinderen

De kinderen en het 
personeel met Cathy 
Lyndon uit Engeland 
die stimulatie- en spel-
materiaal doneerde aan 
het centrum
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Bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk



Ambrose met zijn familie Ambrose Ambrose met het team van Angel’s Center 
en zijn ouders

Filmen van video’s en vastleggen van verhalen

Steun

met zijn zoektocht naar een thuis 
Ambrose

Gemeenshaps gebaseerde 
rehabilitatie in 
Kiyuni Kyankwanzi
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Tijdens de vakantie na het eerste semester hebben we huisbezoeken en gemeenschaps-geba-
seerde rehabilitatie uitgevoerd bij zes van onze kinderen thuis. Tijdens de huisbezoeken heb-

ben we video’s en verhalen vastgelegd van de kinderen en hun ouders of verzorgers. Een van deze 
bezoeken vond plaats in Kiyuni Kyankwanzi waar Ambrose Bikingi (een van onze kinderen) vandaan 
komt. Ambrose is een jongentje van 6 jaar oud die gediagnosticeerd is met Cerebrale Parese (CP) of-
tewel hersenverlamming. Ambrose komt van een zeer kwetsbare familie die volledig ondersteund en 
bekrachtigd dient te worden om uit hun wanhopige situatie te komen. Het doel van de gemeenschap 
gebaseerde rehabilitatie was meer bewustwording te creëren rond beperkingen en de rechten van 
mensen met beperkingen (en dan voornamelijk die van kinderen) te promoten. 



 “Ik ben een speciale 
  grootmoeder”  

Een transformatie verhaal 
van Allen Komugisa 

Dit is het verhaal van Kibira Naome; 56 jaar en de 
grootmoeder van Allen Komugisa. Ze wonen in 

Bujjuko, Kyebando en in Nansana, Wakiso district. 
Haar verhaal startte in het Angel’s Center, waar ze het 
personeel vertelde dat Allen was verlaten door haar 
beide ouders. Allen verbleef bij haar grootmoeder va-
naf haar geboorte, omdat haar moeder nog studeerde 
en Allens grootmoeder wilde dat haar dochter 
doorging met haar studies. Allen was geboren in het 
Mulago ziekenhuis. Wanneer ze twee maanden oud 
was kreeg Allen malaria en werd ze opgenomen in 
het Mulago ziekenhuis voor vier maanden. “Door de 
foute medicatie kreeg Allen hersenschade”, vertelde 
haar grootmoeder. Van toen af aan vertraagde Allen 
haar ontwikkeling. Ze kon niet kruipen en zat in een 
ander ontwikkelingsstadium dan de meeste kinderen 
van haar leeftijd. Nadat haar grootmoeder zich reali-
seerde dat Allen niet kon kruipen, staan of wandelen, 
nam ze Allen terug mee naar het Mulago ziekenhuis 
voor fysiotherapie. “Allen kon pas zitten toen ze acht 
maanden was, en lopen toen ze vier jaar oud was”, 
vertelde haar grootmoeder.
In 2014 kwam Allen naar het Angel’s Center waar 
ze de meeste mijlpalen in haar ontwikkeling geleerd 
heeft. Onder meer alledaagse routines, zelfverzor-
gende vaardigheden (een bad nemen, naar het toilet 

kunnen gaan zonder begeleiding,…), en haar sociale 
vaardigheden zijn gedurende haar tijd in het centrum 
verbeterd. 
Haar grootmoeder heeft veel veranderingen in Allen 
opgemerkt. Zo begrijpt ze nu wat mensen haar ver-
tellen, is ze een meisje dat goed voor zichzelf kan zor-
gen en houdt ze ervan om in bad te gaan. De groot-
moeder van Allen is het Angel’s Center ontzettend 
dankbaar. Het personeel is een hecht team en werkt 
goed samen om de kinderen met een beperking te 
beschermen en om hun rechten te promoten. 



Een trip naar 
Nederland
In juni zijn de directrice, de leider van de Raad van 

Bestuur en de projectontwikkelaar gedurende 3 
weken naar Nederland gereisd voor een training op 
een pluimveeboerderij. De reis en de training werden 
gesponsord door Frank De Ronde, de directeur van 
de “happy chicken farm”, en zijn familie uit Neder-
land. De training bestond uit werken op de boerd-
erij, waardoor we ervaring hebben opdoen in het 
selecteren van rotte eieren, het weghalen van dode 
kippen uit de stallen om pluimvee-infecties te vermi-
jden en het bezoeken van verschillende plaatsen en 
boerderijen (o.a. een pluimveemuseum, een pluim-
veeslachthuis.

Ons bezoek in de pluimvee-
boerderij met onze gastheer 
Frank De Ronde en Gert

Sportgala 
Het Angel’s Center heeft deelgenomen aan het vi-

erde nationale sportgala voor personen met een 
beperking. Onze kinderen werden actief betrokken 
bij verschillende activiteiten zoals het creëren van 
bewustwording, zingen en dansen. Enkele kinderen 
hebben verschillende dingen gepresenteerd, zoals: 
sketches, gedichten, toneelstukken en een modeshow. 
Het sportgala heeft steeds meer bewustwording ge-
creëerd in verschillende gemeenschappen en stigma-
tisering aanzienlijk verminderd.

Het Angels center zingt een liedje
Foto’s van de solidariteitsmars

De training bestond uit volgende onderwerpen:
Pluimvee-industrie en de classificatie van kippen
Het selecteren van de stock 
Ontwikkeling van onderdak voor pluimvee
Voeding en kweking van kuikens
Pluimvee-infecties en gezondheidsmaatregelen
Marketing van eieren en andere producten
Boekhouding



-Start van de training van leerkrachten in inclusief onderwijs
Documentaires voor de sponsering van een kind
Mogelijkheden van het personeel verbeteren
Opvolging in de deelnemende scholen
Gemeenschap gebaseerde rehabilitatie
Driemaandelijkse meeting van ouders

You
Tube
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We feliciteren Ambrose Assimwe met het 
vervolledigen van zijn diploma in fysiother-
apie op de Makerere University en Mulango 
Hospital.


