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Van mevrouw Ans van der Valk, voorzitter van de ‘Stichting Foundation Ard El Amal’, 
ontvingen wij een projectaanvraag voor medefinanciering van een kleine personenbus 
voor het vervoer van kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.

Vervoer voor de “Foundation Ard el Amal”

Eerste bezoek aan Egypte

Toen mevrouw Ans van der Valk voor de 
eerste keer voet zette op Egyptische bodem, 
was zij wat je noemt totaal verkocht! De 
mensen, het cultuurhistorisch erfgoed, het 
eten en de hele sfeer, dat alles sprak haar 
enorm aan. Maar ook werd zij geconfronteerd 
met het probleem van kinderen met een 
verstandelijke beperking. Vele kinderen 
met een beperking zijn genoodzaakt thuis 
te blijven, omdat de arme families niet in 
staat zijn de dure opvangplaatsen voor 
volwassenen en kinderen met een beperking 
te betalen. 

Zo groeide bij Ans de wens om iets te doen 
aan deze situatie en nam zij samen met 
haar partner, Abdel-Rehim Abdul Hagag, die 
ze in 2002 had leren kennen, het initiatief 
om een project op te zetten in het dorpje 
El Tod, waar dagopvang voor kinderen en 
jongvolwassenen met een verstandelijke of 
meervoudige beperking wordt aangeboden. 
Om dit alles in goede banen te leiden, richtte 
Ans van der Valk de ‘Stichting Foundation 
Ard el Amal’ op.

Mensen met beperking in Egypte

Egypte is een groot land van 1.001.450 km², 
waar ongeveer 100 miljoen mensen wonen. 
Het grootste gedeelte daarvan woont in de 
vruchtbare omgeving van de Nijl, die ook wel 
de levensader van Egypte wordt genoemd. 
Hoewel de Nijlvallei slechts 5,5% van de totale 
oppervlakte beslaat, woont hier bijna de 

gehele bevolking en bevinden zich daar de 
grote steden zoals Caïro en Alexandrië. Het 
grootste gedeelte van de rest van het land is 
woestijngebied.

Meer dan 3% van de bevolking is verstandelijk 
beperkt. De kinderen met een beperking 
hebben het moeilijk doordat zij uit de 
samenleving worden gebannen en soms zelf 
veracht of verwaarloosd worden. Over het 
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hele land zijn er slechts 68 voorzieningen 
waar mensen en kinderen met een beperking 
terecht kunnen. Deze voorzieningen zijn 
vooral gericht op het aanleren van schoolse 
vaardigheden. In elke grote stad is er wel 
een school die is opgericht voor kinderen 
met een verstandelijke beperking. Maar de 
voorwaarden zijn wel dat het kind kan lopen 
en praten. Die initiatieven voor opvang zijn er 
minimaal. 

Kinderen met een ernstige meervoudige 
beperking voldoen vaak niet aan de 
voorwaarden om naar deze scholen te gaan 
en worden als dusdanig afgewezen. Kinderen 
die dus op een lager niveau functioneren, 
moeten bij gebrek aan passende dagopvang 
thuisblijven, waar hun moeders vaak alleen, 
zonder enige kennis en begeleiding, voor de 
zorg van hun kind komen te staan. Sommigen 
leven zelfs op straat, niet in staat om iets aan 
hun situatie te veranderen.

Zodoende probeert de ‘Stichting Ard el Amal’ 
om gezinnen of families op te zoeken voor 
een gesprek en om te bekijken hoe het met 
het kind gesteld is. Afhankelijk van de vraag, 
de ernst of de complexiteit van de situatie 
van het kind of van de familie, wordt er een 
programma ontwikkeld om het kind wekelijks 
voor korte of langere tijd thuis te begeleiden. 
Een problematische gezinssituatie doet zich 
voor wanneer bijvoorbeeld één van de ouders 
is komen te overlijden, of wanneer het kind 
duidelijk niet wordt geaccepteerd en zich 
daardoor in een benarde situatie bevindt. Er 
kan dan sprake zijn van huiselijk geweld, 
ofwel verkeert het kind in een heel slechte 
lichamelijke situatie.

De stichting “Foundation Ard el Amal”

Ondertussen bezit ‘Foundation Ard el 
Amal’ een terrein van 3,5 hectare, gelegen 
buiten het dorpje El Tod, op ongeveer 10 km 
van de toeristenstad Luxor in Zuid-Egypte 
verwijderd. Op het terrein dat in het begin nog 
woestijn was, is nu een klein dorp ontstaan, 
El Amal Village genaamd, waar zich ook 
het dagcentrum voor opvang van kinderen 
met een beperking bevindt. El Amal Village 
is gelegen in een gebied waar landbouw 
en veeteelt voor vele families belangrijke 
bronnen van inkomsten zijn. Juist daarom is 
er gekozen voor het opzetten van activiteiten 
die aansluiten bij het bekende, zoals het 
verzorgen van dieren, het verbouwen van 

groenten en meehelpen in de dienstverlening. 
Om in zijn eigen zelfstandigheid te voorzien, 
heeft het dagcentrum een boerderij met 
koeien, geiten en schapen, worden er groenten 
en fruit gekweekt, die in hun eigen winkel 
te koop worden aangeboden. Bovendien is 
voor bezoekers een mooi theehuis ingericht, 
waarvan de opbrengst ook weer ten goede 
komt aan het dagcentrum.

In het dagcentrum worden activiteiten 
georganiseerd, waarbij er vooral aandacht 
besteed wordt aan de individuele 
ontwikkeling van elk kind. Daarom proberen 
verzorgers de aangeboden activiteiten zoveel 
mogelijk te doen aansluiten op het niveau van 
het functioneren van de kinderen, om zo te 
komen tot een optimale ontplooiing, waardoor 
er voor deze kinderen een waardevol bestaan 
kan worden opgebouwd.

Zo krijgen de kinderen op de boerderij 
verschillende activiteiten bijgebracht: stallen 
schoonmaken, melken, dieren verplaatsen, 
schapen hoeden, gras snijden, dieren aaien, 
geuren ruiken. In de keramiekwerkplaats 
leren ze hoe ze kleine handwerkjes kunnen 
vervaardigen: tapijten weven, keramiek en 
klei bewerken, palmtouwen vlechten. Op de 
binnenplaats beschikken ze over een eigen 
tafeltje, waaraan ze vrij kunnen knutselen. In 
de boomgaard leren ze fruit plukken en het 
voorzichtig in manden te leggen. Bovendien 
wordt er van fruit jam gemaakt, die verkocht 
wordt in een van de winkeltjes op het terrein.

Voor de allerkleinsten is het schoolgebouw een 
beschermde plek. De speelplaats is ingericht 
als ontmoetingsplaats voor zintuigelijk 
beleven. Een team van begeleiders onderzoekt 
welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn 
voor de kinderen en wat zij aankunnen.

Speelpleintje voor de kinderen



In het theehuis tenslotte worden bezoekers 
en de lokale bevolking uitgenodigd om een 
kopje thee te komen drinken. Zij worden 
bediend door jongeren met een beperking, die 
eveneens meehelpen in de keuken, de afwas 
doen en de tafeltjes zuiver maken. Af en toe 
mogen deze jongeren zelf aan een tafeltje 
gaan zitten om te genieten van alles wat er 
om hen heen gebeurt. 

Bovendien worden de kinderen gestimuleerd 
om zoveel mogelijk thuis mee te werken, zodat 
de levensstandaard van de familie kan stijgen. 
Belangrijk is dat de dagbesteding recht doet 
aan het kunnen van deze kinderen, waarbij 
leven, werken en beleven de belangrijkste 
uitgangspunten vormen.

Vervoer voor kinderen met beperking

De ‘Stichting Ard el Amal’ heeft inmiddels 
contact met ruim 50 ouders of gezinnen 
met een kind met beperking. De begeleiding 
gebeurt vooral thuis in het gezin, maar nu wil 
men deze kinderen ook naar het dagcentrum 
brengen om hen nog beter te begeleiden. 
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen 
naar het dagcentrum kunnen komen, wil 
‘Ard el Amal’ een personenbus met extra 
veiligheidsvoorzieningen aanschaffen.

Zoals reeds aangegeven, ligt het dagcentrum 
op een tiental kilometer van de stad Luxor 
verwijderd. Een groot deel van de kinderen 
en de jongvolwassenen is niet in staat om 
zelfstandig naar het dagcentrum komen. 
Ouders en verzorgers hebben door de 
armoede niet de middelen om hun kinderen 
van en naar het dagcentrum te brengen. 
Met een aangepaste personenbus, waarmee 
kinderen worden opgehaald en thuisgebracht, 
wil ‘Ard el Amal’ alle obstakels voor vervoer 
uit de weg ruimen. De bus, waarin plaats is 
voor 13 inzittenden, zal tijdens een aantal 
ritten per dag de kinderen vervoeren van 
en naar het dagcentrum. Twee chauffeurs 
zullen in dienst worden genomen. Zij 
moeten naast hun rijbewijs beschikken over 
een goede rijvaardigheid en met respect 
en enthousiasme kunnen omgaan met 
kinderen en jongeren met een beperking. De 
buschauffeurs moeten de kinderen helpen bij 
het in- en uitstappen en hen met veel geduld 
bejegenen. Daarnaast zal er ook altijd iemand 
van de begeleiders met de bus meerijden.

Omdat de aankoop van een speciale 
personenbus voor vervoer van kinderen met 
beperking een dure aangelegenheid is, heeft 
de ‘Stichting Ard el Amal’ de Salvatoriaanse 
Hulpactie benaderd om met enkele andere 
organisaties dit project mede te financieren. 
De kosten van onderhoud, eventuele 
vervangstukken, brandstof en olie worden 
door de ‘Stichting Ard el Amal’ zelf gedragen.

Al vanaf haar begin heeft de Salvatoriaanse Hulpactie een heel groot hart voor 
kinderen. Via haar financiële kinderadoptie worden er jaarlijks honderden kinderen 
ondersteund. De stichting “Foundation Ard el Amal” zet zich voor de volle 100% in 
voor kinderen en jongeren met een verstandelijke/meervoudige beperking. Om ook 
deze kinderen een kans op een menswaardig leven te bieden, wil de Salvatoriaanse 
Hulpactie graag het project van mevrouw Ans van der Valk mede ondersteunen. 
Uw steun is welkom op projectnummer 22/012. Namens de stichting “Ard el Amal” 
en hun kinderen alvast van harte bedankt!

Heba en Bismila
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Hebt u er ooit al aan gedacht dat het mogelijk is de Salvatoriaanse Hulpactie als mede-erfgenaam in uw testament op te 
nemen? Op die manier kunt u onze misdeelde medemensen in de landen in het Zuiden prachtig steunen. Daartoe is het 
voldoende in uw testament bijvoorbeeld de volgende zin te vermelden: “Aan de Salvatoriaanse Hulpactie vzw, ’t Lo 47 te 3930 
Hamont vermaak ik de som van € …”. De Salvatoriaanse Hulpactie is één van de 100 organisaties die lid zijn van de campagne 
‘testament.be’. U kan steeds de gratis gids “Goed Geregeld, Goed Gegeven“ bij ons aanvragen.

Er zijn mensen die graag een persoonlijke tint willen geven aan hun hulp en precies willen weten wat er met hun geld 
gebeurt. Dat is hun goed recht. Zij kunnen bij ons terecht via onze actie kinderadoptie. Wij raden hen aan een kind financieel 
te adopteren. Met een bijdrage vanaf € 16,50 per maand zorgen zij voor de opvoeding van een kind in een land in ontwikkeling. 
Zij ontvangen de naam en een foto van het kind en het adres van de missionaris die ervoor zorgt, zodat zij in contact kunnen 
komen met het kind en zijn familie. Wij weten dat hier misbruiken kunnen ontstaan. Daarom wordt de actie ginder stevig in 
handen gehouden door een missionaris of ontwikkelingshelper (m/v), die wij altijd persoonlijk kennen en voor wie wij borg 
staan. Vraag inlichtingen over de werkwijze van deze actie als u er iets voor voelt.

Als uw adres verandert en u graag ons tijdschrift wilt blijven ontvangen, gelieve ons dan uw nieuw adres 
mee te delen. Hartelijk dank bij voorbaat.

Giften aan ons werk zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen, wanneer het totaal in een jaar gestort bedrag € 40,- of meer 
bedraagt. Hiervoor ontvangt u automatisch in februari van volgend jaar een attest. Indien u de gestructureerde mededeling 
gebruikt die op het overschrijvingsformulier voorgedrukt staat, wordt uw gift automatisch geboekt voor de projecten, vermeld 
in dit blad. Indien uw gift voor een bepaalde persoon bestemd is, gelieve de naam of het nummer van deze begunstigde te 
vermelden. Wanneer u het nummer (ook een gestructureerde mededeling) niet kent, neem dan gerust contact op met het 
secretariaat! U vergemakkelijkt ons werk, waarvoor dank!


