
Ghana, 24 juni-20 augustus 2015 

Onze tijd in Ghana was een tijd zo vol van indrukken en belevenissen dat het moeilijk is om 

erover te vertellen. Wat in die tijd hielp om toch het contact met Nederland te houden was 

schrijven over de dingen die mij verwonderden, raakten en mij anderzijds bezig hielden. 

Hieronder volgen een aantal verhalen die ik deze zomer op facebook heb geplaatst en die 

veel mensen met plezier hebben gevolgd. Door de kleine steunbetuigingen die wij ontvingen 

vanuit Nederland voelden we ons gesteund en geliefd. Het heeft veel voor ons betekend. 

Een van de absolute favorieten van onze meiden, en 
misschien ook wel een beetje van ons en andere 
bezoekers van pcc Hand in Hand is James.  
James is een jongetje van 6 jaar oud, dat nog voor zijn 
tweede levensjaar door zijn moeder is achtergelaten in een 
weeshuis. Een jaar later is James naar PCC gekomen. 
Voor mijn collega fysiotherapeuten zou ik James 
omschrijven als een cp-er met een unilaterale spastische 
parese gecombineerd met een dyskinetisch beeld. Voor 
alle anderen die onze facebook volgen: Het is een schatje! 
James kan niet goed lopen vanwege coördinatieproblemen 
en een spastisch been. Hij loopt met twee verschillende 
rollators die hij stug verkeerd om gebruikt. Hij heeft een 
spalkje om te zorgen dat hij niet steeds op zijn tenen loopt 
maar dit heeft niet veel zin. Dit had hij gecombineerd met 
tot op het bovenste klittenband afgesleten TEVA's. Dankzij 
een gulle gift van Cees van der Poel, onze semi-
orthopedisch schoenmaker heb ik hem een paar stevige 
schoenen kunnen geven. Helaas is het Hollandse rubber 

niet helemaal geschikt voor het Ghanese klimaat. Al na een paar dagen is de helft van de 
zool afgesleten. Ik ben nog aan het nadenken over een duurzamer oplossing. Misschien kan 
ik hier een keer met hem naar het revalidatiecentrum. ( een paar uur rijden) Kijken of we 
samen wat kunnen bedenken. James is ook het "eet" kind van Jasmijn. Hij vindt het heerlijk 
om door haar gevoerd te worden hoewel hij eigenlijk best zelf wat kan eten. Maar omdat hij 
best wat aan de lichte kant is, is het belangrijk dat hij zijn bord netjes leeg eet. James heeft 2 
keer per dag fysiotherapie. Dit wordt gegeven door de caregivers zelf. Ik heb geholpen een 
nieuw behandelplan voor hem op te stellen, meer gericht op spierkracht. Natuurlijk moet hij 
ook veel functioneel trainen, vandaar dat hij in de ochtend ook eerst 20 minuten met Frank 
gaat lopen. Ook een hele uitdaging want James doet vooral wat James wil. Als hij vindt dat 
hij genoeg heeft gelopen gaat hij demonstratief zitten. 
Vervolgens laat hij zijn prachtige donkere ogen vollopen 
met dikke tranen en kijkt je met uitgestrekte armen 
hoopvol aan. Zeg daar maar eens nee tegen! 
Daar waar Frank nog wel eens onverbiddelijk kan zijn, 
kunnen de meiden dat absoluut niet. Ik kom ze dan ook 
regelmatig sjouwend met James op hun heup tegen. 
Het toppunt was onze tweede avond ( om precies te zijn 
de avond na de avond waarop sofie bekend had 
gemaakt dat ze alles en iedereen vies vond) toen sofie 
met James in de tv-room zat en de betekenis van het 
woord "pee" nog niet kende en james, om zijn woorden 
kracht bij te zetten zijn piemeltje tevoorschijn haalde en 
over sofie heen plaste. Sofie kwam dit verhaal met een 
natte jumpsuit vertellen, maar zei er gelijk bij dat het natuurlijk niet de schuld van de arme 
lieve James was. Sindsdien heb ik haar niet meer horen klagen over welke viesheid dan ook. 



In Nederland vroeg mijn buurman zich ergens in mei af hoe ik het zou redden in Ghana met 

al die insecten daar terwijl ik niet eens zonder dat hij een spinnetje van mijn autodeur 

verwijderde kon wegrijden. En ik moet zeggen het valt niet tegen. Enerzijds vind ik het 

verschrikkelijk, maar anderzijds hoort het er hier zo bij dat het bijna niet meer opvalt. Het is 

dan ook leuk om eens te vertellen over al die beestjes die hier op Hand in Hand voorkomen. 

Ik zal beginnen met de allerkleinste: Een heel naar virusje of lokale bacterie had Anne al na 

een paar dagen te pakken. Na twee a drie dagen diarree en overgeven was ze gelukkig weer 

helemaal beter. Helaas waren toen Frank en ik aan de beurt. Sofie en Jasmijn lijken een 

sterker gestel te hebben; zij hebben alleen wat buikpijn gehad. Een slagje groter dan een 

virus zijn de muggen, maar niet minder vervelend. Ondanks Deet 50% weten ze precies wie 

ze lekker vinden en wie niet. Frank en de kinderen worden redelijk gespaard maar ik ben de 

klos. En als je zo'n muggenbult dan een beetje openkrabt hebben de vliegen vervolgens een 

feestje, zij komen op de wondjes af en zijn vervolgens niet meer weg te slaan. Gelukkig 

hebben ze ook veel grote insecten zoals 20cm lange duizendpoten en spinnen die graag 

jacht maken op voorgaande beestjes, hoewel ik de spin op de foto niet nog eens hoef tegen 

te komen. Weer een slagje groter kom je bij de schorpioen terecht die in de douche van 1 

van onze buren zat. Ik heb hem niet gezien maar hij schijnt toch zo'n 10 cm groot geweest te 

zijn. Ook kan ik inmiddels het raadsel van de piepende schommelgeluiden oplossen dat mij 

een aantal nachten heeft bezighouden. Dat zijn dus vleermuizen, niet een paar maar echt 

tientallen of misschien wel honderden. Ze hebben echt een geweldige sonar, want het is ons 

al twee keer gebeurd dat ze recht op je af komen vliegen en op 50 cm afstand ineens de 

bocht in zetten. Verder spelen ook wat grotere dieren hier een vaste rol op het terrein. Ze zijn 

zo normaal dat je ze niet eens meer opmerkt. 

We hebben een heleboel kippen en natuurlijk 

ook hanen. De meeste snappen dat ze rond 6 

uur moeten gaan kraaien maar er is er 1 bij die 

wel een pilletje melatonine kan gebruiken; hij 

kraait standaard om 2 uur. De kippen doen ook 

iets vreemds; ze graven gaten in de grond en 

gaan daar vervolgens inzitten. Daarnaast zijn er 

een heleboel geiten. Als ik in de ochtend met de 

fysiotherapie begin moeten we eerst alle 

geitenkeutels wegvegen. Ze spelen en slapen 

namelijk graag rondom het (BSID) oefentrapje. Het 

grootste zijn de drie ezels van Hand in Hand. Het is 

me nog niet helemaal duidelijk wat hun nut is, maar 

ze trekken in elk geval regelmatig een karretje vol 

kinderen over het terrein. De ezels zijn vrij tam maar 

laten niet met zich spotten. Sofie en Jasmijn vertelden 

dat ze nadat ze schijnbaar verkeerd geaaid hadden 

tot buiten het huisje achtervolgd werden. Toch moet 

ik eerlijk zeggen dat het allemaal heel snel went. Je neemt het gewoon voor lief. Vandaag 

was er voor het eerst wat paniek in de tent: we hadden bijen! Die waren wat mij betreft een 

stuk minder spannend dan een gemiddelde Hollandse wespenplaag. 

 

 



Nu we alle dieren hebben besproken wil ik jullie weer 

graag voorstellen aan een andere bewoner van PCC 

Hand in Hand. Zijn naam is Kofi Asare en hij komt uit 

een heel goed jaar; 1978. Hij is dus even oud als ik. 

Toch komt hij meer over als een wijze oude man. Hij 

heeft een aangeboren vorm van Ataxie, wat er voor 

zorgt dat hij niet zo stabiel is. Daarnaast wordt hij 

langzamerhand steeds slechtziender. Door jarenlang 

op dezelfde manier te bewegen is hij langzaam 

vergroeid geraakt. Hij loopt voorovergebogen, meestal 

met een wandelstok. Kofi Asare zelf vind dat hij maar 1 

groot probleem heeft; hij wil graag wat afvallen. En ik 

heb zelden zo'n gemotiveerde klant gehad. Je komt 

hem regelmatig tegen aan de kant van de weg waar hij 

een nieuwe buikspieroefening uitprobeert. We hebben 

nu afgesproken dat hij elke ochtend meedoet met de 

fysiotherapie en dat ik hem elke dag stipt om 14 uur 

help met de oefeningen in het zwembad die hij al in zijn 

eentje had bedacht. De eerste keren ben ik meegegaan het water in, maar ik heb eigenlijk 

geen tijd om daarna even snel te douchen voordat het fysiotherapie uur weer begint. Ik doe 

dus nu de oefeningen voor op de rand van het zwembad. Daar kom ik er nu achter waarom 

iedereen siësta houdt van 12 tot 15. Ik lig daar in de volle zon buikspieroefeningen te doen 

die kofi asare langer volhoudt dan ik omdat hij in het water ligt. Ik word daar zo 

langzamerhand een hele attractie. Maar het plezier dat Kofi zo duidelijk heeft maakt het de 

moeite waard. Hopelijk kan ik hem nog een beetje meer helpen. Ik had in Nederland speciale 

schoenen achtergelaten die ik van Cees van der Poel had gehad die wel eens precies goed 

zouden kunnen zijn voor hem. Mijn ouders die over een paar weken komen nemen ze nu 

alsnog mee. Als echte fysiotherapeut ben ik begonnen met het beschrijven van de motoriek 

van Kofi Asare. Dat is eigenlijk niet terecht want de man heeft een geweldig muzikaal talent 

waar je ook een hele facebookpagina mee zou kunnen vullen.  

Het lijkt wel of de muziek de hele dag aanstaat in het hoofd van Kofi, daarnaast heeft hij dus 

ook continu de glimlach van iemand die naar zijn favoriete muziek luistert en daar helemaal 

in opgaat. Op Hand in Hand is een feest geen feest als Kofi Assare niet aan de trommels 

staat. Hij wordt terecht de musicmaster genoemd en is als enige bewoner die zelfstandig 

woont de "chief" van de community. 



Meet Moses! Echt een geweldige jongen. Hij is 

ongeveer 12 jaar oud en woont al sinds zijn 

tweede bij Hand n Hand. Zijn eerste jaren zijn 

minder rooskleurig. Hij is door de politie 

gevonden in een plastic zak als pasgeboren 

baby, daarna heeft hij twee jaar doorgebracht 

in een kindertehuis. Moses heeft een halfzijdige 

verlamming. ( voor mijn collega's: cerebrale 

parese zich uitend in een unilaterale spastische 

parese) Aan zijn hand heeft hij een spalkje en 

aan zijn voet is helaas niets gedaan. Hij heeft 

zo'n sterke spitsvoet dat zijn enkel op de zelfde 

lijn staat als zijn voorvoet. In Nederland ben je 

dan dus ernstig beperkt. Maar hier gelukkig 

niet..... Moses rent en springt en voetbalt als 1 

van de beste. Ik ben hem nog nooit 

tegengekomen zonder glimlach. Ik kan moeilijk inschatten hoe verstandelijk beperkt hij is. Hij 

begrijpt goed engels, spreekt het redelijk en is vooral praktisch behoorlijk scherp. Hij werkt in 

de centrale keuken van het terrein. Ik zie hem dan ook dingen doen die ik niet zou kunnen. 

Zoals enorme potten verplaatsen en in pannen roeren boven een houtsvuurtje. Maar hij 

houdt ook erg van spelen. Samen met 

Stephen, Nana Yee, en onze meiden komt 

hij graag in ons huisje met de duplo 

spelen. Hoewel; als hij het voor het kiezen 

heeft leent hij toch liever de ipad of de 

walkie talkies die de meiden mee hebben 

genomen. Ook krijgt hij (volgens mij sinds 

ik er ben) weer fysiotherapie. Ik kan weinig 

meer doen aan zijn voet maar ik heb hem 

ingedeeld in een groepje dat redelijk 

hardcore spierkracht traint. Voor mij ook 

leuk om te zien dat er inderdaad een 

doelgroep is die gewoon kan trainen 

volgens de programma's van Olaf 

Verschuren. (sorry weer fysiotherapie 

humor) Hij vindt het zelf in elk geval 

hysterisch en doet dus ook erg zijn best. 

Het scheelt dat ze met drie jongens zijn 

dus ze willen niet voor elkaar onder doen. 

De caregiver die het groepje begeleid (thomas) doet zelf alle oefeningen mee en heeft er 

volgens mij net zoveel plezier in. 

 

 

 

 



Om een paar dagen met vakantie te gaan terwijl er nog zoveel te doen is in PCC voelt niet 

helemaal goed. Aan de andere kant is het voor de meiden wel goed om even de tijd te 

nemen om alle indrukken goed te verwerken en even de tijd te nemen voor elkaar. Want net 

zoals in Nederland gaat dat niet vanzelf. Ons tripje begon op een klassiek ghanese manier. 

Wij waren vroeg op gestaan om bijtijds te kunnen vertrekken en zaten klaar met onze koffers 

toen bleek dat er helemaal geen auto gekomen was. Onze chauffeur was met pech gestrand 

en was even vergeten om dat door te geven. Een alternatief was snel gevonden. In het dorp 

was er wel een taxichauffeur die er gelijk aan kon komen. En inderdaad, nog geen 10 

minuten later stond daar de kleinste Hyundai die ik ooit heb gezien. Toch paste het naar 

Ghanese begrippen precies en dus zaten we de volgende 6 uur erg krap en met wat minder 

bagage dan gepland bij Mohamed in de auto. De reis verliep prima en was eigenlijk direct bij 

aanblik van het palmenstrand vergeten. We zijn begonnen in Kosa-beach resort. Het klinkt 

wat ambitieuzer dan het is, maar het voldoet aan de belangrijkste criteria; goed eten en een 

prachtige locatie en vooral vrij van echt toerisme. De kinderen hadden al snel contact met 

wat lokale beachboys die ze hebben geleerd hoe je in een palmboom klimt om kokosnoten te 

kappen. We proberen 5 dagen even te ontspannen en genieten zodat we vol energie zitten 

als we weer terug zijn op Hand in Hand. 

Een kleine week later zitten onze vrije dagen er weer op. We hebben een paar dagen aan de 

kust doorgebracht, echt zwemmen kwam er niet van. De zee is echt te ruig, maar we hebben 

wel genoten van de zon, de palmbomen en wat uitgebreider eten. We hebben twee 

uitstapjes gemaakt. Eerst zijn we naar Elmina geweest. Dit is eigenlijk maar een vissersdorp 

maar er staat een grote bezienswaardigheid, namelijk het fort. Dit is de plek waar eerst de 

Portugezen, maar later nog succesvoller de Hollanders de slaven verzamelden en 

distribueerden. Natuurlijk weten we allemaal hoe intens slecht wij in de koloniale tijden 

waren, maar om het tastbare bewijs te zien is toch wel even slikken.  



Ik ben blij dat we een rondleiding hebben genomen en ik heb 

zoveel mogelijk vertaald voor de meiden, omdat ik wil dat ze 

weten hoeveel slechtheid er in de mens kan zitten, maar 

sommige dingen waren gewoon te gruwelijk om te vertalen voor 

kinderoren. We verlieten het fort diep onder de indruk. Wat 

verder veel indruk op ons 

heeft gemaakt is de 

algemene armoede van het 

land. We zijn nu enigszins 

"gewend" aan Nkoranza. De 

armoede daar is ook 

zichtbaar en tastbaar, maar 

eerlijk gezegd dacht ik dat 

dat typerend was voor het binnenland. Op onze weg naar de kust zag ik eigenlijk weinig 

anders. En zelfs de kust, waar alles wat duurder is en waar ik wat toerisme had verwacht is 

gewoon straatarm. Het strand gaat niet over in een boulevard of zelfs maar een paar 

restaurantjes......nee direct op het strand staan gewoon de (krotten) woningen. Ik heb 

begrepen dat er richting Accra, de hoofdstad wat meer tegenstellingen tussen arm en rijk 

zichtbaar zijn. Ik heb het hier in elk maar weinig gezien. Wel zie je her en daar een resort 

voor toeristen. Ook zijn we naar 

Kakum geweest. Een van de 

grootste attracties in Ghana. Hier 

zijn een aantal touwbruggen 

gemaakt in de toppen van een 

stukje regenwoud. Het is eigenlijk 

wel mooi gedaan. Op deze manier 

laten ze redelijk grote groepen 

mensen (ook lokale scholen) 

kennismaken met het regenwoud 

terwijl de schade heel erg beperkt 

blijft. Het is jammer dat er zo 

weinig regenwoud meer over is in 

Ghana, het heeft grotendeels plaats moeten maken voor landbouwgrond. Lokale dieren 

zoeken hun toevlucht in parken. Inmiddels weet ik wel steeds meer over de flora en fauna 

hier in Ghana. Hoewel ik sommige dingen niet zo nodig wilde weten. Vooral het bestaan van 

de cobra's en zwarte mamba's had ik liever genegeerd. De lokale bevolking is hier zo bang 

voor slangen dat ze weinig kans maken in de bewoonde wereld. Je ziet ze dan ook gelukkig 

maar zelden.  

 

 

 

 

 



Daarna zijn we doorgereden naar Lake Bosumtwe. Dit is echt een van de mooiste plekken 

van de wereld. Je kan bijna niet geloven dat de rest van de mensheid het nog niet kent, maar 

tegelijkertijd is dat ook de charme. We hadden een enorm meer met een omtrek van 35 km 

volledig tot onze eigen beschikking. Oke, misschien moesten we het delen met 3 vissers op 

een plankje. Ook daar hadden we een ontmoeting met wat lokale fauna. Jasmijn was aan het 

zwemmen toen er een slang recht op haar af gezwommen kwam. We zullen nooit weten hoe 

giftig deze slang was want onze gids Gershom, die met Jasmijn aan het zwemmen was gaf 

hem direct zo'n harde klap op zijn kop dat het beestje het niet na kon vertellen. Volgens hem 

was het een erg giftige slang, maar waarheid gebied me te vertellen dat de lokale bevolking 

hier volgens mij weinig onderscheid maakt tussen de ene en andere slang. Ze zijn er 

gewoon vreselijk bang voor. Het leek mij een addersoort. En zeker niet zo groot. Sofie heeft 

de hele dag in angst gezeten dat ze opgegeten zou worden door een krokodil of nijlpaard, 

maar die zitten hier gelukkig niet. (maar wie gelooft zijn moeder nou?) Zelf ben ik banger 

voor een kleiner beestje, veel kleiner zelfs: Bilharzia. De eigenaar van de lodge waar we 

zitten laat zich elke maand testen en heeft in de afgelopen 3 jaar nog nooit een infectie 

gehad. Ook op internet wordt er geen melding van gemaakt, maar het is nou eenmaal een 

gegeven dat zoet water in Afrika een bepaald risico met zich meebrengt. Het water was 

gewoon te aantrekkelijk en we laten ons in Nederland wel testen voor de zekerheid.  

 

Al met al waren het fijne dagen, maar gek genoeg willen we allemaal graag terug naar Hand 

in Hand. Ik met het vooruitzicht dat ik naar een revalidatiecentrum ga met een aantal 

kinderen op 3 uur reizen van pcc. Frank met een boel nieuwe ideeën voor de menukaart, 

Sofie omdat ze de kindjes zo mist en Anne omdat ze graag in haar nieuwe dalmatiër 

kinderbedje wil slapen in pcc. En Jasmijn?.....eigenlijk geen idee, die doet gewoon lekker 

waar ze zin in heeft en de rollen van Afrikaanse prinses, Afrikaanse visser en kokospalm 

beklimmer staan haar allemaal even goed. 



Eenmaal terug in Pcc hadden we zoveel nieuwe 

ervaringen en indrukken dat ik eigenlijk niet weet waar ik 

zou moeten beginnen. Ik hou me maar aan mijn 

oorspronkelijke plan; ik wilde jullie kennis laten maken 

met Miriam. Dit is een heel mooi meisje met het syndroom 

van Down. Ze is 3 jaar oud en ook haar start was minder 

mooi. Ze is vorig jaar in een verwaarloosde en 

ondervoede toestand voor de poort van PCC Hand in 

Hand neergelegd en achtergelaten. Ondanks speurwerk 

van de politie zijn haar ouders nooit gevonden. 

Syndromen trekken zich weinig aan van landgrenzen en 

Miriam is dan ook goed te vergelijken met alle 

Nederlandse kinderen die ik ken met het syndroom van 

Down. Ondanks dat er grote verschillen zijn in motoriek 

en cognitie valt mij op dat ze allemaal vreselijk eigenwijs 

kunnen zijn en Miriam is zeker geen uitzondering. Toe ik 

Miriam 3 weken geleden bij de fysiotherapie zag, voelde 

ik wel gelijk een uitdaging. Ze kon nog niet loslopen. Ze 

liep wel kleine stukjes aan twee handen gesteund. Ik heb 

haar behandeling aangepast en ben haar dagelijks extra 

gaan trainen. Dat krijg je dus eigenlijk in Nederland niet 

eens voor elkaar. Mariam heeft dus de afgelopen 3 weken 2 a 3 keer per dag fysiotherapie 

gehad. Ik heb voorzichtig laten doorschemeren dat ik er wel vertrouwen in had dat ze na 

onze twee maanden los zou lopen, maar toen wij van onze korte break terugkwamen had 

haar caregiver een verrassing voor ons: Mariam loopt 5 a 10 stappen los!!!! En ze vindt het 

zelf prachtig. Nu nog even goed dooroefenen en ik hoop een redelijk stabiele Miriam hier uit 

te zwaaien over 4 weken. Natuurlijk zal ze daarna ook nog even aan de bak moeten, maar ik 

heb er wel veel vertrouwen in.  

Een minder leuke verrassing die op ons stond te wachten was Alice ( zie een vorig bericht) 

die met een van pijn doortrokken gezicht in haar rolstoel zat. Toen ik erbij geroepen werd 

was de eerste gedachte dat haar heup uit de kom was geraakt door nieuwe oefeningen, 

maar gelukkig waren we al twee weken eerder gestopt vanwege haar knieën die dik werden. 

Bleef de vraag wat er aan de hand was. Na een kort onderzoek met Ab hadden we het idee 

dat ze een bovenbeen fractuur had. Ze is zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gegaan, waar 

ze vervolgens de hele nacht heeft moeten wachten. De röntgenfoto werd pas in de ochtend 

gemaakt. Omdat ik bang was dat ze alleen een heupfoto zouden maken heb ik ze op het hart 

gedrukt om ook een foto van haar bovenbeen te laten maken. In de middag ben ik even bij 

haar gaan kijken. De conclusie van de arts was geen breuk maar wel een heupluxatie. Ik 

vond die lastig omdat ik vrij zeker was dat ze voorheen ook al een heupluxatie had en die 

heel andere uitingsvormen heeft. De röntgenfoto's lagen nog op haar bed en nieuwsgierig als 

ik ben heb ik even gekeken. Dit werd me niet in dank afgenomen. Een zuster kwam al snel 

op me afgerend en ik moest de foto's gelijk inleveren. Maar wat ik in die korte tijd wel had 

gezien was een heupluxatie op een heel slechte foto en een prachtig heel bot van een 

ONDERBEEN! Ze hadden gewoon de verkeerde foto gemaakt.  

 



De zorgmanager van pcc werkt ook in het ziekenhuis dus ik ben 

hem snel in gaan lichten. Ze hebben daarna een tweede foto 

gemaakt en daarop is (denk Ik ) een behoorlijke breuk te zien. 

Morgen gaat de arts de foto opnieuw beoordelen. Al deze tijd 

ligt Alice dus gewoon in het ziekenhuis zonder gerichte 

behandeling. Ik was behoorlijk gefrustreerd door de gang van 

zaken in het ziekenhuis en ik vind het echt vreselijk voor Alice. 

De caregivers hier zijn wel heel betrokken, er is steeds iemand 

bij haar en ze gaan allemaal om de beurt bij haar op bezoek.  

 

 

 

 

Ten slotte heb ik nog iets leuks te vertellen. Sofie en Jasmijn zijn vandaag op herhaalde 

aanvraag van Sofie (zeg gemiddeld zo'n 20 keer per dag) ingedeeld bij de special attention. 

Dat is de manier hoe ze andere vrijwilligers hier inzetten. De caregivers blijven 

verantwoordelijk voor de basiszorg en veiligheid, maar vrijwilligers halen de kinderen volgens 

een eigen schema op om samen iets te doen. Soms gericht op motoriek of ontwikkeling 

maar vooral voor de Fun. Even een momentje volle aandacht. De kinderen vinden het 

meestal prachtig. Sofie heeft nu haar eigen schema: Om 9 uur James, om 10 uur Miriam en 

om 10.30 Ama Lekma. Jasmijn heeft om 10 uur Benjamin en om 11.30 Miriam. (die dus nu 3 

keer per dag special attention en 2 keer per dag fysiotherapie heeft) Gelukkig lopen mooie 

meisjes met het syndroom van Down nooit het risico om verwende prinsesjes te worden, 

haha 

                          

 

 



De dag begon vandaag op z'n Nederlands, het miezerde. Alleen in tegenstelling tot 
Nederland is dat hier echt heerlijk. Alsof je aan het eind van een warme zomerdag door de 
nevel van je tuinsproeier loopt. Maar goed hier moest de dag nog beginnen. Hij begon 
overigens weer heel vroeg vandaag want onze buurman, Kwame Evans, vindt het heerlijk 
om zijn dag te beginnen met muziek. Vandaag was dat dus iets na 5 uur. Maar als je Kwame 
eenmaal kent vergeef je het hem direct. Hij woont semi-
zelfstandig met zijn "broer" Paa Yaw in het huis van 
Ineke Bosman. Zij is de oprichtster van PCC en zij heeft 
hier nog een soort vakantiehuisje. Paa Yaw en Kwame 
hebben allebei een Cerbrale parese, waarbij Kwame een 
lichte halfzijdige verlamming heeft en Paa Yaw een 
ernstige volledige verlamming. Beiden zijn cognitief 
tegen het normale aan. Hun verzorger Albert helpt in de 
ochtend maar verder zorgt Kwame goed voor zijn broer. 
Kwame is 23 jaar oud en woont sinds zijn 15e op PCC. Hij is in principe gekomen als 
werkplaatsjongere wat betekent dat hij regelmatig terug naar huis zou gaan, maar na een 
jaar was zijn moeder niet meer te traceren. Vanaf toen is hij dus een volwaardig community 
lid. Zijn speciale taak is om de bloemen op het terrein te verzorgen en dit doet hij met veel 
toewijding en liefde. Dat is sowieso typerend aan Kwame. Het is bijzonder hoe iemand met 
een beperking eigenlijk een voorbeeld zou kunnen zijn voor ons allemaal.  
 
Vandaag had ik naast mijn gebruikelijke werkzaamheden een extra taak. Samen met Ab zijn 
we een opslaghok met hulpmiddelen gaan uitmesten. Het hok had al eerder een van zijn 
schatten prijsgegeven toen ik een niet in elkaar te zetten stoel samen met een handige 
klusser toch werkzaam kreeg. Maar net als met alle verborgen schatten moet je er eerst wat 
voor doen. In dit geval betekende het dat we eerst een centimeter aan stof moesten 
wegpoetsen om vervolgens belaagd te worden door tientallen zwart met paarse, vals uit de 
ogen kijkende libellen. ( Ja....libellen kunnen vals uit hun ogen kijken) Daarna kwam de 
grootste uitdaging: het onzichtbare! Bij elk voorwerp dat ik oppakte ging de gedachte door 
mijn hoofd "wiens slaapplaats verstoor ik nu" . Een gedachte die heus niet zo gek is 
aangezien ik gisteren nog bijna struikelde over de vervelling van een slang van een meter of 
1 1/2 . En aangezien hij een nieuwe huid nodig had loopt hij nu vast tegen de 2 meter aan. 
Maar goed als een echte griekse held heb ik alle beproevingen doorstaan en als beloning 
heb ik een hele tumble form op wielen, een atlas bello, een R82 panda, een quickie en 3 

rollators gevonden. Best een mooie buit. Ook 
hebben zoveel oud ijzer gevonden dat er een busje 
moet komen om het af te voeren. Mijn lieftallige 
assistente tijdens dit alles en eigenlijk tijdens alles 
wat ik hier doe was Anne. Zij had al snel de echte 
schat gevonden; een skelter. Hij deed het niet 
maar dat kon haar niets schelen; die skelter was 
voor haar en ze ging niet wachten tot wij zover 
waren om hem schoon te poetsen. En daar komt 
Kwame weer terug in het verhaal. Als er hulp nodig 
is, is Kwame in de buurt. En nadat hij eerst samen 
met Anne de hele skelter op had gepoetst heeft hij 
haar daarna met veel geduld rond het terrein 
geduwd. Ik denk dat Anne achteraf zelfs 
teleurgesteld was dat ik de skelter weer aan de 
praat kreeg, nu moet ze zelf trappen. 

 

 



Via Cees van der Poel (mijn orthopedische 

schoenmaker in Nederland) had ik een hele 

koffer vol semi-orthopedische schoenen 

meegekregen. Ik moest helaas een selectie 

maken van schoenen die ik dacht het hardst 

nodig te hebben. Ik heb vooral voor kleine 

maten gekozen. In de praktijk zijn het hier juist 

de iets grotere kinderen die finaal door hun 

voetgewelven zakken. Het bewijs wordt hier op 

zich wel geleverd dat op blote voeten lopen niet 

per definitie het beste is. Bijna alle kinderen 

lopen hier op hun blote voeten of op slippers. 

Als je dan al een stabiliteit of 

coördinatieprobleem hebt wordt het er niet beter 

op. Overigens de kinderen die deze problemen 

niet hebben, lopen prima op hun blote voeten. 

Een voordeel is dat de voeten zo gehard zijn dat 

ze eigenlijk weinig tot geen problemen hebben 

met het indragen van aangepaste schoenen. Ze 

gaan zonder sokken erin en lopen er gelijk op 

weg. De eerste die nieuwe schoenen kreeg was 

James. Ik heb eerder over hem geschreven. 

Binnen een paar dagen was de hele rubber zool eraf. Inmiddels heb ik hem een ander paar 

gegeven die ook prima voldoen en niet zo snel slijten. Vervolgens heb ik Theresa aan 

prachtige zwart suède schoenen kunnen helpen met mooie strass steentjes erop. Helaas zijn 

die een keer verkeerd aangetrokken wat tot nare blaren leidde. Nu zijn we het weer rustig 

aan het opbouwen en het gaat hartstikke goed. Vervolgens kreeg Ayim nieuwe schoenen. 

Die foto houden jullie van mij tegoed, want het is een prachtig gezicht. Ayim is een grappig 

pienter jongetje zonder vet aan de botten. Hij draagt nu   knalroze schoenen waar je zijn 

benen als kleine bonenstaakjes uit ziet steken. Maar een stabiliteit dat het hem brengt! En 

trots dat hij is met deze aanwinst. Al deze schoenen hebben mij bijzonder populair gemaakt 

bij de kinderen. Zeker de tweede week kwam er gemiddeld 5 keer per dag iemand naar me 

toe, die me vol verwachting aan keek, wees naar zijn voeten en met de meest lieve stem 

vroeg: "shoes?" Een van de volhouders was Joel. Dag in dag uit kwam hij vragen om shoes, 

en als Joel iets vraagt is het heel lastig om nee te zeggen want het is echt een plaatje. Joel is 

sinds januari vorig jaar bij PCC, hij is nu ongeveer 5 jaar oud en toen hij kwam vanuit het 

kindertehuis in Kumasi kon hij alleen nog maar zitten. Nu loopt hij met zijn looprek of zijn stok 

over het hele terrein. Ook kan hij inmiddels kleine stukjes loslopen. Ook hij heeft een beeld 

dat sterk doet denken aan Cerebrale Parese en dan een dyskinetische en dystone variant. 

Wat wil zeggen dat de spierspanning continu wisselt. Dit geeft een heel instabiel looppatroon 

met bewegingen die eigenlijk te groot lijken.( voor de kenners een hypermetrie)  Zijn voeten 

echter, zien er prachtig uit. Vandaar mijn twijfel; is hij meer gebaat bij lopen op blote voeten 

waardoor hij beter gevoel houdt met de ondergrond of zouden aangepaste schoenen 

bijdragen aan een stabieler looppatroon? Hier blijkt maar weer dat mijn vak soms terug te 

brengen is tot hele simpele wetenschap; Trial and Error.   

 



Met andere woorden, we hebben het gewoon geprobeerd. Ik heb hem schoenen gegeven 

met een stevige opbouw maar toch soepele zolen. Minder vereist, maar zeer welkom was 

het feit dat ze kobaltblauw zijn met 3 stevige klittenbanden die Joel zelf kan aan en 

uittrekken.  

Ik heb nog nooit iemand zo trouw zijn schoenen zien dragen. Ik ben ervan overtuigd dat als 

ik hem een potje schoensmeer zou geven hij zijn schoenen elke avond in het vet zou zetten. 

Alleen al het feit dat hij er zo gelukkig mee is, is voor mij reden genoeg om het experiment 

als geslaagd te beschouwen, maar objectiever is het feit dat hij meer stabiliteit heeft in stand 

en vaker er voor kiest om korte afstanden zonder stok af te leggen. Natuurlijk vergt een 

looppatroon zoals dat van Joel veel van zijn schoenen. Na een paar dagen was en stukje 

van de zool losgekomen. In Nederland bel ik dan dus Cees, die dat gelijk voor me in orde 

maakt, dus ik ben op zoek gegaan naar een Cees hier in Ghana. Ik heb er twee gevonden. 1 

in een revalidatiecentrum hier ver vandaan, waar ik volgende week op bezoek ga met een 

aantal kinderen, maar ook 1 ongeveer 15 minuten lopen van hier. Onder begeleiding van 

Dominique (1 van de caregivers) ben ik van de hoofdweg van Nkoranza afgeweken tot we bij 

een klein houten hutje kwamen waar een schoenmaker in huisde. Ik heb hem verteld wat de 

bedoeling was, namelijk het maken van de schade en het verstevigen van de plekken die 

gelijk kapot waren gegaan  (en natuurlijk gelijk de schoenen van James meegenomen) En 

nog diezelfde middag kon ik de schoenen van Joel weer meenemen en waren die van 

James weer zo goed als nieuw. Wel een aardige Ghanese prijs betaald: 20 cedi, dat is maar 

liefst 5 euro!!! Joel was diep gelukkig en ik zie hierdoor een wat betere toekomst voor de 

aangepaste schoenen.  

 

 

 

 

 

 



Ik merk dat ik veel schrijf over het fysiotherapeutische deel van onze reis. Het is dan ook net 

als in Nederland. Ik kan er over blijven vertellen. Ik zeg vaak dat ik de leukste baan heb van 

de wereld en ook hier is dat eigenlijk niet anders. Hoeveel mensen mogen nou spelend, 

knutselend en kletsend hun dag doorbrengen? Toch klaagt de rest van de familie ook niet 

over hun dagbesteding. Sofie en Jasmijn weten 

zich hier ook nuttig te maken door hun hobby's 

uit te voeren. Een goed voorbeeld hiervan zijn 

de LOOM lessen die ze hier hebben gegeven 

aan de juffen van de summer-school.  De 

summerschool valt hier onder de dagbesteding 

voor de kinderen die niet naar een (speciale) 

school gaan buiten het terrein. Er wordt vooral 

op de Ghanese manier lesgegeven. Dat wil 

zeggen heel veel stampen en bij voorkeur 

verwerkt in een liedje of een rijmpje en op zijn 

minst voorzien van een ritme. Het leren in 

Ghana kenmerkt zich door het aanleren van 

allerlei feiten en soms vaardigheden. Het grote 

verschil met Nederland is dat er weinig gedaan 

wordt met interpretatie en logica. Dit zorgt 

ervoor dat mensen, ook volwassenen meer moeite hebben om iets dat ze geleerd hebben in 

de ene situatie te vertalen naar de andere situatie. Terugkomend op de loomlessen van de 

meiden; past dat dus prima in het Ghanese leren. Ze vinden het prachtig, patronen uit hun 

hoofd leren en er vervolgens nog een mooie armband aan over houden. Vida had duidelijk 

veel talent en had het al snel door en Gloria was bijzonder volhardend en gaf niet op tot ze 

het ook door had. Ze loopt de laatste 5 dagen in elk geval heel trots met een loom haarband 

over haar hoofd die ze zelf gemaakt heeft. Het loomen leidde wel tot enige jaloezie; de 

dames van de beschutte werkplaats willen het ook graag leren en staan te popelen tot sofie 

en jasmijn tijd hebben om het uit te leggen. En natuurlijk de jaloezie om de armbandjes zelf. 

De meeste kinderen hebben inmiddels door waar ze vandaar komen en komen dan ook hun 

bestelling bij een van ons doorgeven, met favoriete kleur en al.    

Hoewel Frank een brede interesse heeft en zich heeft ontpopt tot prima fysiotherapie-

assistent, loophulp, eethulp en zelfs klusjesman, kan het loomen hem niet echt boeien en hij 

is dan ook terug gevlucht de keuken in om daar Ama Lizzy en Affia Lizzy te helpen met het 

uitbreiden van de menukaart. Op deze manier kan hij met zijn hobby aan de slag. De twee 

dames zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van de gasthuisjes en het restaurant. Er 

wordt in een aparte keuken gekookt voor gasten. Het menu doet dus wat meer europees aan 

dan wat de rest van de mensen hier eet. De Europese spijsvertering is gewoon niet echt in 

staat om grote hoeveelheden van gerechten als Fufu of Banku te eten. Daarnaast zitten er 

vaak botjes of graatjes in het eten waar wij ook niet veel mee kunnen, maar die hier door 

jong en oud gewoon opgepeuzeld worden. In de keuken voor de gasten worden veel 

rijstgerechten gemaakt en af toe spaghetti of aardappel. Tot voor kort werd dit allemaal wel 

op de Ghanese manier gedaan. Dat wil zeggen dat frituren de voorkeur heeft. Dit betekent 

dat kippenpoten in zijn geheel de frituurpan in gaan en dat het kleine beetje groente dat je 

krijgt geroerbakt wordt in 2 cm olie.  



En begrijp me niet verkeerd, het eten is erg lekker, alleen je darmen gaan vroeg of laat in 

verzet tegen een dieet met zoveel meer vetten en koolhydraten en zo weinig vezels. De 

Ghanezen zelf doen het er prima op en ik moet zeggen dat ik het ook bijzonder knappe 

mensen vindt om te zien. De meeste heel slank en elegant. Ik zou waarschijnlijk als een 

bolletje terugkomen als ik zo zou eten. (nb toen ik 15 jaar geleden uit Zimbabwe terugkwam 

was ik ruim 6 kg aangekomen) Frank heeft nu met 

lokale ingrediënten en een gedegen kostprijs 

berekening een paar extra gerechten bedacht met 

de dames. Om te beginnen wat meer salades (er 

kan gewassen worden in zakjes gefilterd water) 

zoals een heerlijke avocado-koolsalade. De 

spaghetti heeft nu een saus gebaseerd op tomaat 

ipv op kip en hij heeft een gerecht bedacht met 

noodles en verse kokosmelk met kerrie en boontjes. 

Een absolute topper vind ik de traditionele fried rice die ze hebben omgebouwd tot een soort 

nasi variant met omelet-reepjes en groundnut soup (ofwel pindasaus, maar dan nog veel 

lekkerder) Natuurlijk zijn er ook een aantal gerechten waar je niet aan moet komen omdat die 

van zichzelf al zo heerlijk zijn dat ik hoop dat ik het recept van de dames kan lospeuteren, 

dan denk ik vooral aan de contomre stew. Dit is een soort spinazie die ze met tomaat, 

pepertjes knoflook en uit laten pruttelen tot een heerlijke stoofschotel. Al met al hoop ik dat ik 

niet te veel de indruk geef dat we hier op een luxe resort zitten te hobby-en en eten, maar 

stiekem genieten we toch erg van ons verblijf hier. 

Jullie hebben ook nog een up-date tegoed over Alice. Het heeft 

uiteindelijk twee, misschien wel drie dagen geduurd voordat de arts 

de officiële diagnose had gesteld; een bovenbeen breuk. Daarna 

was het probleem de behandeling. In Nederland zou je in zo'n geval 

waarschijnlijk geopereerd worden en zouden de botstukken met 

metalen pennen weer in de juiste stand gefixeerd worden. In Ghana 

is een orthopedische operatie in de meeste gevallen niet mogelijk 

en anders alsnog levensgevaarlijk. De operaties duren over het 

algemeen lang en er zijn geen echt, zoals in Nederland, steriele operatiekamers. Het infectie 

gevaar is dan ook levensgroot. Het ziekenhuis hier kon verder niets voor Alice doen en ze is 

doorverwezen naar een iets meer gespecialiseerd ziekenhuis hier 2 en een half uur 

vandaan. Dit betekende een aardige organisatie. Transport gaat niet met een ambulance, 

daar moet je zelf voor zorgen, dus Alice weer met ongestutte breuk op de achterbank. 

Daarnaast moet er 24 uur iemand bij zijn. Het ziekenhuis doet alleen het medische deel dus 

de rest van de verzorging moet door familie gebeuren. Ik heb gezien wat ze hadden 

klaargezet om mee te nemen. Het leek wel een kampeer uitrusting: gasstel, stoeltje, lakens, 

allerhande voedsel en nog veel meer. Nu zit Jacquelin ( haar pcc moeder) dus bij haar. In 

het ziekenhuis daar hebben ze besloten om haar aan tractie te zetten. Dat wil zeggen dat ze 

gewichten aan haar benen hangen ( in sommige gevallen door het bot heen boren)  om zo 

de botpunten op een normale manier aan elkaar te laten groeien. Dit zal in het gunstigste 

geval 6 weken duren. De kans op complicaties is aanzienlijk en eerlijk gezegd weet ik niet 

wat je aan botherstel kan verwachten bij iemand met het Rett syndroom ( verhoogde kans op 

osteoporose). Volgende week donderdag ga ik naar Sunyami, naar een revalidatiecentrum. 

Vanuit daar is het nog 30 minuten rijden naar het ziekenhuis van Alice, we gaan dus zeker 

even bij haar kijken en voor alsnog hopen we gewoon op het beste.. 



Ondanks dat ik gek ben op veel van de kinderen die ik behandel zitten er een paar bij die je 

op de een of andere manier zo raken dat ik ze nooit vergeet. Ook al heb ik ze al jaren niet 

meer onder behandeling. Een van die kinderen in Nederland is Madelief (de naam is fictief, 

maar ik durf te wedden dat mijn oude collega's gelijk weten wie ik bedoel) Madelief was een 

zeer ernstig beperkt meisje, zowel verstandelijk als lichamelijk. Ze had een engelachtig 

gezicht met reebruine ogen en ze had een manier waarop ze haar hoofd iets schuin hield en 

je aankeek (met iets schele ogen) waarbij je het idee had dat ze dwars door je heen je ziel in 

keek. Als fysiotherapeut kon ik qua behandeling niet veel voor haar betekenen, maar ik 

probeerde haar in elk geval wekelijks te zien en met haar te bewegen, zodat ik haar door en 

door kende. Ook zodat ik in de gaten kon houden of ze  niet achteruitging. Uiteindelijk 

gebeurde dit toch. Sommige processen zijn niet van buitenaf te beïnvloeden, hoe graag je 

het ook wilt, maar ik troost me met de gedachte dat ik toch sommige dingen heb kunnen 

vertragen of vergemakkelijken. Ik moest gelijk aan Madelief denken toen ik hier Lisa 

ontmoette. Lisa is een meisje van 15 jaar oud en ze is 1 van de meest beperkte kinderen hier 

op PCC.  Ze heeft haar eerste jaren in een kindertehuis doorgebracht en is op haar 4e naar 

PCC gekomen. Ze heeft oude brandwonden op haar rug, vergroeiingen in al haar 

gewrichten, verkortingen in de meeste spieren, een behoorlijke scoliose en het enige dat ze 

bewust kan bewegen is haar gezicht. Ze heeft hulp nodig om haar hoofd op te richten maar 

kan heel goed oogvolgen, daarbij beweegt ook haar hoofd heel langzaam mee. Maar de 

spier die het beste werkt bij haar is haar lachspier. Ze heeft de mooiste glimlach van heel 

PCC en als je even wat tijd in haar investeert beloont ze je direct met een van die stralende 

lachen. Ze reageert heel sterk op haar naam, maar vooral ook op de manier waarop je haar 

naam zegt. Tante Joyce, de caregiver die een beetje de "moeder" is van heel pcc oefent met 

haar. Ik hoor haar dan  heel lief roepen: Abena, Abena Lisa.... en vervolgens begint Lisa te 

stralen. Ik dacht dus eigenlijk dat Abena zoiets betekent als lieve of mooie.... en ik wilde het 

eigenlijk ook wat meer gaan gebruiken maar het blijkt dat Abena de eerste naam is van Lisa. 

Iedereen in Ghana heeft meerdere namen, zoals ik eerder had verteld en Abena is de naam 

voor dinsdag. Nou is Jasmijn ook geboren op dinsdag dus sindsdien gebruik ik Abena ook 

heel liefkozend voor mijn eigen dinsdagkind. Toen ik aankwam zat Lisa in 1 van de betere 

rolstoelen. Met beter bedoel ik niet nieuwer of schoner, nee ik bedoel met wat extra steun. 

Helaas had de stoel geen kantelverstelling, dus om te zorgen dat ze haar hoofd tegen de 

hoofdsteun kon houden zetten de rugleuning naar achteren, wat er dus in resulteerde dat 

Lisa de afgelopen jaren naar de wolken heeft mogen kijken als ze in haar stoel zat. (en 

wolken genoeg in Ghana) Ik heb heel wat geëxperimenteerd met andere stoelen maar nu 

heb ik er 1 gevonden waar ze erg goed in blijft zitten en waarbij ze gewoon rechtdoor kan 

kijken. Het is voor de caregivers wel even wennen met fixatievestjes, 4 puntsgordels en 

enkelhuggers, maar ze zien de voordelen wel. Haar hamstrings zijn ook zo kort dat haar 

knieën altijd in 90 graden staan. Als ze dus op de 

grond ligt vallen haar benen naar 1 kant, altijd 

dezelfde. Hierdoor is onder andere haar heup 

langzaam uit de kom gegroeid en ik denk dat het 

een groot aandeel heeft gehad in de vorming van 

haar scoliose. In 1 van mijn vorige verhalen schreef 

ik dat ik een fysiovorm had weten te redden uit een 

oud hok. Deze heb ik voor Lisa ingezet waardoor 

zij in verschillende (symmetrische) houdingen 

gesteund wordt en verdere vergroeiingen hopelijk een beetje tegen gegaan kunnen worden. 

Ik werd in elk geval voor mijn inspanningen beloond met een prachtige.......glimlach. 



Vandaag ga ik met een dubbel gevoel achter de computer zitten. Het was een  lange en 

vermoeiende dag. Vanmorgen om 8.00 uur ben ik samen met 5 kinderen, Esther (een 

caregiver en juf) en Mr Baffo ( manager op PCC) vertrokken richting Sunyami, dat is een 

stad op 2 uur rijden afstand. Iets verder ligt een kleinere stad genaamd Abessim. Hier ligt 

een klein revalidatiecentrum mede opgericht met hulp uit Nederland. Hier werkt nog steeds 

een Nederlandse orthopedisch instrumentmaker als hij op bezoek is in Ghana. Een Ghanese 

collega van hem, die opgeleid is in Nederland heeft de dagelijkse leiding. Toen we vandaag 

rond 10 uur aankwamen was het gelijk erg Ghanees. We waren natuurlijk van harte welkom, 

maar we moesten nog even wachten. De kinderen die ik bij me had deden het 

onwaarschijnlijk goed. Ik zou tegen mijn kinderen eens na een autorit van 2 uur moeten 

zeggen dat ze even moeten wachten....... ze zouden ongetwijfeld rondrennen, elkaar een 

paar porren in de zij geven en vooral heel veel en heel hard NOU!!! roepen. Zo niet James, 

Steven, Tettey, Ahmed en Moses. Zij zaten heel rustig en gedwee op een bankje te wachten. 

De rest van het personeel wachtte overigens gewoon mee. In de wachtkamer zaten 2 

secretaresses en 3 assistenten braaf op een stoel mee te wachten. Er waren 3 

fysiotherapeuten aanwezig en de werkplaats werd bemand door 2 naaisters, 2 hulpjes en 2 

instrumentmakers. Er was 1 patiënt binnen. Tijdens het uur wachten werd mij een 

rondleiding aangeboden waar ik dankbaar gebruik van maakte. Ik zag veel Nederlandse 

spullen, zowel grotere hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een zoef zoef en een paar statafels 

als kleinere materialen zoals protheses en spalken. Dit was een positieve ervaring, de 

materialen zijn dus aanwezig en de benodigde kennis is er ook! Ook zag ik de fysiotherapie 

ruimte, hier werd behandeld met Tens, infrarood en warmtepakkingen, dit zijn interventies 

die in Nederland al 20 jaar niet meer serieus toegepast (zouden moeten) worden. Een uur 

later konden we beginnen. Er was nog steeds her en der wat onduidelijkheid. Eerst moesten 

de kinderen onderzocht worden, later bleek dit niet nodig en konden we gelijk de werkplaats 

in. Toen werd het voor mij steeds onduidelijker,  kinderen werden door elkaar gezien ik 

moest een paar keer achter elkaar dezelfde vraag stellen. Onderling gingen ze verder in het 

Ghanees zodat ik steeds moest vragen of het alsjeblieft in het Engels mocht. Als we het 

eens waren over de noodzakelijke aanpassing werden de kinderen niet opgemeten, totdat ik 

vroeg of we dan geen maten moesten nemen. Toen kreeg ik te horen dat ze dan eerst een 

gips mal zouden maken (heel normaal, ook in Nederland) maar dit gebeurde steeds maar 

niet. Toen kreeg ik te horen dat we klaar waren maar dat we een groot deel van de spullen 

later konden ophalen. Dat kwam goed uit want Alice lag maar een half uur rijden verderop in 

het ziekenhuis. We hebben de kinderen dus met Esther achtergelaten en ik ben samen met 

Mr Baffo verder gereden. Bij de poort van het ziekenhuis aangekomen bleek het bezoekuur 

allang voorbij. Geen nood; Mr Baffo vertelde zeer ernstig van alles in het Ghanees waar ik 

alleen de worden "Dutch Orthopedic Specialist Doctor" van verstond. Ik werd gelijk zeer 

respectvol aangekeken en ik probeerde vooral nog slimmer terug te kijken. Het werkte....we 

werden gelijk doorgelaten. Aangezien dit trucje werkte haalde hij het nogmaals uit bij de 

zusters. Weer werden we respectvol toegelaten. Ik liep geen risico door de mand te vallen 

want alle orthopedische artsen zijn deze week aan het staken. Sowieso spreek ik best een 

aardig woordje orthopedisch als het echt moet...... Alice zag er vanuit fysiotherapeutisch 

oogpunt goed uit. Haar been lag netjes in tractie via een uitwendige methode (in Zimbabwe 

plaatsten ze graag een stang door je enkel om de gewichten vervolgens 6 tot 8 weken aan te 

hangen) Ze had geen doorlig plekken gekregen, haar andere been was zowel in gebogen als 

gestrekte stand te zien en ze had een symmetrische houding.  



Vanuit meer persoonlijk oogpunt zag ze eruit alsof ze 

tegelijkertijd hongerig, uitgeput, uitgedroogd en angstig 

tegelijk was. Ik was blij dat haar vaste begeleider 24 uur per 

dag bij haar is. En Jacqueline was ook niet van plan om van 

haar zijde te wijken. Echt heel knap van haar. De zaal waar 

Alice lag was een vrolijke boel. Elke patiënt heeft zijn eigen 

verzorger bij zich en er werd veel gelachen, gezongen en 

gek gedaan. Gelukkig maar want waarschijnlijk ligt Alice 

daar nog wel de komende weken. 

Op de terugweg werden Mr Baffo en ik door de politie met 

een lasergun aangehouden. We houden te snel gereden. Mr 

Baffo dacht waarschijnlijk: wat werkt dat werkt en hij begon 

driftig een verhaal te vertellen of Dutch Orthopedic Surgeon, over disabled children, over 

rehabilitation centres en vervolgens wanhopig op zijn horloge te kijken. Om het spel mee te 

spelen zette ik mijn meest serieuze gezicht op en geloof het of niet, we mochten doorrijden.  

Bij het revalidatiecentrum raakte ik weer in de war; er was niet gegipst, dat kon pas als de 

Nederlandse instrumentmaker er was. Maar ja, bijna iedereen moest gegipst worden. Even 

leek het alsof we voor niets waren gekomen maar uiteindelijk zijn we toch met een 

nachtspalk voor de hamstrings van James vertrokken, een gerepareerde handspalk voor 

Moses en een nieuw soort hand spalk voor Moses. Ik had ook nog een perfect statafeltje 

gezien voor James en Benjamin, maar helaas moest die 1000 euro opbrengen. Toch maar 

een alternatief gaan zoeken.... 

 

 



De vakantie periode is begonnen bij PCC. Dat 

betekent een ander dagprogramma, maar 

vooral dat er meer kinderen zijn, vooral de 

schoolgaande kinderen. Goed nieuws dus voor 

onze meiden die nu hun favoriete vrienden de 

hele dag bij zich hebben. Voor Anne is dit 

Gabriel van 4 die op een normale school zit, 

voor Jasmijn is dit Nana Ye die op speciaal 

onderwijs zit en voor Sofie is Stephen nu 

helemaal beschikbaar. Natuurlijk wisselt het 

ook wel want zeker Sofie vind het ook leuk om lekker met de kleine kinderen te tutten. 

Overigens ging dit weekend niet alle aandacht naar hun vrienden maar naar de komst van 

Opa en oma. Zij zijn sinds een week in Ghana en het telefonisch contact was natuurlijk al 

snel verhoogd maar de zaterdag dat ze hier naar toe kwamen stonden die kinderen het liefst 

al vanaf de ochtend voor de poort te wachten. Helaas voor hen kwamen ze pas tegen de 

avond aan. Het was heerlijk om ze PCC te laten zien en alle kinderen waar we zo gek op 

zijn. Ze vertrekken morgen weer maar we hebben besloten 2 dagen met ze mee te reizen. 

We wilden toch al graag dat de kinderen een safari zouden meemaken nu we in Afrika zijn 

en aangezien opa en oma nu naar Mole park gaan. Het grootste reservaat van Ghana 

hebben we besloten mee te gaan. Qua werk is het wel minder. Ik voel de tijd echt tikken. We 

gaan al zo snel weer naar huis en ik heb nog zo veel te doen. Ik werkte hier al lange dagen 

en als het kon het weekend door maar ik heb besloten toch nog een schepje erbovenop te 

doen. Mijn ouders hebben namelijk ook weer allemaal nieuwe spullen meegenomen waar ik 

ook weer van alles mee kan doen. Ik had een aantal kinderen al verklapt wat er zou komen, 

dus zodra de auto er was kwamen zij al verhaal halen. 1 

van hen was Stephen. Hij is echt geweldig. Een pientere 

jongen, die zich hier ondanks dat hij zo anders is dan de 

rest van PCC heel goed handhaaft. Toen Stephen 2 jaar 

oud was is hij achtergelaten in het kindertehuis in Kumasi. 

Twee jaar later is hij naar Pcc gekomen. Hij was in die tijd 

een depressief jongetje dat onder andere door 

klompvoeten niet kon lopen. Toen hij hier een tijdje was is 

hij geopereerd, heeft hij spalken en krukken gekregen en 

hij loopt op zijn manier harder dan ik. Ook voetballen op 

zijn knieën en met zijn handen doet hij beter dan ik 

normaal kan. Maar wat bovenal zijn sterke kant is; ik zie 

hem altijd lachen. Ik heb hem graag bij me in de buurt. Hij 

vertaalt vaak voor me wat andere kinderen willen, of het 

nou gebarentaal is of een Ghanees dialect. Stephen weet 

wat ze van me willen, Verder helpt hij me met opruimen 

van de zaal en met de andere kinderen. Ik had hem een 

stoel fiets beloofd om zijn benen sterker mee te maken en 

zijn knieën wat meer beweging te geven. Hij was dan ook 

erg teleurgesteld dat het apparaat eerst in elkaar gezet 

moest worden. Gelukkig is opa ook erg technisch dus 

vanmorgen kon Stephen voor het eerst aan de slag met 

zijn nieuwe oefeningen. Hij vond het prachtig! 



Hand in Hand telt op dit moment 88 bewoners (daaronder een paar werkplaatsjongeren die 

in de vakantie naar huis gaan) en de community blijft groeien. Het aanbod is overweldigend. 

De kindertehuizen zitten vol en regelmatig komen er familie leden om hun "kind" op te laten 

nemen door PCC. Dit betekent dat er dus een streng toelatingsbeleid bestaat anders zou de 

community binnen de kortste keren uit zijn voegen barsten en kan er geen kwaliteit van zorg 

meer zijn. Wat mij betreft is dit de aller-moeilijkste taak die er voor het bestuur van PCC ligt. 

Hoe bepaal je wie er wel en wie er niet in aanmerking komt voor een menswaardig bestaan 

binnen een land dat zoveel vooroordelen heeft jegens mensen met een beperking. Eigenlijk 

is het simpel: PCC moet een meerwaarde bieden voor het kind; de familie moet aantoonbaar 

niet in staat zijn om voor het kind te zorgen en het kind moet beschikken over 

ontwikkelkansen. (noot: dit is mijn interpretatie van wat ik zie en hoor, niet een opgesteld 

beleid) In de praktijk betekent dit dat ik in deze korte tijd twee keer bewust heb meegemaakt 

dat er een kind werd gebracht en dat er overleg was met de familie. Omdat ik er toch was 

werd mij gevraagd de kinderen motorisch te onderzoeken en in korte tijd mijn bevindingen en 

eventuele adviezen neer te leggen. De eerste jongen die ik ontmoette heette Saddat. Het 

was een typische dyskinetische cp-er, of voor de leken: een rolstoelgebonden jongen van 

een jaar of 15 die weinig controle had over zijn motoriek maar er wel het beste van maakte. 

Hij had een pijnlijk geluxeerde heup waardoor hij een behoorlijke asymmetrische motoriek 

ontwikkelde. Omdat zijn familie een paar dagen hier bleef kon Saddat 3 dagen meedraaien 

in de fysiotherapie. Hij bleek een leergierige, intelligente jongen te zijn met een hele positieve 

instelling. Ik had het idee dat hij genoot van de arm-hand oefeningen en spellen die wij 

deden, maar aangezien hij niet kan praten kon hij het niet onder woorden brengen. Omdat hij 

er verder gezond en goed verzorgd uitzag is hij mee terug gegaan met zijn familie, maar 

onder de belofte dat er een huisbezoek gedaan zou worden om zijn situatie in kaart te 

brengen. Afgelopen maandag stond onverwachts een andere familie voor de poort. Het 

waren Kojo en zijn moeder en een sociaal werker. Ook zij zochten een betere plek voor Kojo. 

Aangezien zowel zijn moeder als Kojo zelf er goed verzorgd en goed doorvoed uitzagen 

waren zijn kansen klein dat hij op PCC terecht kan, te meer omdat hij geen verstandelijke 

beperking lijkt te hebben. Helaas heeft hij ook niet de juiste therapieën gehad. Het is een 10 

jarige jongen met weinig zitbalans, grove vergroeiingen en een verminderde spierkracht.  Hij 

is wat we in Nederland (en hier) zouden noemen, ernstig lichamelijk beperkt. Echter kon ik 

geen spierspanningproblemen vinden. Daarnaast beschikt hij over een goede selectiviteit en 

een spierkracht 3 . Dit betekent dat het een voor mij onbekend beeld is. En in elk geval iets 

waarvan in Nederland een revalidatie arts in zijn handen zou gaan wrijven. Hier is Kojo 

echter medisch afgeschreven, de artsen kunnen niets voor hem doen en pcc is niet de juiste 

plek voor hem. Ab en Jeannette proberen hen in contact te brengen met een school waar 

kinderen zoals hij welkom zijn. Het enige wat ik hem kon bieden was een therapie advies en 

oefeningen om verdere vergroeiingen tegen te gaan en spierkracht te vergroten. Eerlijk 

gezegd vond ik het moeilijk. Een gevoel van onrechtvaardigheid bekroop mij. Waarom heeft 

hij niet dezelfde kansen als kinderen in Nederland? Natuurlijk ben ik niet wereldvreemd. Ik 

weet dat het in de wereld niet eerlijk verdeeld is en dat wij aan de goede kant van de 

weegschaal zitten, maar op het moment dat je iemand persoonlijk ontmoet is het toch 

anders. Het is waarschijnlijk hetzelfde als hoe Jasmijn zich voelde toen ze zag hoe er een 

geitje uitgezocht werd voor de fufu van die avond. Het is niet eerlijk.... waarom dat lieve 

geitje en waarom niet al die geitjes in Nederland? (Die trouwens ook niet zo'n rooskleurige 

toekomst tegemoet gaan, maar dat weet jasmijn niet) In elk geval was de reactie van Jasmijn 

heel stellig: ze werd vegetariër. Ik weet niet voor hoe lang, maar ik ben toch trots op haar. Ze 

staat ergens voor, het is niet eerlijk en daar neemt ze stelling in. Ik bewonder haar.  



Ik weet alleen niet precies hoe ik stelling moet nemen. Het is niet 

eerlijk voor Kojo, maar meer dan ik nu gedaan heb kan ik niet 

doen..............................................toch? Beter nieuws kreeg ik 

vandaag. Hoewel ook dit is weer dubbel hoe goed is dit nieuws 

eigenlijk? Het huisbezoek bij Saddat is gisteren geweest en het was 

triest en schrijnend. Saddat komt uit de regio rond Tamale. Daar zijn 

erg veel vooroordelen jegens mensen met een beperking. Zijn 

moeder is overleden en volgens het dorp is dat de schuld van 

Saddat. Zijn grootvader is ernstig ziek en de rest van de familie wil 

niet voor hem zorgen. Dit betekent mogelijk toch een plekje voor 

Saddat op PCC. Ik gun het hem. Ik weet dat hij hier zal passen, hij 

leek zo in zijn element hier. En stiekem hoop ik dat hij snel komt, 

zodat ik een rolstoel in orde kan maken voor hem en een 

behandelprogramma kan opstellen. 

 

Tussen het bezoek van Kojo en het nieuws over Saddat zaten slechts twee dagen. Precies 

twee dagen dat wij er niet waren, want wij, rijke westerlingen waren op safari. We zijn 

dinsdag vertrokken en vandaag weer teruggekomen. En we hebben dingen gezien die de 

meeste mensen hier op PCC nog nooit hebben gezien ook al wonen ze er maar 5 uur 

vandaan. We zaten in een hotel in een nationaal park. Vanaf het terras kon ik vanmorgen 

nog de olifanten zien poedelen in een waterpoel. De bavianen sprongen op de ontbijttafel om 

je suikerpotje te stelen en de antilopen stonden voor de deur van het toilet. De meest 

bekende gasten waren overigens de wrattenzwijnen, ofwel Pumba van the lion king. Simba 

liet zich trouwens niet zien. Die woont een stuk verder  in het 4000km2 grote park en 

vertoont zich niet aan mensen. Het was een fantastische ervaring, en ik voel me erg rijk dat 

ik dit aan mijn kinderen heb kunnen laten zien, maar ik voel me ook een  beetje schuldig over 

het feit dat wij het zo getroffen hebben...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De bewoners van PCC Hand in Hand verschillen heel erg van leeftijd. Het is opgericht in 

1992 door de tropenarts Ineke Bosman. De eerste bewoners zijn dus nu al lang volwassen. 

Net als in de rest van Ghana zie je dat de volwassenen en kinderen die hier wonen elkaar 

helpen. De kinderen die niet kunnen lopen worden getild door hun grotere "broers" en 

"zussen" en de kleintjes worden gevoerd door de ouderen.  De jongste bewoner van PCC 

heet heel toepasselijk Benjamin. Hij is waarschijnlijk 14 maanden oud. Hij is te vondeling 

achtergelaten in Sunyami toen hij nog maar een paar maanden oud was. Maatschappelijk 

werk heeft hem hier heen gebracht. Artsen hebben de diagnose microcefalie gesteld, maar 

dat zegt eigenlijk weinig over zijn ontwikkelkansen. Toen ik hem 6 weken geleden voor het 

eerst zag tijdens fysiotherapie deed hij niet veel. 

Hij werd rustig en liefdevol doorbewogen door 

de caregivers, maar er werd niet actief met hem 

geoefend. Hij had een bumbo stoeltje uit 

Nederland. Dat wordt in Nederland gebruikt voor 

baby's vanaf 3 maanden. Zij kunnen dan zonder 

dat ze veel rompbalans hebben vast oefenen 

met zitten. Best een goed idee dus. Helaas had 

Benjamin echt heel weinig rompbalans en ook 

nog geen hoofdbalans (wat je wel moet hebben 

voor zo'n stoeltje) Hij kan het dus wel gebruiken om te oefenen als er iemand bij is om te 

stimuleren, maar niet om lang in te zitten. Benjamin was wel erg gewend geraakt aan zijn 

stoeltje en hij klaagde daar ook weinig. Als hij dus niet op de Afrikaanse manier op zijn 

caregivers rug getild werd, zat hij in dat stoeltje. 9 van de 10 keer volledig dubbel geklapt. Hij 

sliep er zelfs in met zijn neus tussen zijn knieën. Nu zijn we de afgelopen weken vooral actief 

aan het oefenen. Veel aan het rollen en veel steunen in buiklig. Hij doet het hartstikke goed. 

Hij kan nu al vanaf zijn buik terug naar zijlig rollen en hij doet verwoede pogingen om vanuit 

ruglig om te rollen. Vanuit buiklig strekt hij zich mooi op om op de ipad een filmpje van 

zichzelf of van fisher price te bekijken. Zijn lichamelijke beperking is behoorlijk, maar het is 

moeilijk te voorspellen hoe hij zich zal gaan ontwikkelen. Zowel zijn armen als zijn benen zijn 

heel erg hypertoon (gespannen). Er is dus ook 

maar weinig variatie te zien in zijn manier van 

bewegen. Een paar weken geleden waren ook 

zijn vuistjes volledig gespannen en 

dichtgeknepen. Hij had eigenlijk nog nooit naar 

iets gereikt of  iets vastgehouden. Wat je ook 

motorisch wilt leren, het is toch wel handig als 

je je handen kan gebruiken, al is het maar om 

steun te nemen of je af te zetten. Dit werd dan 

ook het belangrijkste doel van de afgelopen 

weken. En succesvol. Benjamin heeft zijn handjes nu open en reikt naar een speelboog als 

hij eronder ligt. Daarnaast heeft hij vandaag voor het eerst een rammelaartje in de vorm van 

wat kleine ringen vastgehouden en zelfs vol concentratie naar zijn mond gebracht. Ik zie ook 

groei bij hem op andere niveaus. Hij maakt nog meer gericht oogcontact en hij begint allerlei 

geluidjes te maken om je aandacht te trekken. Verder is hij heel nieuwsgierig. Hij wil alles 

zien en probeert zich in allerlei bochten te draaien als je achter zijn hoofd zit en hij je niet kan 

zien maar wel kan horen. Deze nieuwsgierigheid zou nog wel eens zijn sterkste punt kunnen 

blijken in alle ontwikkelingen die hij nog door mag gaan maken. 



Als je Sofie of Jasmijn zou vragen om wat 

over Benjamin te vertellen krijg je een 

totaal ander verhaal dan het 

bovenstaande. Allebei de meiden zijn een 

groot deel van de dag bezig om Benjamin 

te entertainen of van hot naar her te 

sjouwen. Zoals ik eerder al schreef is het 

heel normaal dat oudere kinderen voor de 

jongere kinderen zorgen. Op straat zie je 

regelmatig kinderen van een jaar of  6 met 

een baby op hun rug gebonden of een 

kind van een jaar of 3 a 4 die met zijn 

broertje aan de hand loopt die net kan 

lopen en dat dan op een drukke weg 

zonder ouders erbij. Op zo'n moment denk 

ik aan het feit dat ik mezelf een ontaarde 

moeder voel als ik mijn 9 jaar oude 

dochter alleen naar de bibliotheek laat 

gaan.  

Los nog van de verantwoordelijkheden die 

de kinderen hebben over hun kleinere 

broers en zussen hebben ze ook allerlei 

taken in en om het huis. Op diezelfde 

snelweg zie je ook kinderen van een jaar 

of 8 met een bak op een hoofd met bananen die ze moeten verkopen. Helemaal moederziel 

alleen. In huis zie je ze gewoon meewerken in de keuken of de was doen zonder mopperen 

of een brutale mond. Gemotiveerd door al deze zelfstandige kinderen en geïrriteerd door het 

feit dat Sofie in haar schone kleren het zwembad in was gelopen riep ik boos uit: "prima, 

maar dan ga je vanaf nu je eigen kleren maar wassen!" Toen ik een uurtje later naar ons 

huisje terugliep kwam ik Sofie tegen bij de waslijn die braaf en volledig zelfstandig al haar 

kleren met de hand had gewassen. Zo zie je maar dat ze hoe dan ook iets hebben opgepikt 

van hun tijd hier. Niet de dingen die ik van te voren bedacht had maar wel andere dingen. 

Soms hebben ze ook inzichten waar ik zelf iets anders over denk. Zo riep Anne nadat we 

hier ongeveer een maand waren "Zo! en voor de kindjes in Afrika hoef ik ook niet meer te 

sparen want die hebben genoeg!" dit nadat ik haar had verboden om aan de speciale 

speeltjes te zitten die voor de fysiotherapie zijn gereserveerd. Maar goed, dank zij al die 

zelfstandige en verantwoordelijke kinderen hier in Ghana wordt hetzelfde verwacht van Sofie 

en Jasmijn en Anne, en dat pakken ze goed op. Daardoor vindt iedereen het dus ook 

volslagen normaal als ze alleen een rondje gaan lopen met Benjamin  op hun rug of Amma 

Lekma in hun armen of als ze James of Miriam helpen met het eten. Ik verdenk ze ervan dat 

ze de kinderen zien als een paar prachtige levensechte poppen om mee te spelen maar ze 

zijn in elk geval lief en geduldig voor ze. Hoewel......geduldig? Sofie en Jasmijn kwamen op 

een gegeven moment naar me toe met een vermoeide blik in hun ogen en diep zuchtend 

spraken ze de legendarische woorden: Waarom luisteren kinderen nooit? Ik heb die vraag 

maar wijselijk beantwoord met een glimlach en een knuffel. 



Ontwikkeling is enerzijds zo vanzelfsprekend en tegelijkertijd zo wonderlijk. Als moeder volg 

je de stappen in de ontwikkeling van je pasgeboren baby nauwlettend. Maakt ze oogcontact? 

Volgt ze je met haar blik en natuurlijk "wanneer zie ik de eerste glimlach?" Ik spreek 

natuurlijk in de vrouwelijke vorm omdat ik gezegend ben met drie prachtige dochters maar ik 

weet zeker dat de moeders van jongetjes precies hetzelfde doormaken. Elke eerste keer 

ervaar je opnieuw als een wonder, maar tegelijkertijd wacht je al ongeduldig op de volgende 

stap. Maar soms laat die volgende stap wat langer op zich wachten, of soms doet het kind 

van je vriendin iets al veel eerder en dan gelijk slaat de twijfel toe. Gelukkig heeft iedereen in 

je omgeving een mening hierover en ook iedereen heeft iets dergelijks meegemaakt bij het 

kindje van de zus van de tante van de overbuurvrouw of zoiets dergelijks. En alle goede 

adviezen stromen binnen. Helaas verschilt het ene advies mijlenver van het andere advies 

en dus sta je als moeder er dus eigenlijk alleen voor en is het enige waar je op kan 

vertrouwen je moedergevoel dat je meestal niet in de steek laat. En belangrijker nog ; in de 

meeste gevallen komt die volgende stap gewoon vanzelf, of je kind besloot gewoon een 

belangrijke mijlpaal over te slaan en is verder gegaan met de volgende. Maar bij een heel, 

heel, heel klein gedeelte van de kinderen komt die volgende stap dus niet, of duurt het heel 

lang en is er heel veel voor nodig om die stap toch te maken. En een paar van deze kinderen 

komt uiteindelijk bij mij terecht op het kdc in Nederland waar ik werk of woont in Ghana bij 

PCC Hand in Hand. En dan wordt het dus moeilijk om voorspellingen te doen wat iemand 

later zal kunnen. Als de normale ontwikkelingsstappen niet gemaakt worden in de babytijd en 

als je geen voorspellende medische onderzoeken kunt laten doen, zoals het geval is hier in 

Ghana is het dus ineens allemaal een verrassing hoe kinderen zich zullen ontwikkelen. De 

meeste ontwikkeling vindt plaats in de eerste jaren. Vooral de eerste twee zijn cruciaal, maar 

de daaropvolgende 4 jaar blijven vol met ontwikkelingsmogelijkheden zitten. Daarna kan je 

nog steeds allerlei vaardigheden aanleren, maar wordt het wel makkelijker om een 

inschatting te maken van iemands toekomstbeeld. Hier in PCC hebben we een aantal jonge 

kinderen onder de 6 jaar die bijna allemaal heel jong hier zijn gekomen terwijl ze nog weinig 

konden en die hier een groot deel van de schade hebben ingehaald. James, Joel, Gabriel en 

Miriam hebben hier leren lopen en praten. (Miriam is met beide nog druk bezig) Benjamin is 

met zijn 14 maanden nog een verrassing voor iedereen. En dan 

hebben we nog Amma Lekma, op het zicht een grote maar 

slank uitgevallen baby van een paar maanden oud, maar in 

werkelijkheid is ze 4 a 5 jaar oud. Haar bewegingen zijn bijna 

allemaal reflexmatig en ze reageert eigenlijk niet op 

voorwerpen of geluiden als die haar aangeboden worden. Ze 

reageert zuiver lichaamsgebonden. Als ze zich niet prettig voelt 

gaat ze zachtjes piepen en kalmeert vervolgens als ze opgetild 

of vastgehouden wordt. Bij de fysiotherapie werd Amma Lekma 

mij vol verwachting aangeboden de eerste keer en ik nam dit 

prachtige kindje ook graag onder handen. Ik ging aan de slag 

met geluidjes, fel gekleurde speelgoedjes, verschillende houdingen en allerlei 

bewegingsvormen, maar meer dan een tevreden knorretje of een ontevreden piepje kreeg ik 

niet van haar terug. Na een paar weken had ik allerlei adviezen en behandelplannen klaar ( 

op papier of in gedachte) maar er was 1 blaadje waar niet meer dan alleen de naam Amma 

Lekma op stond.  Ik vond het moeilijk om de juiste doelen voor haar behandeling te 

bedenken. Ik zie weinig tot geen ingangen voor ontwikkelingsgerichte oefeningen. 

Automatisch ga je dan denken aan doelen die zich meer richten op behoud van wat ze nu 

heeft.  



Ervaring leert ons dat met de jaren er allerlei uitdagingen voor deze kinderen op de loer 

liggen, van vergroeiingen tot ontstekingen en van luxaties tot drukplekken. Hierdoor is het 

belang van de juiste hulpmiddelen en het op de juiste manier inzetten van deze 

hulpmiddelen heel groot. Ook het aantal (goede) houdingen op een dag kan een groot 

verschil maken. Hiervoor is de 

betrokkenheid van verzorgers 

belangrijk. Vandaar dat ik de 

afgelopen drie dagen workshops 

heb gegeven aan alle caregivers op 

PCC met als onderwerp 

positioneren. Onder deze noemer 

konden we oefenen met houdingen, 

maar ook met hulpmiddelen. We 

hebben gesproken over hoe 

iemand in de stoel moest zitten aan 

de hand van een hangende Jasmijn 

en daar later de vertaalslag in 

proberen te maken naar hoe Lisa, Amma Lekma, Wumpini en Benjamin in hun stoelen 

zaten. Ik heb het belang proberen te laten zien en ervaren van de juiste steunpunten en 

goede houding. Heel voorzichtig heb ik het onderwerp van tillen aangesneden, omdat ik 

geen culturele rel wilde ontketenen. In Ghana worden kinderen aan 1 arm ( en als ze zwaar 

zijn aan 1 arm en 1 been) opgetild. Als ze op een tafel of stoel zitten en je wilt ze op de grond 

zetten pak je ze bij de bovenarm en je geeft een mooie zwieper en ze landen op hun billen 

op de grond. Een soortgelijke zwieper is er ook om je baby op je rug te krijgen. ( nu snap ik 

ook waarom ik het nooit voor elkaar kreeg om mijn kinderen op de rug te dragen met een 

doek zonder hulp) En volgens mij kan dit weinig kwaad voor de gemiddelde kinderen, ik zie 

hier namelijk geen kinderen met pijnlijke armpjes rondlopen. Maar voor onze doelgroep is het 

toch een ander verhaal. De meeste kinderen zijn ofwel spastisch ofwel heel slap. In beide 

gevallen is de kans op schade aanwezig als je ze aan 1 ledemaat op gaat tillen. Voor Lisa 

kwam deze workshop te laat; vanmorgen hebben we met hoge mate van zekerheid 

vastgesteld dat haar beide schouders continu uit de kom schieten. Gelukkig voor haar is het 

niet pijnlijk (meer). Je kan niet met zekerheid stellen dat dit veroorzaakt is door het tillen, 

maar ik kan garanderen dat het er niet beter van geworden is. Vandaag had ik Lisa en 

Amma Lekma te gelijkertijd aanwezig in de workshop. Amma Lekma is nog helemaal mobiel 

en symmetrisch terwijl Lisa 1 heup en 2 schouders uit de kom heeft en vergroeiingen over al 

haar gewrichten. Het illustreerde het belang van positioneren erg goed. Uiteindelijk kwam ik 

tijdens alle drie de workshops op dezelfde conclusie uit, hoewel ik de lessen eigenlijk niet 

van te voren vastgelegd had. Het hoofddoel van alle behandelingen, niet alleen de 

fysiotherapeutische interventies het tillen en het positioneren; het hoofddoel is dat iemand er 

bij hoort, dat iemand onderdeel is van de Community, dat iemand de mogelijkheid heeft om 

op zijn eigen manier contact te hebben met zijn medemens. Dat is volgens mij de 

belangrijkste voorwaarde voor kwaliteit van leven. Hierdoor kon ik achteraf toch de doelen 

bedenken voor Amma Lekma; het kunnen handhaven van verschillende houdingen waarin 

ze contact kan maken met de buitenwereld. Als dat geen ontwikkeling is....... 

 

 



We zijn begonnen met inpakken. Wat een raar gevoel. We gaan woensdag naar huis, maar 

tegelijkertijd verlaten we de plek hier in Ghana die we de afgelopen twee maanden zo 

makkelijk thuis hebben genoemd. Tijd dus ook om de balans op te maken. Het eerste 

jongetje waar ik over schreef was James. De meiden waren 

en zijn helemaal gek op hem. Hij had het rubber van zijn 

speciale schoenen er binnen 2 dagen afgelopen. Gelukkig 

hebben we nu contact gelegd met een goede schoenmaker 

die er nieuwe zolen onder heeft kunnen zetten en James 

loopt inmiddels op een ander (onverwoestbaar) paar. 

James oefent braaf 2x per dag tijdens het oefenuur, maar 

het lopen is niet veel vooruitgegaan in de afgelopen weken. 

Wel heeft hij veel meer spierkracht ontwikkeld, een betere 

houding en zitbalans gekregen en is hij net begonnen met 

de fijne motoriek oefengroep. Het is een heerlijk en slim 

kind, maar hij heeft zeker meer fysiotherapie en eigenlijk 

logopedie nodig om het maximale uit zichzelf te halen. 

Daarna schreef ik over Kofi Assare, de musicmaster van PCC. 

We hebben echt kunnen genieten van zijn muziek. Ik had hem 

schoenen beloofd en heeft echt dagelijks gevraagd of ze er al 

waren. De dag dat mijn ouders kwamen wist hij dat zijn 

schoenen er zouden zijn. Ze passen hem prima en 

ondersteunen zijn voeten alsof ze voor hem gemaakt zijn, maar 

in de praktijk leveren ze weinig voordeel op.  De schoenen 

leveren een smaller steunvlak dan zijn ernstig doorgezakte 

voeten en de zolen geven hem minder feedback over de 

ondergrond dat zijn blote voeten. Ik heb het losgelaten; ik 

vertrouw erop dat Kofi Assare uiteindelijk zelf kiest wat hem het 

meest oplevert, met of zonder schoenen. Overigens profiteert hij erg van de oefeningen. Hij 

loopt beter rechtop en heeft meer spierkracht in zijn benen gekregen. Nu wil hij nog graag 

van zijn buikje af dus hij blijft trouw komen. Moses die eigenlijk bijna alles kan zonder zijn 

rechterkant te gebruiken is sinds een week begonnen met fijne motoriek oefeningen. Ik had 

in oude verslagen gelezen dat hij kralen kon rijgen met twee handen terwijl hij nu helemaal 

niets meer kon bewegen aan zijn rechterhand. Na 1 dag kon hij weer wat voelen, de tweede 

dag strekte hij voorzichtig zijn vingers en na drie dagen kon hij met veel moeite en wat 

spasticiteit een balletje vasthouden. Het wordt dus stevig 

dooroefenen, maar ik ben er van overtuigd dat hij zijn hand als 

hulphand kan gaan inzetten. Vandaag had hij overigens Malaria, 

hij was echt heel zielig. Hij had veel overgegeven en heeft de 

hele dag bij het physiopalace op de grond gelegen. Ik had hem 

de hele dag wel over zijn hoofd kunnen aaien. Gelukkig leert de 

ervaring hier dat ze er na 2 dagen al weer aardig bovenop zijn 

(mbv medicatie)Geweldige vooruitgang hebben we geboekt met 

Miriam, het meisje van 3 met syndroom van down. Zij kan nu zelf 

van de grond tot stand komen en loopt een meter of 50 zonder te 

vallen, ook loopt ze al hele stukken over het gras. Haar "moeder" 

is uitermate gemotiveerd dus ik heb oefeningen achtergelaten 

voor minstens een jaar en ik weet zeker dat zij heel trouw zullen 

blijven oefenen.   



Ook Joel, met zijn kobaltblauwe schoenen is goed vooruitgegaan. Ik kom hem steeds vaker 

tegen zonder stok, ook op het gras. Hij loopt inmiddels ook een meter of 50 los. Daarnaast 

kan hij over matten lopen en kan hij netjes stil blijven staan zonder steun te nemen terwijl we 

allerlei balspellen doen. Gezien zijn leeftijd en vooruitgang in korte tijd verwacht ik heel veel 

van hem. Het meest ga ik misschien wel de glimlach van Lisa missen. Ze is inmiddels 

gewend geraakt aan mijn stem en ik hoef dus maar iets te zeggen of ik word beloond met de 

mooiste lach op aarde.  Samuel, een van de caregivers van de fysio groep heb ik helemaal 

getraind op hulpmiddelen, hij gaat dus een extra oogje op Lisa houden zodat ze altijd fijn 

gesteund kan zitten en liggen. Ook de nachten hebben we nu weten te regelen. Ik ben net 

een echte orthesemaker geweest: met een broodmes gewapend heb ik een stuk 

schuimrubber aangevallen en zo toegetakeld dat de benen van Lisa precies symmetrisch 

gesteund worden. Het naaiatelier heeft er vervolgens een incontinentie hoes die mijn moeder 

had meegenomen om heen genaaid. Sindsdien wordt Lisa dus al met een glimlach wakker. 

Voor Alice valt er minder te lachen, zij ligt nog steeds in het ziekenhuis en ik heb nog niets 

gehoord over haar verbetering. Haar "moeder" houdt nog 

steeds trouw de wacht bij haar.  De dag dat ik Alice ging 

bezoeken was ook de dag dat ik naar het revalidatiecentrum 

was gegaan. 1 van de teleurstellingen was dat de schoenen 

van Stephen nog niet klaar waren. Hij is echt afhankelijk van 

zijn schoenen en kniespalken. Zonder kan hij niet staan en 

lopen. Ze beloofden mij dat ze twee weken later klaar zouden 

zijn. Dat moest ook wel want de huidige waren echt niet meer 

bruikbaar. Een week later hoorde ik dat het toch pas oktober 

zou gaan worden, toe besloot ik zelf te gaan klussen; Ik had 

van ons buurjongetje Markus heel goede orthopedische 

schoenen gekregen die hij alleen met spalken in zijn rolstoel 

had gebruikt. Ik stond net op het punt om daar eigenhandig 

gaten in te gaan boren toen ik me herinnerde dat er in het 

dorp een soort technicus zat die wel eens rolstoelen 

repareerde. We (samuel, stephen en ik) zijn gelijk een taxi 

ingestapt om naar Ameyou, de technicus te gaan. Hij werkte 

samen met een schoenmaker, dus we zaten helemaal goed. 

Gezamenlijk hebben we zijn huidige, kapotte en kleine 

spalken omgebouwd tot nieuwe. Hij staat er nu keurig netjes 

op en vergeet regelmatig om zijn krukken te gebruiken.  

Niet zo lang geleden schreef ik over Amma Lekma, 

een meisje waarbij ik het moeilijk vond om 

ontwikkeling te zien. Met hernieuwde moed ben ik 

aan haar verslag begonnen en vroeg ik onder 

andere de "moeder" of ze verschil had gemerkt in de 

afgelopen 8 weken. Ik kreeg een enthousiast 

antwoord. Amma Lekma was gestopt met zichzelf te 

bijten en sinds een paar weken vond ze haar in de 

ochtend bewegend in haar bed en zich enigszins 

oprichtend om de kamer in te kijken. Daarnaast hebben we haar stoel zo aangepast dat we 

haar hoofd met een klein bandje kunnen oprichten. Sindsdien eet ze (op mijn advies 

geblenderd eten) in haar stoel en ze houdt veel meer binnen. Dus toch een resultaat.  



In de tijd dat wij  hier waren is PCC van 88 naar 89 bewoners gegaan. Saddat is sinds 

vrijdag hier. Hij is een en al positiviteit ondanks dat hij veel pijn heeft aan zijn heup die uit de 

kom gaat. Hij doet vol enthousiasme mee aan de oefeningen die ik hem voorschotel. Ook 

heb ik een paar kinderen gezien uit een omliggend dorp die gewoon thuis wonen, maar die 

langs zijn gekomen om oefeningen voorgeschreven te krijgen. Hierbij zat een jongetje van 2 

jaar, waarvan ik hoop dat hij met de juiste oefeningen aardig tot lopen zal gaan komen.  De 

fysiotherapie groep hier is uitgegroeid tot 22 kinderen. Daarnaast hebben we een dagelijkse 

oefengroep opgezet voor de fijne motoriek voor nog eens 8 kinderen. De laatste weken 

hebben we veel gesproken over wat er nodig is om al de bereikte resultaten te behouden.  

Je kan mensen niet in 2 maanden een vak aanleren als fysiotherapie en al helemaal niet 

zonder de juiste vooropleiding en met een van de meest complexe doelgroepen. Wel kan je 

mensen technieken en oefeningen aanleren en je kan mensen laten zien dat je ook op een 

andere manier kan kijken naar houdingen en bewegen. Maar er van uitgaande dat de 

kinderen door blijven ontwikkelen, dat er nieuwe kinderen bij blijven komen en dat PCC Hand 

in Hand ook qua personeel een dynamische plek blijft betekent dit dat er af een toe een 

nieuwe injectie van kennis moet komen. En misschien niet alleen op het gebied van 

fysiotherapie, maar ook logopedie en ergotherapie is hier erg welkom. Ik heb dan ook 

besloten om hier zeker terug te komen en ik hoop dat ik ook een paar ervaren collega's kan 

overhalen om ook hun expertise hier te komen delen, al is het maar voor een korte periode. 

Ik wil dan ook een oproep doen, aan iedereen die ons de afgelopen tijd gevolgd heeft en die 

eventueel iemand kent die gespecialiseerd is in fysiotherapie, ergotherapie of logopedie met 

kinderen en jong volwassenen met een verstandelijke beperking om dit bericht te delen of 

door te geven. 

Iedereen heel erg bedankt voor alle steun in materiële, praktische en emotionele zin. Het 

heeft heel erg veel voor ons betekend. Van het zorgen voor de kat tot ritjes naar schiphol en 

van grote en kleine donaties tot het aanbieden een pakketje te sturen en van het stofzuigen 

van ons huis tot helemaal hier heen komen om het zelf mee te maken.  

And for all the caregivers at PCC; You are wonderful people. We loved every moment of our 

stay and we feel inspired by your work. Both Elizabeths have made our stay so pleasurable 

and I am very proud of all my new physiotherapy colleagues here: Gloria, Albert, Felicia, 

Thomas, Michael, Dominique, Joyce and off course Samuel. Joe Emma has lead and trained 

you very well. 

En last but not least: Ab en Jeannette, die ons hier een gevoel hebben kunnen geven dat 

meestal alleen je eigen ouders kunnen geven, een echt welkom thuis gevoel. 

 


