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ICM Rainbow Center
Handwerktentoonstelling op 22 mei 2018.
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Voor het eerst in de geschiedenis kon ons Rainbowcenter
een handwerkbeurs houden. Het is een belangrijk doel van
onze missie om onze studenten voor te bereiden op een
baan/job. En om de ouders en medewerkers bewust te maken dat jonge mensen met een beperking een platform nodig hebben waar ze hun capaciteiten en talenten kunnen tonen en ontwikkelen om later waardig
en onafhankelijk te leven.
Wij proberen met onze jongeren boven de 15 jaar verschillende mogelijkheden uit waarbij zij vaardigheden
ontwikkelen die zij kunnen toepassen bij werkaanbiedingen in bedrijven en in ons centrum. Bij zo’n handwerkbeurs ontdekken wij echt bij sommige studenten hun unieke kundigheden. Een aantal studenten heeft dit
jaar het personeel bijgestaan. Volgend jaar worden zij als helper in een klaslokaal aangesteld en krijgen hiervoor een kleine vergoeding waardoor zij al een beetje in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
De kunstwerken gemaakt van Mongools vilt, kralen, leer… ook schilderijen worden verkocht. Het geld dient
om onze lesmaterialen voor het schooljaar 2018-2019 te bekostigen.

Wij = het voltallige personeel van het Regenboogcentrum drukken onze diepe waardering en dank uit t.a.v.
de katholieke missie in Mongolië en allen dichtbij en veraf die ons goed genegen zijn en ons werk steunen om
jonge mensen met een verstandelijke beperking te laten groeien en ontwikkelen. Onze missie hierbij: hen
bewust maken van hun rechten op opvoeding, zich waardig en nuttig voelen, werkkansen krijgen…
en zo bij hen zelfvertrouwen opbouwen.
Wij werken onder het motto:
Uw interesse en steun blijven van harte welkom. Velen hebben het moeilijk in de Mongoolse maatschappij
maar deze mensen staan helemaal aan de rand. Wij hopen op Gods zegen om dit werk verder te doen.
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Het ICM Rainbow center bestaat 15 jaar
= feest op 30 mei (laatste schooldag)
met 40 studenten en hun ouders en verzorgers.

De vreugde van de ouders verdubbelde bij het zien van de
talenten van onze studenten/hun kinderen als ze samen zongen en dansten. Het werd even emotioneel als de ouders hun
tranen de vrije loop lieten. Hun kinderen zijn boven al hun
verwachtingen en verbeeldingskracht uitgegroeid. Zij en wij
weten dat al wat hier gebeurt, niet kan zonder de goeie zorg
van alle medewerkers in het centrum. Ons werk is geen job
maar een service aan deze jonge mensen die extra zorg
vragen. Onze kinderen kunnen het niet verwoorden, maar
uiten hun dankbaarheid met hun glimlach. Voor ons de
juiste vitamine die ons elke dag een energieboost geeft.
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Het project ‘ Chick Kindergarten werd door mensen met een goed hart
van ICM ALUMNI opgericht, met als leuze
‘Aspire for the development/streven naar ontwikkeling’.
Het schooljaar 2017-2018 is met succes afgerond. Sedert de start in 2015, heeft "Chick" haar 3de jaar bij 28
kleuters van 2 tot 5 jaar met glans beëindigd. Het doel: voorschoolse opvoeding bij arme kinderen van deze
plek aanbieden, én zo ouders tijd geven om verschillende jobs in de buurt aan te nemen én ze betrekken bij de
ontwikkeling van hun kinderen. Zes kinderen gaan straks naar de lagere school
en de anderen naar het 2de niveau van de kleuterschool.

De laatste dag was een en al
vreugde. Dank aan allen die ons
hielpen om dit onderwijs
mogelijk te maken.

SR. Nirmala Rani ICM
Directie ICM Rainbow Center

