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Zr. Nimi

“Het centrum vangt kinderen en jongeren met een beperking op.
Elk met zijn/haar problemen, maar ook met hun mogelijkheden.
Die mogelijkheden eruit boetseren en verder ontwikkelen is
onze dagelijkse opdracht. “

Uit het leven van enkele kinderen...

Zij is een 9-jarig kind met hersenverlamming en zit in een rolstoel. Ze woont bij haar ouders en zus. Ze is een
gelukkig kind en lacht graag. Ze heeft aanleg voor taal en communicatie en houdt van verhalen lezen, die ze
dan graag aan haar klasgenoten vertelt. Haar moeder is een lerares Mongools. Zo heeft Nomin Erdene het
alfabet vlugger beet en toont ze veel interesse voor de geschiedenis van Mongolië.

Nomin Erdene

Opvang en ondersteuning van het centrum:
Zittend in haar rolstoel kan ze goed haar plan trekken bij sommige taken. Haar grootste probleem is naar het
toilet gaan. Tenminste 2 mensen moeten haar helpen. Ze vindt het ook moeilijk om haar grote boodschap te
doen. Haar mentale bekwaamheid is goed, zodat ze in de basisschool geïntegreerd is. Ze komt naar ons voor
fysiotherapie en massage. Ze is een gelukkige student en toont grote vorderingen in haar leerproces.

Lhamtsend is 15 jaar en komt van het verzorgingscentrum. Zijn moeder liet hem na zijn geboorte in de steek
en zijn vader hertrouwde. Zijn stiefmoeder behandelde hem slecht en wilde hem niet thuis houden.
Om hem te beschermen, werd hij toegelaten in het verzorgingscentrum. Hij is liefdevol en heeft een natuurlijke aanleg om anderen te helpen. Zo helpt hij de leerkracht om de klaslokalen te poetsen en in orde te brengen.

Lhamtsend

Opvang en ondersteuning van het centrum:
Lhamtsend kent geen maat bij het eten. Hij huilt als hij niet méér te eten krijgt en uit medelijden wordt hij
daarin zacht behandeld. Hij gebruikt pampers omdat hij zijn stoelgang niet onder controle heeft. Het is een
enorme uitdaging voor de leerkracht om hem en zijn kleren elke dag te wassen. Hij speelt graag met andere
kinderen. Hij verlangt naar liefde en zorg en naar de aandacht van ons team. Aangezien hij geen ouders heeft,
zorgen wij met liefde en zorg voor hem.
Hij wekt de aandacht van anderen omdat hij heel vriendelijk is. Hij is zeer hulpvaardig tegenover ons allen.

Huslen is 13 jaar en woont met zijn moeder, stiefvader en broer in een ger (traditionele Mongoolse woning).
Hij komt uit een arme familie. De ouders werken, maar hun lonen zijn laag. Huslen is van nature autistisch.
Hij woont al acht jaar in ons centrum. Hij heeft een laag concentratievermogen en is onrustig,
loopt de hele tijd rond met plastic linten in zijn handen. Dat geeft hem zekerheid.

Huslen

Opvang en ondersteuning van het centrum:
Huslen verblijft meestal bij zijn nonkels in een ander huis. Wij ondervinden dat hij nood aan liefde en zorg
van zijn ouders heeft. We overleggen met zijn moeder om meer aandacht aan hem te besteden. Dat zou zijn
drang naar steun en vertrouwen verminderen. Hij komt dikwijls naar ons centrum met vuile kleren en sporen
van kolen op zijn lichaam. Wij zorgen dat hij zich kan wassen en propere kleren draagt. Hij volgt concentratie
en communicatielessen. Spreken kan hij niet, maar maakt zich verstaanbaar met verschillende geluiden.
Af en toe vindt hij het leuk om met anderen te spelen, maar meestal leeft hij in zijn eigen wereldje.
Het centrum voorziet in gratis voedsel en kledij voor hem, omdat hij regelmatig naar school zou komen.
Yogacursus
Het Rainbow Center organiseerde 3 maanden lang yogalessen voor het personeel en de
studenten van het centrum. Twee belangrijkste doelen van deze cursus: zich ontspannen
en een emotioneel evenwicht bereiken, heel interessant voor kinderen met gewelddadig
gedrag. 18 van onze kinderen en jongeren die in staat zijn om yoga te doen, oefenen
elke dag samen met de yogaleraar in het centrum.

