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Ethiopië
28 april - 5 mei 2019

Doe jij mee?
10 jaar SPAT programma
Ons SPAT programma bestaat 10 jaar! Dankzij dit project hebben vele duizenden
kinderen met een handicap door de jaren heen de kans gehad om op te groeien mét
sport en bewegen, iets wat in veel ontwikkelingslanden, en dus ook in Ethiopië, niet
vanzelfsprekend is. In Ethiopië worden mensen met een handicap vaak gezien als
minderwaardig. SPAT gaat dit beeld tegen en heeft 20 mensen met een handicap
opgeleid tot sportleraar die sportlessen hebben verzorgd aan kinderen met een
handicap. Voor de leraren wordt er hoogwaardige werkgelegenheid gecreëerd, en
voor de kinderen zijn de SPAT docenten een levend voorbeeld van wat je kan
bereiken in het leven, ondanks je handicap. Door te sporten ontwikkelen kinderen
essentiële vaardigheden waaronder samenwerken, communiceren, omgaan met
verlies, etc. En minstens net zo belangrijk, het draagt bij aan het creëren van
zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

Waarom deze projectreis?
Het tienjarig bestaan van SPAT gaan we vieren met een unieke projectreis van 28
april – 5 mei 2019. Tijdens de reis gaan we een week lang intensief samenwerken
met Ethiopische collega’s rondom de vragen: Welke betekenis hebben sport- en
beweeglessen op scholen voor kinderen met een handicap? Wat zijn
succesfactoren? En welke beweging voor de toekomst is gewenst?

Inhoud reis
Wat kun jij verwachten?
-

Een programma volop bezoeken, workshops, discussies en ontmoetingen.
Een praktijkervaring op meer dan 4 verschillende scholen op gebied van speciaal
onderwijs
Een festival ‘samen kennis maken’ met verschillende (sport)docenten voor het
speciaal onderwijs en gehandicaptensport
Een leuk gevarieerd programma bestaande uit een combinatie van inhoudelijke
activiteiten en leuke excursies gericht op het verkennen van de stad Addis Ababa en
het land Ethiopië.

Wat verwachten we van jou?
-

Een actieve bijdrage aan het kennisfestival in de vorm van het aanbieden van een
activiteit of workshop, of het uitdragen in je netwerk.
Meedenken aan het ontwikkeling van het programma, onder andere door deelname
aan onze start-up avond ter voorbereiding op de projectreis

Voor wie is de projectreis?
Professionals en studenten uit Nederland op het gebied van:
-

Sport en bewegen
Speciaal onderwijs en handicap
Ontwikkelingssamenwerking
Gerelateerde (onderwijs)instellingen

Kosten & organisatie
Wanneer is deze projectreis?
De projectreis wordt georganiseerd van zondag 28 april t/m zondag 5 mei 2019.
Uiteraard kunnen we deze reis op maat aanpassen naar specifieke wensen.

Wat zijn de kosten voor deze reis?
De kosten voor deze reis bedragen €1.250,-. Dit bedrag is inclusief vliegticket,
huisvesting, transport, basis programma (inhoudelijke activiteiten en leuke excursies)
en enkele maaltijden.

Wie organiseert de projectreis?
De reis wordt georganiseerd door The Ethiopia Experience, een
Nederlands/Ethiopische reisorganisatie die gespecialiseerd is in reizen naar Ethiopië
met maatschappelijke betekenis. Dires for Development is de belangrijkste lokale
partner van de reisorganisatie, zij hebben een belangrijke rol in de uitvoering van de
programma's en genereren daarmee inkomsten ten behoeve van hun projecten. In
2018 wordt het SPAT project voor de gefinancierd door inkomsten uit de
reisorganisatie.

Meer informatie
Over het programma
Wil je meer informatie over het programma? Neem contact op met:
Bas Schutte (Respo International)
Tel: 06-30025104
Mail: b.schutte@windesheim.nl

Aanmelden
Aanmelden voor de reis kan via info@ethiopia-experience.travel.

Video’s
Wil je meer weten over het SPAT team: bekijk de video:
https://www.youtube.com/watch?v=CkVI_-ToZQE&t=21s
Wil je meer zien over de ambities van het SPAT programma?
https://www.youtube.com/watch?v=VyfgfLSOYe0

Achtergrond
De missie van Dires for Development is het bestrijden van armoede en isolatie van
mensen met een handicap in Ethiopië. Met name met betrekking tot de vooroordelen
die er heersen in de maatschappij. Dires gebruikt sport om personen met een
handicap in beweging te krijgen voor hun sociale, persoonlijke en economische
ontwikkeling.
Dires wil zich inzetten om een positieve wending te maken ten aanzien van de
vooroordelen die er bestaan over leven met een handicap (‘het is een straf van god’)

en het verbeteren van de achtergestelde positie en rechten van mensen met een
handicap in Ethiopië. Dires wil investeren in kennisontwikkeling en projecten waarin
mensen met een handicap hun talent kunnen laten zien aan de maatschappij. Sporten spelactiviteiten is hierin een krachtig instrument gebleken. Sport is leuk, gezond,
zichtbaar en sport verbindt mensen met een handicap aan de maatschappij.
Dires investeert in het kennisniveau van lokale begeleiders. In de rol van
activiteitbegeleider en in de rol van het aanleren van persoonlijke en sociale
vaardigheden aan de hand van de sport- en spelactiviteiten. In de afgelopen 10 jaar
zijn vele sporttrainers opgeleid in verschillende regio’s van Ethiopië.
Uniek in het concept van Dires is dat mensen met een handicap zelf zijn opgeleid als
sporttrainer (SPAT: Sport Activity Trainer). Op dit moment werken via Dires 15
sporttrainers die wekelijks sportles geven aan circa 1.000 kinderen op 16
verschillende scholen in en rondom Addis Abeba. (40% van deze kinderen zijn doof,
30% hebben een verstandelijke handicap, 20% een fysieke handicap en 10% een
visuele handicap) De trainers zijn niet alleen capabel om via de sport ‘empower’
projecten te verzorgen, zij fungeren ook als rolmodel voor deze kinderen en hun
omgeving en laten zien welke mogelijkheden mensen met een handicap wél kunnen
hebben.
Na tien jaar van de SPAT programma’s heeft Dires een zichtbare bijdrage geleverd
aan een verandering in het hart van de Ethiopische samenleving. Tien jaar geleden
werden mensen met een handicap behandeld als verstoteling. Ouders hielden hun
kinderen thuis en er was nauwelijks toegang tot educatie en werk. Samen met
andere organisaties is Dires for Development er in tien jaar in geslaagd om dit beeld
te doen kantelen. Ethiopië is nog steeds een erg arm land en de situatie voor veel
mensen met een handicap nog erg zorgelijk, maar is er wel degelijk een kentering
zichtbaar gekomen in het bewustzijn over het leven met een handicap. Dires is trots
op deze bijdrage en wil zich met haar opgebouwde netwerk en capaciteit blijven
inzetten voor deze kwetsbare doelgroep.

Join the SPAT
movement!

