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APAID delegatie in 
Oost-Afrika 

Op 15 januari vertrok een APAID 

delegatie naar Kenia voor de evaluatie 

van het Kids With Disabilities project. Na 

een week vervolgden de Project- en 

Onderzoeksdirecteur hun reis naar 

Oeganda.  

 

Gedurende twee maanden assisteert de 

delegatie APAID’s lokale partner The 

Kids League bij de implementatie van het 

Kids With Disabilities project in Oeganda.  

 

Succesvolle cursus in 
Oeganda 

APAID heeft met steun van het Ministerie 

van Sport in Oeganda, National Council 

of Sport en partner The Kids League een 

4-daagse cursus georganiseerd op het 

nationaal trainingscomplex.  

 

32 coaches, waaronder 13 coaches met 

een beperking, hebben de cursus over 

sport voor mensen met een beperking 

gevolgd. Ook namen 6 medewerkers van 

Warchild deel.  

 

In de komende weken zullen de 

mogelijkheden voor een toekomstige 

samenwerking tussen APAID en Wachild 

besproken worden. 

 

Both during the  

APAID viert eerste 
verjaardag  

Op 26 februari 2009 viert APAID haar 

eerste verjaardag. Sinds de oprichting 

heeft APAID de volgende resultaten 

bereikt: 

 

1. Samenwerking met MYSA (Kenia) 

sinds februari 2008 - Implementatie 

van Kids With Disabilities project: 

- Capaciteitsopbouw: 47 individuen 

met en zonder een beperking 

- Aangepaste sport activiteiten: 

816 jeugd met een beperking 

- Bewustwordingscampagnes: 

2735 mensen uit sloppenwijken  

2. Samenwerking met The Kids League 

(Oeganda) sinds januari 2009 - 

Implementatie van Kids With 

Disabilities project:  

- Capaciteitsopbouw: 32 individuen 

met en zonder een beperking 

- Aangepaste sport activiteiten: 60 

kinderen met een beperking 

- Bewustwordingscampagnes: 174 

individuen van Kampala 

3. Door bewustwordingscampagnes in 

Europa bereikte APAID 3070 

personen. 

 

Het totaal aantal personen dat APAID 

heeft bereikt in het eerste jaar: 6788! 

 

We zijn ons er van bewust dat dit aantal 

niet alles zegt over onze sociale impact. 

Daarom hecht APAID belang aan 

onderzoek om de resultaten te 

evalueren. Kwalitatieve data over het 

Kids With Disabilities project in Kenia 

laten zien dat de meerderheid van de 

deelnemers een verbetering in de 

levenskwaliteit ervaart. Eén van de 

citaten die dat het beste illustreert, is: 

‘Voor dit project dacht ik dat mijn leven 

zinloos was, maar nu realiseer ik me dat 

ik iets beteken’ (Johnson, Kenia).  

 

 

 

 

 

 

 

Eerste activiteiten in 
Oeganda 

Op 21 februari organiseerden APAID en 

The Kids League de eerste sport- 

activiteiten voor 60 kinderen met een 

beperking. Deze atleten kregen de kans 

om door 32 getrainde vrijwilligers begeleid 

te worden in voetbal en boccia. Ze kregen 

veel aandacht van hun leeftijdsgenootjes 

zonder beperking en ouders die aanwezig 

waren voor de reguliere competitie.  

 

De zichtbare interactie tussen kinderen 

met en zonder beperking was een hoopvol 

signaal voor de toekomst. 

 

APAID trekt 
Oegandese media aan 

Zowel de cursus voor coaches als de 

eerste activiteit voor de kinderen met een 

beperking kreeg veel aandacht van de 

nationale media. Journalisten van kranten, 

radio en televisie berichtten heel positief 

over “dit geweldige  project voor kinderen 

met een beperking.” 

 

Nieuwe partners voor 
APAID 

APAID heeft in het nieuwe jaar (2009) al 

nieuwe sponsoren weten aan te trekken:   

1. Stichting Alle Beetjes doneerde EUR 

5.000 voor het project in Oeganda.  

2. Stanbic Bank (Oeganda) heeft EUR 

6.000 geschonken voor dit project.  

3. Drukkerij Hultermans (Tilburg) heeft 

het printen van APAID brochures 

gesponsord. 

Bedankt allemaal! 
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