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Ons eerste jaar Kolabo, en wat voor een jaar! Een jaar vol nieuwe ideeën en (g)oude formules, nieuwe 
sympathisanten en (tr)ouwe supporters. Drie succesvolle subsidieaanvragen, twee provincies, maar 
vooral één hechte groep.  
 
In de geest van eindejaarsboodschappen willen we jullie een update geven over de projecten die jullie 
hebben helpen ondersteunen.  
 
De allerkleinsten van onze sympathisanten beten de spits af met een ongelofelijk succesvolle 
leesmarathon in De Groene Kouter school te Zwevegem. Hun opbrengst gebruikt SEP om samen met 
de ouders en leerkrachten van kinderen met een beperking educatief materiaal te maken uit lokaal 
beschikbare, goedkope en gerecycleerde materialen. Afgelopen jaar heeft SEP reeds op twee scholen 
en in één centrum in de randgemeenten van Nairobi allerlei soorten educatief speelgoed gemaakt. 
Komend jaar volgen er meer! Bedankt aan De Groene Kouter voor deze succesvolle samenwerking, 
het is fijn om te zien hoe bereid kinderen zijn om andere kinderen te helpen. 
 

           
   

     
 
In Oost-Vlaanderen hebben we voornamelijk ingezet op het ondersteunen van het Appropriate Paper 
Based Technology (APBT) project van SEP. APBT is een technologie waarbij gerecycleerde materialen 
zoals oud papier en kartonnen dozen gebruikt worden om individueel ontworpen meubels, speelgoed 
en hulpmiddelen voor mensen met een fysische beperking te produceren. 10 SEP leden werden in mei 
opgeleid om de kinderen op de juiste manier op te meten. Daarop volgde een vijfdaagse APBT training 
waarin 12 SEP leden en vaders van kinderen met een beperking aangeleerd werden hoe op een 
efficiënte en adequate manier de verschillende hulpmiddelen te construeren. Nu ze de APBT 
werkwijze voldoende onder de knie hebben zijn ze volop bezig met het identificeren van kinderen die 
nood hebben aan hulpmiddelen. Intussen heeft SEP al voor 19 kinderen een aangepast hulpmiddel 
geleverd en werden voor een centrum 2 hulpmiddelen ontworpen die aangepast kunnen worden aan 
verschillende kinderen. Tegen maart 2022 verwacht SEP het einddoel te bereiken: 30 kinderen met 



een fysische beperking uit 10 verschillende gemeenten met een geschikt hulpmiddel te voorzien. Met 
dank aan de Provincie Oost Vlaanderen maar ook aan jullie, natuurlijk, want de inbreng van de closet 
sales en de cinema avond (en donaties) zijn integraal hier naartoe gegaan.  
 

    
 
In West-Vlaanderen focusten we op het Wezesha (empowerment) project. Al 5 jaar geeft SEP onder 
deze naam consultaties en workshops aan inwoners van afgelegen dorpen in Kenia. Door middel van 
het huidig project wou SEP deze interventie verder uitbreiden. Dat wil zeggen: vérder rijden, méér 
kinderen bereiken, méér ouders en leerkrachten opleiden die op hun beurt hun kennis aan andere 
ouders in de omgeving doorgeven. Om de steeds verdere uitstappen te kunnen onderhouden werd het 
voor SEP duidelijk dat het tijd was om te investeren in een eigen auto. Dit hebben we met de subsidie 
van de Provincie West Vlaanderen kunnen helpen realiseren! De SEP-bus wordt in het voorjaar van 
2022 aangekocht. Daarmee zullen in de loop van 2022 in 10 gemeenschappen consultaties en 
workshops rond acceptatie georganiseerd worden. Foto’s volgen nog!  
 
Met trots kunnen we ook vermelden dat we onlangs goedkeuring kregen voor een subsidie van Stad 
Kortrijk voor een project waarin spalken zullen gemaakt worden voor kinderen met een fysische 
beperking. Dus bij deze, voor alle Kortrijksanen: hou jullie oren gespitst, want in 2022 komen we 
jullie kant op!  
 
En daar blijft het niet bij! Er is nog meer op komst, maar daarvoor moeten we eerst nog wachten op 
bevestiging voor we het nieuws de wereld in mogen sturen.  
 
Intussen willen we jullie enorm bedanken voor alle steun die we ontvingen in 2021! Jullie interesse en 
enthousiasme betekenen zo veel voor ons en geven ons de nodige boost om er terug aan te beginnen. 
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