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Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van Foundation Ard el Amal. Een stichting die 
zich inzet voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of 
meervoudige beperking in Luxor, Egypte. 

Het beleidsplan besteedt, naast de algemene inleiding, aandacht aan:

• de positie van de mensen met een beperking in Egypte 
• de organisatie en bestuur van Foundation Ard el Amal 
• de samenwerking in Egypte 
• de noodzaak tot een dagcentrum 
• de doelgroep 
• de activiteiten 
• de werkwijze van Ard el Amal 
• plan van aanpak 
• monitoring en evaluatie

Meer informatie omtrent o.a. ontwikkelingen, visie en contactgegevens 
zijn te vinden op de website van Foundation Ard el Amal: 
www.ardelamal.nl.

Algemeen

Géén school, géén werk, géén recht van bestaan. In Egypte is dat vaak de 
harde werkelijkheid voor kinderen en volwassenen met een verstande-
lijke of meervoudige beperking. Sommigen leven zelfs op straat, niet in 
staat zelf iets aan hun situatie te veranderen.

Foundation Ard el Amal, Stichting Land of Hope, wil kinderen en volwas-
senen met een verstandelijke of meervoudige beperking een waardevol-
le en leerzame dagbesteding bieden.

Foundation Ard el Amal (Ard el Amal) is een stichting die in 2003 in Ne-
derland, in Delft, is opgericht. Ard el Amal realiseert dagbesteding en 
begeleiding voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke of 
meervoudige beperking in Luxor (Egypte) en omstreken. Belangrijke uit-
gangspunten bij de begeleiding zijn leren, werken en beleven. 

Op een groot terrein (El Amal Village) even buiten Luxor wil Ard el 
Amal faciliteiten realiseren waar dagbesteding en begeleiding kan 
plaatsvinden. 

Op het terrein komt een dagcentrum van waaruit de dagbestedingsacti-
viteiten worden aangeboden. Omdat er in Egypte geen zorgbudgetten 
zijn om kinderen en volwassen met een verstandelijke of meervoudige 
beperking zorg en begeleiding te bieden zal Ard el Amal op een andere 
wijze moeten bijdragen aan een levensvatbare organisatie.

Om duurzaamheid en zelfstandigheid te kunnen realiseren komt er op 
het terrein een boerderij waar dieren (koeien, buffels, geiten en schapen), 
groente en fruit wordt geteeld, een winkel om de producten te verkopen 
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en een theetuin voor bezoekers. De diverse initiatieven op het terrein 
bieden dagbesteding voor jongvolwassenen met een beperking en 
dragen bij aan de zelfredzaamheid van El Amal Village.

Het dagcentrum en de boerderij worden in verschillende fases gerea-
liseerd. Inmiddels is de eerste fase gerealiseerd en willen we een start 
maken met de tweede fase. In de eerste fase werd een deel van de boer-
derij operationeel en het dagcentrum nog niet. Deze tweede fase is ge-
richt op die voorzieningen om het dagcentrum en de boerderij volledig 
operationeel te krijgen.

Egypte is opgenomen in de DAC lijst met landen die door de OESO 
erkend worden als ontwikkelingsland.

Egypte heeft een oppervlakte van 1.001.450 km² en bijna 100 miljoen in-
woners. Van de bevolking woont een groot deel in de vruchtbare omge-
ving van de Nijl, die ook wel de ‘levensader van Egypte’ wordt genoemd. 
Hoewel de Nijlvallei en – delta slechts ongeveer 5,5 procent van de totale 
oppervlakte omvatten, woont hier bijna de gehele bevolking en bevin-
den zich er de grote steden, zoals Caïro, de hoofdstad en grootste stad, 
en Alexandrië. Grote delen van de rest van het land worden bedekt door 
woestijnen.

Luxor is een stad van 500.000 inwoners, ongeveer in het midden van 
Egypte op de westelijke én oostelijke oever van de Nijl. Luxor is een toe-
ristische plaats door de vele archeologische sites in de omgeving, onder 
andere de Vallei der Koningen en de Karnak tempel. Deze bezienswaar-
digheden dankt Luxor vooral aan het feit dat het vroeger, onder de naam 
Thebe, hoofdstad was van Opper-Egypte. 

Mensen met een beperking in Egypte

Meer dan drie procent van de bevolking in Egypte is verstandelijk be-
perkt. Er zijn in het hele land slechts 68 voorzieningen voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Het percentage is veel hoger dan in veel 
westerse landen. Dit wordt deels verklaard doordat er veel binnen fami-
lies getrouwd wordt. Ook is het zo, dat veel Egyptenaren slecht voorge-
licht zijn over medicijn gebruik tijdens de zwangerschap en de situatie 
in ziekenhuizen is ronduit niet goed te noemen. Vaak hebben kinderen 
met een beperking in de Arabische wereld een weinig benijdenswaardi-
ge plaats: ze worden weggehouden van de samenleving en soms zelfs 
veracht en verwaarloosd. De armoede is ook een reden voor het feit dat 
deze mensen het vaak moeilijk hebben. De mensen met een verstandelijk 
beperking zijn namelijk meestal niet in staat om een inkomen voor zich-
zelf en voor de familie te verwerven. Er zijn in Egypte geen voorzieningen 
als pensioen of een ziektekostenverzekering dus de kinderen moeten een 
bijdrage leveren aan de zorg en het onderhouden van de ouderen.

Organisatie

De Foundation Ard el Amal is een Nederlandse stichting welke in 2003 is 
opgericht. De statutaire doelstelling is:

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van verstan-
delijk gehandicapten in Egypte.

Het bestuur van Ard el Amal bestaat uit vier (onbezoldigde) bestuurders. 
De werkzaamheden voor Ard el Amal worden in Nederland door vrijwilli-
gers (o.a. het bestuur) uitgevoerd. Er worden geen vergoedingen betaald. 
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Dit zorgt ervoor dat verworven middelen optimaal benut kunnen worden 
voor de realisatie van El Amal Village 

Voorzitter:    J. van der Valk 
Secretaris:   L.A. Hanemaayer 
Penningmeester:  S.R. van der Zwet 
Bestuurslid:   A. Haggag Aly Mohamed

Samenwerking in Egypte

In Egypte werkt Foundation Ard el Amal samen met de lokale bevolking. 
Op El Amal Village wordt gebouwd en verbouwd. Foundation Ard el 
Amal biedt hierbij werkgelegenheid aan leden uit de lokale bevolking. 
De begeleiding van de kinderen met een beperking (momenteel nog 
in hun thuissituatie) vindt onder andere plaats door samen te werken 
met fysiotherapeuten en artsen als neurologen en cardiologen. Wanneer 
nodig wordt contact gelegd met de gemeente van Luxor, de Nederlandse 
Ambassade in Caïro of de Egyptische Ambassade in Den Haag. Founda-
tion Ard el Amal is opgericht door een Nederlandse en een Egyptische 
partner. Het managen van El Amal Village valt onder beider verantwoor-
delijkheid. Het deel bouw en agricultuur valt onder de Egyptische partner 
en het deel healthcare valt onder de Nederlandse partner.

Egypte is een land vol tegenstellingen. Beroemd om haar indrukwekkend 
historisch erfgoed en tevens geteisterd door grote armoede. De Egypti-
sche overheid stimuleert de zorg voor mensen met een beperking door 
in elke grote stad een school voor hen op te richten. Echter dit initiatief 
is vooral gericht op het aanleren van schoolse vaardigheden. Voorwaar-
den zijn dat het kind kan lopen en kan praten. Kinderen met een ernstige 

meervoudige beperking worden bij de school afgewezen, omdat ze niet 
voldoen aan de voorwaarden. Kinderen die op een lager niveau functio-
neren, zijn door het gebrek aan passende dagopvang altijd thuis. Ard el 
Amal richt zich vooral op deze doelgroep.

Met het dagcentrum willen we het gat dat is ontstaan opvullen door te 
voorzien in dagopvang waar 50 kinderen die niet naar school mogen 
terecht kunnen. Naast het dagcentrum zal op het terrein een koffie-/
theetuin komen, een boerderij, een grote ruimte voor handvaardigheid. 
Een aantal guesthouses zullen de mogelijkheid bieden voor inkomsten, 
voor het huisvesten van vrijwilligers en stagiaires uit Nederland en aan 
bijvoorbeeld een gezin waarvan een kindje één of meerdere weken 
geobserveerd kan worden op het dagcentrum. Het terrein heeft fruitbo-
men, dadelpalmen, olijfbomen, mango bomen en limoenbomen. Daar-
naast is er nog ruimte over voor nieuwe initiatieven als bijvoorbeeld een 
kaasmakerij.

De noodzaak tot een dagcentrum 

Na marktonderzoek is gebleken dat er geen opvangmogelijkheden zijn in 
het zuiden van Egypte voor kinderen met een verstandelijke en/of meer-
voudige beperking. Ard el Amal heeft in twee jaar tijd letterlijk gezocht 
naar dagbestedings- en opvangplekken in het Zuiden van Egypte. In deze 
twee jaar hebben we een paar kleine particuliere initiatieven gezien maar 
geen goed georganiseerde dagbestedings- en opvangmogelijkheden. 

Als een kind niet kan lopen of praten kan het niet naar school. Daarmee 
zijn ze dus gebonden aan huis, liggen vaak op de grond omdat er geen 
zit/lig-voorzieningen zijn en krijgen eenzijdige voeding. Daarom is het 
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dagcentrum van Ard el Amal van groot belang. Door gebrek aan kennis 
weten de moeders niet wat ze met dit kindje aan moeten en kunnen ook 
nergens met hun vragen terecht. 

Ondertussen is er sinds 2014 contact met meer dan 50 families/kinderen, 
allen hebben thuis een intakegesprek gehad en er worden 10 families 
wekelijks thuis begeleid. Daarnaast worden kinderen met het syndroom 
van Down vanaf ongeveer 3 maanden om de drie maanden getest met 
behulp van de methode “Kleine stapjes”. Aan de hand van de uitslagen 
krijgen ouders mee waar ze de komende tijd hun kindje bij kunnen on-
dersteunen. Hiervoor zal spoedig het Syndroom of Down center Luxor 
worden geopend.

Een centrum waar kennis met betrekking tot het syndroom van Down 
wordt verzameld en vaardigheden ten behoeve van de begeleiding van 
kinderen met dit syndroom worden aangeleerd en uitgevoerd. 

We hebben ook de mogelijkheid gecreëerd om mensen die verder weg 
wonen thuis te bezoeken. Zo worden mensen uit Aswan, Kus, Edfu, Isna 
en andere steden bezocht wanneer er drie of meer kinderen uit één stad 
zich hebben aangemeld. Het zien en ervaren van de thuissituatie van het 
kind maakt dat het advies op maat kan worden aangeboden. Ondersteu-
ning vindt plaats afhankelijk van de noodzaak zoals gedragsproblemen, 
extreem autisme of seksueel ontremd gedrag. 

Doelgroep

Ard el Amal richt zich op kinderen en jongvolwassenen met een 
verstandelijke of meervoudige beperking vanaf 4 jaar tot 20 jaar. 

Langzamerhand zal de doelgroep ouder worden en het plan is dan ook 
om voor de volwassen doelgroep plaats te hebben om doorstroming 
mogelijk te maken. 

In het dagcentrum zal gewerkt worden met de kinderen. Eén lokaal zal 
beschikbaar zijn voor jongvolwassenen die op de dag ook veel buiten of 
op andere plekken op het terrein zullen werken. We gaan in eerste instan-
tie uit van 50 plaatsen.

Dagbestedingsactiviteiten Ard el Amal

El Amal Village bevindt zich in een gebied waar landbouw en veeteelt 
belangrijke bronnen van inkomsten zijn voor vele families. Juist daarom is 
er gekozen voor het doen van activiteiten die aansluiten op dat wat men 
herkent, zoals het verzorgen van dieren, het verbouwen van groenten en 
het meehelpen in de bediening. Er wordt gestimuleerd zelfredzaam te 
zijn en te zorgen voor het land, de dieren en elkaar op een plek waar je 
mag zijn wie je bent.

Er worden activiteiten geboden waarbij er gewerkt kan worden aan 
ieders individuele ontwikkeling en ook wordt gestimuleerd om thuis mee 
te helpen zodat de levensstandaard van de familie kan verbeteren. De 
aangeboden activiteiten dienen aan te sluiten bij de mogelijkheden en 
het niveau van functioneren van de persoon om te komen tot optimale 
ontplooiing waardoor een waardevol bestaan kan worden opgebouwd. 
Belangrijk is dat de dagbesteding recht doet aan het kunnen van de 
mens, waarbij leren, werken en beleven belangrijke uitgangspunten zijn.

Een greep uit de activiteiten (leren, werken en beleven) die op El Amal 
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Village in gaan plaatsvinden:

Boerderij

De boerderij biedt plaats aan een groot aantal kippen, koeien, buffels, 
geiten en schapen. Er zijn diverse werkzaamheden te verrichten zoals 
stallen schoonmaken, leren melken, dieren verplaatsen, schapen hoeden, 
gras snijden/voeren, dieren aaien, geuren ruiken.

Handvaardigheid

El Amal Village zal een plek worden waar ook handvaardigheid verricht 
kan worden. Te denken valt aan tapijten weven, keramiek/kleien of palm-
touw vlechten. Daarnaast biedt de binnenplaats de mogelijkheid om aan 
een eigen tafeltje te knutselen, verven of andere handenarbeid te doen. 
Aan tafel zitten en de klei tussen je vingers voelen is immers ook een 
belevenis.

Fruitplukken

De fruitboomgaarden bieden schaduw als het even warm is. Het fruit 
plukken en opslaan is een van de werkzaamheden. Werken met manden 
en de kruiwagen. Met elkaar jam maken die later weer verkocht kan 
worden in de winkel op het terrein.

Dagcentrum/schoolgebouw

Het dagcentrum/schoolgebouw is een beschermde plek, omdat het voor 
de allerkleinsten een rustige plek moet zijn om te leren of te beleven. 
De binnenplaats dient als speelplaats voor zintuiglijk beleven. Hier vindt 

vooral het leren plaats. Vragen als ‘Wat kan het kind? Waar liggen ontwik-
kelingsmogelijkheden? Op welke wijze kunnen wij daar een bijdrage aan 
leveren deze te benutten?’ zullen met een team van begeleiders worden 
uitgezocht en planmatig worden aangepakt.

Theetuin (met theehuis)

In het theehuis kan de lokale bevolking een kopje thee komen drinken. 
Ook voor toeristen is dit een heerlijke plek om even wat te drinken en 
uit te rusten van alle belevenissen. Activiteiten die hier gedaan kunnen 
worden zijn bijvoorbeeld: gasten bedienen, in de keuken helpen inschen-
ken, de afwas doen, tafeltjes afnemen en voorraad bijhouden of aan 
een tafeltje zitten en genieten van alles wat er om je heen gebeurt. Het 
terrein en de bedrijven bieden meerdere mogelijkheden. Te veel om op 
te noemen!

Werkwijze Ard el Amal

Hoe komen kinderen bij Ard el Amal terecht?

De aanmelding van de kinderen vindt plaats doordat de informatie over 
Ard el Amal van de ene familie naar de andere familie wordt doorgege-
ven. Ook wordt er samengewerkt met een neuroloog en een cardioloog, 
die de familie adviseren om met Ard el Amal contact op te nemen.

Waar bestaat de begeleiding van de kinderen uit?

De begeleiding bestaat uit een intakegesprek waarin duidelijk wordt 
wat de vraag is van de familie en hoe het gesteld is met het kind. Daarna 
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worden de wensen en behoeften van het kind door ons ingeschat.

Afhankelijk van de vraag, de ernst of complexiteit van de situatie van 
het kind of de familie wordt aangeboden om het kind wekelijks thuis te 
begeleiden voor korte of langere tijd. Een problematische gezinssitua-
tie is bijvoorbeeld wanneer één van de ouders is komen te overlijden of 
wanneer het kind duidelijk niet wordt geaccepteerd en daardoor in een 
benarde positie zit. Er kan sprake zijn van huiselijk geweld of het kind ver-
keert in een hele slechte lichamelijke conditie. 

Hoe adviseert Ard el Amal de familie?

Het kan zo zijn dat het bij het ene intakegesprek blijft waarna de ouders 
wel altijd kunnen terugvallen op Ard el Amal als er vragen zijn. Soms ook 
worden ouders getraind in hoe te spelen met hun kind of hoe een andere 
omgang kan leiden tot minder probleemgedrag. Doorsturen naar een 
dagverblijf (hadana) wordt ook gedaan wanneer duidelijk is dat het goed 
zou zijn voor het kind om zo spoedig mogelijk naar school of dagopvang 
te gaan.

Hoe gaat Ard el Amal om met onderzoek en andere disciplines?

Vaak is niet duidelijk waarom een kind niet kan praten en/of lopen. 
Ouders worden dan geadviseerd om contact op te nemen met het 
Neurologisch Centrum voor horen, spreken en revalidatie in Caïro. Daar 
kunnen testen gedaan worden om erachter te komen of er wellicht 
sprake is van een lichamelijke oorzaak die te verhelpen is. Als dat niet het 
geval is, wordt aangeraden contact op te nemen met een logopedist en/
of fysiotherapeut. Vaak wordt geen gehoor gegeven aan deze adviezen 
vanwege de hoge kosten, met alle gevolgen van dien.

Hoe krijgt de begeleiding vorm?

Er wordt bij de begeleiding gebruik gemaakt van diverse, in Nederland 
bekende, methoden. Er wordt uitgegaan van de ervaringsordening van 
Dr. D. Timmers-Huigens. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van de 
methode C. Vlaskamp, basale stimulatie, Kleine stapjes (vroeghulp voor 
kinderen met een ontwikkelingsachterstand) en sensorische integratie.

Plan van aanpak El Amal Village

De realisatie van El Amal Village met dagcentrum, boerderij, theetuin en 
winkel gebeurt in verschillende fases. Hieronder volgt een beschrijving 
van de activiteiten in de verschillende fases. 

Fase 1: periode t/m 2016

Met steun van de lokale bevolking in Luxor en met ondersteuning uit Ne-
derland van onder andere Wilde Ganzen hebben we de volgende zaken 
kunnen realiseren:

- Aanleg watervoorzieningen; 
- Bouw boerderij; 
- Bouw dagcentrum; 
- Bouw keramiekplaats; 
- Een aantal stallen gerealiseerd; 
- Fruit- en olijfbomen geplant; 
- Start verbouw groenten; 
- Aantal dieren is aangepast; 
-  Dagcentrum is gebouwd.



8

Dit heeft ervoor gezorgd dat El Amal Village op kleine schaal operatio-
neel kon zijn. Via een winkel kon zelf verbouwde groente, fruit en eieren 
verkocht worden. Vanuit deze situatie wilden we El Amal Village verder 
door ontwikkelen. Maar door de economische crisis in combinatie met de 
revolutie is deze ontwikkeling gestagneerd. De huur van de winkel steeg 
enorm en daarom is besloten deze later naar El Amal Village te gaan 
verplaatsen. 

Fase 2: periode najaar 2018 t/m voorjaar 2019

Inmiddels is er weer sprake van meer politieke stabiliteit in Egypte. Voor 
Ard el Amal is dan ook nu de fase aangebroken en is ook de tijd rijp om 
de boerderij volledig operationeel te krijgen en het dagcentrum af te 
bouwen en in te richten zodat deze ook benut kan worden. Onder andere 
de volgende werkzaamheden c.q. investering zijn hiervoor nodig:

Dagcentrum

- Laatste afbouw werkzaamheden (met o.a. schilderwerk) 
- Keuken 
- Inrichting en aankleding 
-  Speelplaats

Boerderij

- Kleine stallen 
- Aanschaf dieren (o.a. schapen en kippen) 
-  Aanschaf Palmbomen

Theetuin

- Verbouw van de bestaande ruimte 
- Inrichting en aankleding van de tuin

Eén en ander is afhankelijk van de beschikbaarheid van de juiste vaklie-
den. Maar als de financiering rond is kan het geheel in een half jaar gerea-
liseerd zijn.

Monitoring en evaluatie

De betrokkenheid van de accountant en de organisatieadviseur in Ne-
derland is groot als het gaat om monitoren en evalueren van de geno-
men stappen en de voortgang. Het bijstellen van de doelen geschiedt in 
onderling overleg. Uitgangspunt blijft de ervaring van de Nederlandse en 
Egyptische partner, de mate van financiële ondersteuning en de situatie 
van het land. De lokale bevolking is betrokken als het gaat om bijvoor-
beeld advies bij bouw en teelt. Ook de bezochte families denken mee 
over de opbouw van het dagcentrum.

Na afronding van elk deelproject vindt een evaluatie plaats. Hiervan 
wordt verslag gelegd, voorzien van fotomateriaal en een overzicht van de 
uitgaven.
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