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U heeft van ons een projectvoorstel ontvangen voor financiële steun van het project ‘Potenciando 
Mis Capacidades’ bij onze partner organisatie Proniño Honduras. Wij zijn erg dankbaar voor uw 
financiële ondersteuning. We hebben een aantal kleine stappen kunnen maken in dit project. Met 
dit verslag brengen we u graag op de hoogte van de voortgang.

Eind 2019 is Proniño gestart met het project ‘Potenciando 
Mis Capacidades’. De pedagoge Elsa Alfares en directeurs 
Tania Canales en Haley Janssen (bovenste foto) hebben 
samen met externe experts op het gebied van 
traumaverwerking en pedagogische ondersteuning een 
plan gemaakt voor het inrichten van een ruimte. Haley zelf 
heeft ook veel kennis en expertise op het gebied van 
traumaverwerking en pedagogiek. Deze samenwerking 
heeft mooie ideeën opgeleverd.  

Het team van experts komt van de lokale non-profit 
organisatie genaamd CAPRODI. Deze organisatie is 
ontstaan om mensen met een handicap bij te staan. In 
Honduras is dit een zeer kwetsbare groep, zeker omdat ze 
niet zijn opgenomen in overheidsbeleid.

CAPRODI is in het leven geroepen door een groep jonge 
mensen en een blinde Hondurese man. Het doel van 
CAPRODI is de rechten van mensen met een handicap te 
bevorderen door middel van gezondheid, onderwijs, 
belangenbehartiging en arbeidsbemiddeling; om hiermee 
de volledige en zichtbare integratie van alle mensen met 
een lichamelijke, motorische of sensorische handicap te 
bereiken. Ook ontwikkeld CAPRODI programma's die de 
rehabilitatie en integratie van mensen met allerlei 
problematiek mogelijk maken.

CAPRODI heeft een geïntegreerd team samengesteld om 
met Proniño samen te werken. Dit team heeft samen met 
Proniño een therapieruimte ontworpen waar zowel de 
kinderen met een handicap als zonder handicap gebruik 
van kunnen maken. Alle kinderen wonend bij Proniño 
kunnen zodoende gebruik maken van de ruimte op de 
manier die het beste bij hun aansluit.

Tania, Elsa en Haley
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In de ruimte is het de bedoeling dat een kind de therapeutische 
ondersteuning en aandacht kan krijgen die het nodig heeft. Het kind 
kan in deze ruimte ontspannen met vriendjes, of één op één aandacht 
krijgen. Ook was het idee om met dit project voor ieder kind een plan 
op maat maken. Zodat ieder kind zo goed mogelijk ondersteund kan 
worden en het zich zoveel mogelijk kan richten op school, de 
algemene ontwikkeling en bovenal kind zijn.

Helaas hebben we de benodigde items niet kunnen kopen vanwege 
de sluitingen met COVID-19. Een deel van het project omvat een 
training voor de werknemers van Proniño door de CAPRODI-staf. 
Proniño stond op het punt de training te krijgen toen COVID-19 
opnieuw het proces onderbrak. 

Omdat het einde van de lockdown nog niet in zicht is, is nu besloten 
te beginnen met een onderzoek door middel van individuele 
gesprekken met alle medewerkers en de kinderen van Proniño om te 
zien op welke vlakken het programma mogelijk extra versterking kan 
gebruiken en wat er eventueel nog meer nuttig kan zijn in de 
therapieruimte, zodat het programma nog exclusiever wordt. Hiervoor 
is een vragenlijst ontwikkeld die we zullen meesturen met dit 
document. 

Partner organisaties Proniño, The Children’s Home Project en 
Homeless Child zijn enorm enthousiast over dit project en zijn zeer 
gemotiveerd om het uit te voeren. Dit is uiterst nuttig gebleken, 
gezien de uitdagingen waarvoor we zijn komen te staan m.b.t. de 
uitvoer van dit project.  

Hoewel dit project momenteel veel langzamer vordert dan we 
eigenlijk zouden willen blijven we positief. Zodra de huidige situatie 
het toelaat zal Proniño de items inkopen die waren gepland om de 
ruimte verder in te richten. Ook wordt er gesproken hoe het toch 
mogelijk is de training door te laten gaan, maar dan eventueel voor 
twee of drie personeelsleden per keer. Hoewel COVID-19 het erg 
lastig maakt het project momenteel uit te voeren, betekent dit geen 
afstel. Het budget wat opgesteld is voor dit project zal hiervoor 
gereserveerd blijven.

Namens de kinderen en jongvolwassenen wonend bij Pronino en 
bestuur van Homeless Child danken wij u hartelijk voor uw steun voor 
dit project. We vinden het jammer dat we u geen mooiere update 
kunnen geven en hopen op uw begrip m.b.t. de vertraging. 

Mocht u nog vragen hebben, dan beantwoorden we die graag. U kunt 
hiervoor mailen naar info@homelesschild.com, wij komen er dan zo 
snel mogelijk op terug.

Vriendelijke groeten,

Manon Reus, voorzitter Stichting Homeless Child

Deze ruimte zal worden 
ingericht


