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TUSSENRAPPORTAGE 
MEDISCHE EN PSYCHOLOGISCHE ZORG 

U heeft van ons een projectvoorstel ontvangen voor financiële steun van het project ‘medische en 
psychologische zorg’  bij onze partner organisatie Proniño Honduras. Wij zijn erg dankbaar voor uw 
financiële ondersteuning. Met dit verslag brengen we u graag op de hoogte van de voortgang.

Ieder jaar in januari wordt bij alle kinderen een 
bloedtest afgenomen om te zien of ze allemaal 
gezond zijn. Het resultaat van deze test moet 
onder andere ingeleverd worden op school als 
bewijs van gezondheid. 

Voor het eerst sinds jaren is er niets afwijkends 
gevonden. Alle kinderen zijn fysiek gezond en 
hoeven dus geen behandelingen te ondergaan 
of extra medicatie te nemen.

Twee van de kinderen met een verstandelijke 
handicap zijn naar de neuroloog geweest, dit 
gebeurt twee keer per jaar. Ook dit onderzoek 
wees niets afwijkends uit. Zodoende is er niets 
veranderd in het beleid omtrent de medicatie en 
behandeling. Deze kinderen krijgen daarnaast normaal 
gesproken eenmaal per week logopedie. Helaas is dit door 
COVID-19 niet mogelijk geweest. Wel zijn de begeleiders de 
logopedie oefeningen met de kinderen blijven doen. 

Vijf van de kinderen krijgen psychische zorg. Twee kinderen zijn 
gediagnosticeerd met ‘oppositionele opstandige stoornis’. Dit is 
bij kinderen vaak het voorstadium van een depressie. Daarom is 
het belangrijk dat dit vroegtijdig wordt gediagnosticeerd en 
aangepakt d.m.v. psychologische hulp, indien de kinderen dit 
accepteren. Zo wordt verergering van het probleem vaker 
voorkomen.

Daarnaast zijn er twee kinderen met een angststoornis/
impulscontrole problematiek en een kind met een depressie. 

Twee van de kinderen met psychologische problematiek krijgen 
laagdrempelig psychologische hulp in een gratis kliniek. De drie andere 
kinderen gaan naar een psycholoog. 
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Alle kinderen zijn inmiddels redelijk stabiel en enorm vooruit gegaan in hun welzijn. Ze zijn goed 
ingesteld op medicatie en er zijn goede behandelplannen opgesteld. Uiteindelijk is het op lange 
termijn de bedoeling dat de kinderen een goed coping mechanisme opbouwen, zodat de medicatie 
zo ver mogelijk afgebouwd kan worden. 

Verder zijn er gelukkig het eerste half jaar van 2020 geen ernstig zieke kinderen geweest. Alleen wat 
alledaagse kwaaltjes, zoals oor infecties, wondjes, verkoudheden en seizoensgebonden allergieën die 
allen door de nieuwe arts, doctora Andrea, behandeld konden worden. Wel zijn er een aantal 
bezoeken aan het ziekenhuis geweest voor wondjes die gehecht moesten worden. 

Proniño heeft doctora Andrea begin dit jaar in de raad van bestuur verwelkomd. Zij is een geweldige 
bron van hulp en advies geweest de afgelopen maanden. Zeker met het oog op de pandemie, 
waarbij Proniño de kinderen en werknemers zo min mogelijk bloot wilde stellen aan de overbevolkte 
ziekenhuizen. 

Tot nu toe heeft geen van de kinderen Corona opgelopen. Twee werknemers zijn positief getest, maar 
zijn gelukkig niet zo ziek geweest dat voor behandeling naar het ziekenhuis moesten. 

De kliniek op het terrein van Las Flores (waar de jongens wonen) is schoongemaakt tijdens het begin 
van de COVID-19 lockdown. De ruimte is veel toegankelijker en overzichtelijker geworden dan 
voorheen. Als het nodig is kan hier nu zelfs intraveneuze medicatie gegeven worden.  

Al met al zijn we erg tevreden hoe de medische en psychologische hulp verlopen is het afgelopen 
half jaar. Zeker met de grote uitdaging die COVID-19 en de daaropvolgende lockdown die nu al 
maanden duurt voortbrachten. 

Namens de kinderen en jongvolwassenen wonend bij Pronino en bestuur van Homeless Child danken 
wij u hartelijk voor uw steun!  

Indien u het op prijs stelt kunnen we meer fotomateriaal toesturen dan in dit verslag te zien is. Mocht 
u meer gedetailleerde informatie willen ontvangen over een onderdeel van bovenstaand verslag, dan 
kunt u dit bij ons kenbaar maken. Ook bonnen en facturen zijn op aanvraag beschikbaar.

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

Doctora Andrea De kliniek op las Flores


