
Mijn naam is ALAIN PLATEL. Ik ben de regisseur van Les Ballets C de la B.
Van opleiding ben ik echter orthopedagoog; mijn professionele loopbaan begon ik bij heel jonge 
kinderen met een hersenletsel!!! 
Vandaar mijn interesse en steun voor het project van PLAN BOBATH (www.planbobath.be). Een 
project waarin Senegalese vrouwen, opgeleid door Belgische Bobaththerapeuten, actief zijn op 
het vlak van sensibilisatie en begeleiding van meer dan 200 gezinnen met een kind met een her-
senletsel. Kinderen en ouders krijgen zo een plaats én een stem in hun gemeenschap.

Het hebben van een beperking blijft een groot taboe, ouders en familie stopten tot voor kort hun 
kinderen met een beperking weg.
Plan Bobath samen met hun partner SERFA in Senegal (Service d’Education, Rééducation, Forma-
tion et Appareillages) is er de laatste 12 jaar echter in geslaagd om de problematiek van het kind 
met een hersenletsel zichtbaar en bespreekbaar te maken door middel van grote sensibilisatie-
campagnes opgezet door de Senegalezen zélf!
De relais (dames met een basisvorming rond de problematiek, de noden, de gevaren, …) bezoe-
ken wekelijks de ouders en het kind, bekijken welke ‘oefeningen’ er gedaan kunnen worden, welke 
tips en tricks ouders vooruit kunnen helpen.
Een aantal kinderen kan eveneens terecht in de crèches in Thiès en Pout.



De SERFA produceert ter plaatse modulaire zit- en sta apparaten (die meegroeien met het 
kind, en aanpasbaar zijn aan de evoluerende noden) en zet dus lokale ambachtsmannen aan het 
werk!!!

U kunt ervoor zorgen dat én het kind met een hersenletsel geholpen wordt én u geeft de lokale 
begeleidsters en ambachtsmannen een boost!      

Steun deze kinderen via PlanBobath: 

-door middel van een storting op rekening BE84 4358 0341 0159 van VIA Don Bosco VZW. U 
ontvangt een fiscaal attest bij een storting vanaf 40 Euro.

*Dit kan via een eenmalige gift: ‘6763 Thies-Senegal’ + ‘Eenmalige gift’
Een zit-stacombinatie kost 54.000 CFA (80 euro), een aanpasbare stoel  38.000 CFA (50 euro); een 
stapapparaat  10000 CFA (15 euro).
*Of via een band met een uniek kind: word peter of meter en vermeld ‘6763 Thies-Senegal’ + 
‘Naam van het kind’
* U kan PlanBobath ook steunen bij een bijzondere gelegenheid zoals een verjaardag, huwelijk of 
geboorte of een sponsoractiviteit organiseren. Contacteer ons via de website, (www.planbobath.
be), dan geven wij  u een persoonlijke referentie. 

-Geen fiscaal attest nodig: dan kan u storten op rekening BE76 06889895 4395 van VZW BOBATH 
ABBV met vermelding ‘gift’.

Alle gegevens vindt U op www.planbobath.be

Dank voor uw steun !!!

Alain Platel


