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Beste donoren, sympathisanten en vrienden van PlanBobath,  

dankzij uw steun kon PlanBobath in 2017 weer heel wat realiseren. 
De ingezamelde gelden werden gebruikt om de dagelijkse werking van SERFA, (Service d’Education, de 
Rééducation, de Formation et d’Appareillage) in Thies, Senegal, te verzekeren. Dit ‘Centre Annemie Mortier’, 
genoemd naar de oprichtster en bezielster ervan, helpt jaarlijks een 150 kinderen met hersenverlamming en 
hun families. Tot 20 kinderen worden dagelijks opgevangen in de gespecialiseerde crèche. 

Planbobath als feitelijke vereniging van vrijwilligers, gegroeid uit de Belgische Bobathvereniging, verleent 
tevens technische en therapeutische ondersteuning door regelmatig gespecialiseerde Bobath vrijwilligers 
(kinesisten, ergotherapeuten, orthopedische techniekers) naar Senegal te sturen.  

Na de verschillende missies in 2016 zijn er in 2017 geen missies vanuit Belgie geweest maar heeft GRAIM, 
onze partner in Senegal, zelf 3 vormingen voor de medewerkers georganiseerd, met lokale specialisten. Een 
opleiding door een kinesist over de respiratoire problematiek bij kinderen met een hersenletsel, een 
opleiding door de nutritioniste van het centrum over de nutritionele problemen bij kinderen met CP 
(Cerebrale Parese) en tenslotte een opleiding in communicatietechnieken voor een betere communicatie 
met de ouders, de pers of de autoriteiten. 
In 2018 wordt opnieuw een orthopedische missie gepland, gefinancierd door de Fondation Peterbroeck, om 
het productieteam voor orthopedisch materiaal te versterken, evenals een missie van kinesisten voor het 
juiste gebruik van dit materiaal en bijkomende vorming voor de relais en hopelijk ook een missie van onze 
kinderartsen. 

GRAIM probeert ook in Senegal zelf fondsen en subsidies te vinden. Verschillende acties in de voorgaande 
jaren hebben uiteindelijk geleid in 2017 tot erkenning door de overheid van CP als handicap. Dankzij de  
inspanningen van GRAIM en de oudervereniging van ouders van kinderen met CP hebben reeds 40 van 
onze kinderen nu een ‘carte d’égalité des chances’, die verschillende voordelen biedt, zoals een financiële 
tegemoetkoming en gratis toegang tot medische en andere sociale diensten. 
Op 31 mei 2017 heeft de ‘Directrice Générale de l’Agence Nationale de la Petite enfance et de la Case des 
tout-petits’ de crèche in Thies bezocht, vergezeld door een grote delegatie van de nationale en plaatselijke 
pers, waarna zij aan SERFA een jaarlijkse subsidie heeft beloofd. 
Ook de vereniging van vrouwen van Dangote (een cementbedrijf in de buurt) blijft SERFA steunen met 
giften, zoals noodzakelijke medicijnen, voedings- en verzorgingsproducten en onderhoudsproducten voor de 
crèche. Tevens kan bij de organisatie van activiteiten, zoals een kerst- of carnavalsfeest, gerekend worden 
op de vrijwillige hulp van studenten van de UVS (Université Virtuelle du Sénégal). 

Hoe meer bekendheid, hoe meer kinderen de weg naar het centrum vinden. Zowel financiële middelen als 
gespecialiseerde vrijwilligers (therapeuten) blijven dus broodnodig, zeker nu in 2018 de heropening van een 
foyer in Guédiawaye, een wijk in Dakar waar nu reeds 4 relais werken en de oprichting van een crèche in 
Pout (gemeente in de regio Thies) zijn gepland.  
Ook regelmatige bijscholing van de medewerkers blijft nodig. 
Graim zoekt nu ook naar plaatselijke specialisten die deeltijds voor het centrum kunnen werken, maar ook 
hun opleiding en loon zullen moeten betaald worden. 

Meer informatie en foto’s vindt u op www.planbobath.be, www.graim.sn en op facebook, maar u kan via 
planbobath@gmail.com of per telefoon 04754475402 (Martine) ook bij ons terecht met uw vragen. 

Heel veel dank voor uw steun en beste wensen voor een mooi nieuw jaar! 

Het PlanBobath team 
Annemie, Patrick, Janine, Katleen, Tine, Fabienne, Emilie, Lotte, Librecht, Simon, Martine en alle andere 
vrijwilligers waar wij in de loop van de voorbije jaren konden op rekenen. 

http://www.planbobath.be
http://www.graim.sn
mailto:planbobath@gmail.com


     

     

Financiele informatie 

overlopende rekeningen 2016: 53.921 €               
inkomsten 2017 :                      26.201 € 
uitgaven 2017:                          36.765 € 
Saldo op 31/12/2017:               43.357 € 

inkomsten 2017 

uitgaven 2017 

personeelskosten Senegal: 22.896 € 
15 relais, coördinatrice, boekhouding, schoonmaak, onderhoud  
algemene werkingskosten: 13.869 € 
verplaatsingskosten, kosten maandelijkse vergaderingen, opleidingen, sensibilisatiecampagnes, 
onderhouds- en verzorgingsproducten crèche, voeding kinderen in de crèche, medicatie, huur gebouw, 
nutsvoorzieningen 

U kan PlanBobath steunen door 

giften met fiscaal attest 
VIA Don Bosco VZW BE84 4358 0341 0159  met vermelding ‘6763 Thies Senegal’ 
giften zonder fiscaal attest 
VZW ABBV BE76 06889895 4395 met vermelding ‘gift ‘  

of 

u kandidaat te stellen om als vrijwilliger gedurende een tijd in Senegal mee te werken in het centrum. 
Ervaring als Bobath therapeut is noodzakelijk alsook redelijke kennis van Frans of Wolof.

7%

69%

24%

6250 €  speciale acties
18198 € giften van meters en peters
1753 € giften in Senegal


