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regenachtig en te koud voor de tijcl van
het jaar. Toen mij op dat moment werd gevraagcl of ik
zin had om in Lima, Peru iets met l<inesiologie te gaan
doen, hoefcle ik niet lang na te clenl<en. De vraag kwam
van Carola Beelaerts van Bloklancl, een zeer inspirerencle en actieve vrouw die ik tijclens mijn verblilf in Chana
hacl leren kennen en die samen met mij vele uren in het
ziekenhuis in Accra doorbracht, tiidens mijn lessen in
kinesiologie aan cle Chanese artsen en verpleegkundigen. Carola was nog maar l(ort terug van een vijfjarig
verblijf in Lima. Tijdens haarverbliif was ze in contact
gekomen met een LuciaTola, een Peruaanse vrouw die
zich inzet voor verstandelijk en lichamelijk gehanclicapte kincleren. Het leven leefl:aar te mal<en voor deze vergeten groep is cle clroom van cleze vrouw.
Toen Carola in Lima met haar in contact kwam werd ze
gegrepen cloor haar enthousiasme en ze besloot aan
deze droom mee te gaan werken. Mecle cloor haar
enorme inzet en liefcle voor clit project kwam een
clroom tot leven voor vele c'luizenclen kincleren in cle
organisatie ARIE (uitgesproken als arieiee).
Zomer

28

Aria den Hortog
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De naam ARIE staat voor: Asociacion para la
Rehabilitacion clel Infanti I
Exeptional. Het cloel van Lucia
Tola, oprichtster van ARIE, is

hulp te bieden op meclisch
gebiecl aan hulpbehoevende
kincleren uit cle armste buurten
van Lima. Het meclisch werk is
in handen van specialisten,
therapeuten en andere toegewiicle zorgverleners. Hun werk
wordt onclersteuncl door een
groep van meer dan 175
enthousiaste vrijwilligers. ARIE
probeert kinderen in een zo

vroeg mogelijk stadium te helpen. Door een tijdige cliagnose
en incliviclueel aangepaste
behancleling worclt het kind
een kans geboclen om zich tot

een volleclig mens en licl van cle samenleving te ontwik-

kelen.
Na cle start in 1989 beschil<t cle organisatie nu over een
medisch centrum en vier posten cloor geheel Lima.
Op wekelijkse basis staan ongeveer 85O kinderen oncler
behancleling en in totaal werd al meer dan 35OO l<incleren een betere kans geboden in het leven. De kincleren

kriigen veel persoonlijke aandacht en liefde.
De therapeuten en vrijwilligers helpen hen hun eigenwaarde te versterl<en zodal ze beter kunnen integreren
in cle maatschappij. De ouders worden zoveel mogelijl<
betrol<l<en bij cle behanclelingen. Op deze manier leren
ze hoe ze hun kincl thuis met o.a. oefeningen kunnen
ondersteunen. ARIE helpt kincleren vanaf 6 weken en
ze l<unnen worden begeleict totclat ze, wanneer dit
binnen hun mogelijkheclen ligt, op eigen benen staan.
Fundacles is een afcleling van de organisatie waar
volwassenen worden geholpen om in hun eigen
onderhoud te voorzien, zodat ze niet hoeven bedelen,
en zo is cle cirkel roncl. Dat clit alles veel gelcl l<ost mag
ctuictelijk zijn. Zonder cle hulp van de vele vrijwilligers
clie tijct, energie en vaal< ook geld inzetten zou clit project nooit zijn huictige vorm hebben kunnen aannemen.
Ik besloot om begin 2001 naar

Lima te gaan. Maar eerst was
claar nog een stevige cursus

Spaans. Na een lange vlucht

werd ik opgewacht op het vliegveld van Lima cloor Carola en
Lucia Tola. Il< werd clirect in het
diepe gegooid waar het cle
Spaanse taal betrof want iets
anders werd er niet meer
gesprol<en. Dit om mij er zo snel
mogelijl< aan te laten wennen,
werd mij meegedeeld. Ikwerd
ondergeclompelcl in de enorme
gastvrijheicl van een Peruaanse

familie.
leclere clag leercle ik meer
Spaans bij en we hebben heel

wat plezier gehacl om cle fouten clie
il<

uit:

maakte.

Lima is een enorme stad met zo'n
8 miljoen inwoners, waarvan het
grootste cleel in sloppenwijl<en
woont. Hier bevinclen zich ool<
de vier centra van ARIE, om cle
drempel zo laag mogelijl< te mal<en
voor de ouders (men zegt clat 1 3o,c
van de bevolking een of andere
hanclicap heeft). In mijn eersre
weel< heb il< alle afclelingen bezocht
om een goed beeld te l<rijgen i,.an
de mogelijl<heden van de l<inderen
en cle behandelwijzen van de
therapeuten. Il< begreep al snel dat
de tijct clie cle therapeuten en
vrijwilligers l<onden besteden aan
een cursus erg l<on was: rwee maal
twee uurl De meeste mensen werken zes dagen per weel< en hebben
twee banen noclig om in hun
dageliil<se behoeften te l<unnen
voorzien. Niet werl<en. cursus

ontmoeten. ln 2OOZ zal ik weer naar
Peru gaan om mijn werl< voort te
zetten. Il< hoop dat er dan meer
Amigo's in Neclerland zullen zijn
om cleze kincleren te helpen.
Mijn werk in Limawerd mogelijk
gemaal<t door sponsoring van:
Stg. Vrienclen van ARIE Neclerlancl

Het lnternational I(nesiology
lege Zirich, Zwitserlancl
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Onclergetel<encle

Wilt u het werl< in Lima, Peru onclersteunen?
Dan l<an clit via cle Neclerlanclse
hulporganisatie Vrienclen van ARIE.
Deze organisatie werd in 2OOO
opgericht op initiatief van Carola
Beelaerts van Bloklancl, die geclurende vijf jaar in Lima woonde en
voor ARIE werkte. Zij was het die
het vri.iwilligerswerk voor ARIE in

volgen, betel<ent geen inl<omen!
Il< ontmoette enthousiaste, gemoti,
veerde mensen die graag iets
nieuws wilclen leren om het leven
van 'hun kincleren' te vergemal<l<elijl<en. Ool< waren zij nieuwsgierig
naar deze, voor hen nieuwe manier
van denl<en en leren. Belangri.ik was
een programma te mal<en waaraan
iedereen l<on meedoen en clat
relatief gemald<elijl< te onthouclen
was. ll< besloot geen spiertesten te
gebruiken en me volleclig te con,
centreren op het op gang brengen
t,an de energie, cle integratie van
de hersenhelften en hetverbeteren
,. an her bewegingspatroon.
In

::.:-:- ', oigden ongeveer 80
:-e-..:e-:en en vrijwilligers cle
e;se- C:,, ,eer-de il< cle verschile-:€ :e'el :.Ee: aan de ouders
zoca.: ze e: 3e \ lcef en ool< thuis
mee {once: :e:e-.
In Nederianct :a.c r. :.: ,, eel I oorbereicling verrich:. He: Bra,:gr m-spel
van Elly cle Wilcit-D.ens^e rochr ik
in het Spaans laren \ er:a ei.
Het wercl met gejuich onn anger,
leclereen was verrukr van de

grappige en eenvoudlge manier
waarop de Braingym-oefeni ngen
worden uitgebeelcl.
Het lesprogramma zag er als volgt

Na de cursussen werkte il< met cle
therapeuten, vrilwilligers en ouclers
om cle oefeningen in cle praktijk toe
te passen. Het was voor ieclereen
een goede nieuwe ervaring. Il< leer,
de weer eens clat lichaamstaal en
beweging uitstel<ende communicatievormen ziin en weinig gesproken taal nodig hebben. Alle oefeningen werden zonder en met
muziel< gedaan. Uiteinclelijk heb il<
een vicleobancl laten maken van alle

oefeningen, zodat er altijcl een
naslagwerk is. Een van cle therapeu,
ten, Betgr Roclriquez, spral< reclelijl<
goecl Duits en zij bood zich aan als
counterpart.
Op cleze manier blijf ik ook nu nog
op de hoogte van de oniwikl<elingen in Lima.

Lima startte. Uit eigen ervaring
weet zij niet alleen hoe belangrijl<
clit werl< is, maar kan zij ool< instaan

voor het professionalisme en de
integriteit van cle ARIE-organisatie,
zodat het gelcl en de aanclacht
claadwerkelijl< het I<ind ten goecle
I<omt en niet verclwiint in een
bureaucratische organ isatie.
U l<unt ool< een vriencl worden en
clit project steunen op cle volgencle

manieren:
Via een eenmalige gift op banl<re-

Na 4 weken nam il< afscheid van
mijn vele nieuwe vrienden en
vriendjes in Lima. Gewapend met
een l<ool<boek over de Peruaanse

keuken srapte ik het vliegtuig in.
Het w'as een bijzonclere tijcl
ge\\'eesr waarin il< me volleclig

opgenomen voelde door de vele
Peruaanse mensen die ik mocht

kening 69.93.O9.7 86 t. n.v.
Stichting Vrienclen van ARIE
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-lnformaiie kunr u op','ragen
en bij Aria den Hartog
tel. 010 - 251 80 89.
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Gravenhage.
Via het programma: Buscanclo un
amigo. waarb. j u zich voor minlmaal een jaar vastlegr,".oor 25 euro
per maand-.
Via een meerjarige scnenking'

