door Mathilde Oosterhuis

DARE
ondersteuning met kleur
Het is donderdagochtend, we zitten aan tafel
bij pak Coki de oprichter van DARE. Hij heeft net
een orthese – een soort spalk – aangemeten bij
een meisje van 11 jaar met spasmen. Met behulp
van een mal worden de maten voor de spalk
opgemeten. Ze mag even proberen om te lopen.
Dat gaat heel moeizaam, met haar rug gebogen
en steeds door haar knieën zakkend. Door het
spalken van de onderbenen en langdurig oefenen
wordt nu geprobeerd om de voeten van het meisje
recht te zetten en zo het lopen beter mogelijk te
maken. De vader – met een klein broertje op de
arm – vertelt ons dat hij de orthese gratis krijgt van
pak Coki, maar dat hij wel heeft moeten beloven
dat hij het meisje naar school zal sturen. Ze zal daar
in de eerste klas starten.
DARE is opgericht in 2012. Het doel van deze
organisatie is het verstrekken van kwalitatief
goede protheses en ortheses. Pak Coki is tijdens zijn
opleiding bij de Jakarta School of Prosthetics and
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De DARE Foundation heeft als doel: het verbeteren
van de kwaliteit van leven van difabled people –
mensen met een different ability. Met het Delivering
Dreams project worden de armste mensen geholpen
door hen gratis protheses en ortheses te verstrekken.
Daarnaast is er DARE Premium voor mensen die
vanuit ziekenhuizen worden doorverwezen en zelf
financiële slagkracht hebben om protheses en
ortheses aan te schaffen. Op dit moment wordt het
Delivering Dreams project nog deels gefinancierd
met sponsorgelden. De verwachting is dat DARE
over een aantal jaren in staat is om het Delivering
Dreams project volledig te financieren vanuit de
winst van de commerciële activiteiten.

Orthotics gefascineerd geraakt door protheses en
ortheses. Protheses worden voornamelijk gemaakt
voor ontbrekende (onder-)benen en armen, onder
meer als gevolg van verkeersongevallen, kanker,
lepra en diabetes. Ortheses worden gebruikt ter
ondersteuning van lichaamsdelen bijvoorbeeld
als een bepaalde spierfunctie is uitgevallen of
ter ondersteuning van een motorische functie.
Verder worden korsetten gemaakt voor mensen
met problemen aan de ruggenwervel en worden
helmen gemaakt voor baby’s en kleine kinderen
om afwijkingen in de vorm van de schedel te
corrigeren.

Vanuit Werkgroep ’72 is bijgedragen aan verschillende projecten van DARE, waaronder de
aanschaf van instrumenten om protheses te kunnen
maken. Verder zijn met de opbrengst van het
Oranjebal 2016 van 37.500.000 roepia twaalf mensen
geholpen. Vijf volwassenen hebben een prothese
voor hun onderbeen en voet gekregen. Eén iemand
heeft zelfs drie protheses aangemeten gekregen,
een onderbeen en twee onderarmen met hand.
Met het geld zijn ook zeven kinderen tussen de 5
en 14 jaar geholpen. Eén van de kinderen is een
onderarm kwijtgeraakt toen hij in een boom klom
en geëlektrocuteerd werd door een loshangende
elektriciteitskabel. Andere kinderen hebben door
ziekte vergroeiingen of ledenmaten verloren. In
2017 heeft Werkgroep ’72 175.000.000 roepia ter
beschikking gesteld voor nieuwe protheses voor 25
leprapatiënten.

DARE levert ongeveer 80 protheses en 350
ortheses per jaar. Het verstrekken van protheses
en ortheses is van cruciaal belang. Ze zorgen voor
mobiliteit waardoor mensen weer toegang tot
de maatschappij krijgen. Mensen krijgen zo hun
zelfstandigheid terug, kunnen weer naar school en
zijn in staat om te werken en geld te verdienen.

De meest recente bijdrage is voor een heel gaaf
kunstproject, waarbij protheses en ortheses door
een professionele kunstenaar worden beschilderd.
Bijvoorbeeld met een roze eenhoorn voor meisjes
of met Spiderman voor jongens. De resultaten zijn
prachtig! Zo worden protheses voor kinderen cool
om te dragen.

Wil je ook je steentje bijdragen
aan één van de mooie
projecten van Werkgroep ‘72?
Dat kan! Neem eens een kijkje
op de website.

Ook voor mensen die niet
wekelijks tijd hebben, zijn er
voldoende mogelijkheden.

Voor meer informatie zie:
www.werkgroep72.org
of neem contact op via:
info@werkgroep72.org
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