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     Reisverslag Challenge2Care 2014 

 

  
 

In 2012 begonnen we met een droom om te zorgen voor 

verandering. We hebbenhard gewerkt aan de voorbereidingen. 

Gedurende de reis  in 2013 hebben wij ons bezig gehouden met de 

uitvoering van meerdere kleine projecten in een weeshuis, 

bejaardentehuis, ziekenhuis en bloedbank. Hiernaast was ons doel 

ook om te onderzoeken hoe wij de Pakistaanse gemeenschap het 

beste kunnen helpen. Hiervoor onderzochten we wat hun behoeftes 

zijn en wat voor soort hulp het meest effect heeft. We hebben vele 

verschillende vormen van hulp aangeboden en vervolgens 

gereflecteerd naar het effect hiervan. We hebben ook materiaal 

uitgedeeld, die nodig zijn voor de basisbehoeftes, zoals eten en 

kleding. Ook hebben we dorpen en sloppenwijken bezocht, om de 

lokale bevolking te spreken.  

 

Op basis van onze bevindingen hebben wij in augustus 2014 het 

onderzoek voortgezet en hebben we twee grote projecten 

uitgevoerd. De eerste dagen hebben we doorgebracht in Mashal 

Model school en daarna hebben we Bewal International Hospital 

bezocht. Gedurende de reis hebben we veel ideeën opgedaan voor 

komende projecten en kregen we ook een beter beeld van wat de 

mensen hier nodig hebben. Uiteraard hebben de vrijwilligers zich ook 

vermaakt, veel gereisd en veel van de cultuur gezien tussen de 

projecten door.  

Visie Inspire2Care 

Team Inspire2Care wil bewustzijn creëren bij mensen in de ontwikkelde landen over de situaties waarin men in de ontwikkelingslanden 

verkeert en proactief met hen actie ondernemen om deze te kunnen veranderen. Wij trachten om naast de leefomgeving ook de visies 

van de mensen in de ontwikkelingslanden te veranderen, zodat zij op hun beurt weer in staat zijn om hun lokale omgeving te inspireren. 

    Doelen Inspire2Care 
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Op de derde dag van onze reis vertrokken we naar de Mashal Model 

School, gelegen in de krottenwijken van de bergen in Bari Imam, net 

buiten Islamabad.  

Wij vinden het belangrijk om voor onze projecten in Pakistan 

instellingen te kiezen waar nog weinig vrijwilligersorganisaties zijn 

geweest. Deze school bestaat pas vijf jaar en valt dan ook onder deze 

categorie. De school is opgezet door Zeba Husain, een medewerker 

van de Verenigde Naties en nu directrice van de school. Zij liep acht 

jaar geleden door de krottenwijk en zag allemaal kinderen die op 

straat rondzwierven of werkten. Sommigen verzamelden plastic 

flessen die ze konden inwisselen voor geld, anderen verkochten 

eten. Ze vroeg aan de kinderen: “Waarom zitten jullie niet op 

school?”. “Die hebben we niet,” luidde het antwoord. Mevrouw 

Hussain heeft het hier niet bij laten zitten, een paar jaar later werd 

de Mashal Model School een feit.  

De eerste dag 

Dag één was een observatiedag. We werden ontvangen door de vice-

principle en kregen eerst een rondleiding. De vakantie was in 

Pakistan afgelopen en vandaag was het officieel de eerste schooldag. 

Normaal zijn er ongeveer 500 leerlingen, nu was de helft nog niet op 

school. Hieruit bleek dat de regels over aanwezigheid en  

 

 

 

 

 

 

 

 

leerplicht niet zo serieus worden genomen als in Nederland. De vice-

principle vertelde dat veel kinderen wel eens wegblijven omdat ze 

moeten werken, daar is niks aan te doen. 

De kinderen die wel aanwezig waren zaten in de klaslokalen. Dit 

waren kleine kamertjes, de meeste zonder ramen. Wij vonden het er 

erg benauwd maar het was duidelijk dat de kinderen er aan gewend 

waren. In elk lokaal waar we langskwamen stonden de kinderen 

vrolijk op en begroetten ons met een luid: “Salam aleykum!”. We 

mochten meekijken met een paar lessen en lazen boekjes met de 

kinderen. De leeftijd van de leerlingen varieerde van 4 tot 20 jaar.  

   Mashal model school 
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De kinderen kregen onder andere les over Urdu (de Pakistaanse taal), 

Engels, rekenen, natuur- en scheikunde en godsdienst. Ook kregen 

ze computerles. De vice-principle vertelde ons dat de meeste 

kinderen na het afmaken van de school wel gaan werken op straat. 

Tot nu toe is er één leerling die naar de universiteit is gegaan. Toch 

is dat een hele prestatie, gezien het milieu waarin de kinderen leven. 

Er is ontzettend veel armoede en de kinderen krijgen vaak te maken 

met drugsgebruik of (seksueel) misbruik. De school is een plek waar 

ze niet alleen iets leren maar ook echt kind kunnen zijn. We vonden 

het indrukwekkend om deze verhalen te horen en dit te zien. Ook 

hadden we ideeën opgedaan over hoe we de projecten in de 

volgende twee dagen zouden aanpakken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

De tweede dag 

Wij gingen naar de school om de kinderen te leren over de 

basisprincipes van hygiëne, zoals handen wassen en tanden poetsen. 

Dankzij donaties hebben we zeepjes, 

tandenborstels en tandpasta voor de 

hele school kunnen meenemen. Het 

was voor ons nog een beetje 

puzzelen over de precieze indeling 

van de dag. Hoe groot maken we de 

groepen, wie gaan we voorlichting 

geven, wie neemt het woord en wie 

demonstreert de activiteiten? We 

besloten te beginnen met een klas 

van 20 kinderen en gaven een half 

uur voorlichting. Mahwish nam hierin 

het woord en legde de kinderen uit 

over het belang van hygiëne. Daarna lieten we met z’n allen zien hoe 

je je handen wast en tanden poetst. Het was erg leuk om al die kleine 

kindjes rond een grote teil te zien en hoe ze enthousiast in het water 

spetterden met hun handen. Ook het tandenpoetsen vonden ze 

bijzonder interessant. Op het einde van de voorlichting deelden we 

de meegebrachte spullen mee, hier waren ze heel blij mee.  
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Elke keer als we een nieuwe groep uit de klas haalden veranderden 

we de samenstelling van de voorlichting zodat het steeds beter ging. 

We kregen echt het gevoel dat we de kinderen iets hadden geleerd.  

Na de hele ochtend voorlichting te hebben gegeven was het tijd voor 

pauze. Een paar kinderen vroegen of we een spelletje met ze wilden 

spelen. Toen hebben we iedereen in een grote kring gezet en ze 

geprobeerd te leren zakdoekje leggen. Dit was een groot succes! 

Toen de lessen weer begonnen en wij weer naar huis gingen vroegen 

de kinderen dan ook of we morgen alsjeblieft weer kwamen. 

 

De derde dag 

Alweer de laatste dag op de Mashal Model School! We wilden graag 

een leuke afsluiting van dit project en hadden besloten om spelletjes 

te gaan doen met de kinderen. Allereerst begonnen we met 'Hop to 

the finish'. Lachend, gierend en brullend hinkelden de kids een voor 

een naar de finish. Het was een spannende wedstrijd tussen de 

teams.  

Daarna gingen we gezellig limbodansen, terwijl de helft van de 

kinderen muziek maakten met de zumba’s die we hadden 

meegebracht. De kinderen keken heel erg verbaasd toen we het 

touw lieten zien waar ze onderlangs konden. 

Vooral de kleine kinderen hadden moeite met de klassieke 

limbodans houding en dit resulteerde in vele grappige scenes waarbij 

de een onder het touw door kroop en de ander heel gek met zijn nek 

op zijn borst kwam aanrollen. Gelukkig waren de kinderen wel super 

blij en enthousiast. Door al het gegil en gelach kwamen ook de 

kinderen uit de andere klassen naar buiten. Binnen de kortste keren 

stonden de docenten en de kinderen allemaal buiten op het 

speelplein om te kijken wat we deden. Ook kwamen ze één voor één 

naar ons toe om te vragen wanneer hun klas aan de beurt zou 

komen. 
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Uiteindelijk hebben we gelukkig met alle klassen de spelletjes 

kunnen spelen. In de pauze konden we met een hele grote groep 

weer zakdoekje leggen. Een van de leraressen vertelde dat dit 

concept nieuw was voor de kinderen. Wij waren de eerste die de 

kinderen eerst aan de hand van leeftijd in kleine groepjes hadden 

verdeeld en de workshops uitvoerden. Hier waren we eigenlijk wel 

heel erg trots op.  

De vice-principle vroeg of we volgend jaar weer terug wilden komen. 

Dit wil je horen als organisatie, en ons antwoord was natuurlijk: Ja!  
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Het weekend hebben we doorgebracht in Bewal International 

Hospital. Dit moderne ziekenhuis opende haar deuren in April 2010 

en is opgericht op initiatief van Dr. Atiq-ur-Rehman, een vaatchirurg 

uit Engeland, die regelmatig naar Bewal, Pakistan afreist.  

Na een korte kennismaking eerder die week met de vrouw van Dr. 

Atiq en enkele artsen werden wij opnieuw met open armen 

ontvangen in het ziekenhuis.  

 
Op zaterdag werden de voorbereidingen getroffen voor het project; 

een gratis medisch kamp, waarvoor al weken lang banners in de 

naburige dorpen hingen. De apotheek werd gevuld en 

georganiseerd, het plein voor de deur werd gevuld met stoelen en 

tenten en wij waren druk in de weer met posters.  

Tijdens het kamp zouden we de patiënten voorlichting geven over 

hepatitis A, B en C door middel van deze posters en uitgedeelde 

flyers. De posters hebben we zowel binnen aan 

de muren van de wachtruimte, als buiten langs 

de ingang gehangen. Zo kon niemand er meer 

omheen! Op zaterdag waren er dan ook al veel 

mensen die de tijd namen om de posters te 

lezen. Toen de dag van het gratis medisch kamp 

was aangebroken wachtte iedereen in spanning 

af. Hoewel het kamp officieel geopend was 

vanaf negen uur, liep de eerste patiënt om 

zeven uur binnen en de rest volgde gestaag. Er waren meerdere 

specialisten aanwezig een oogarts, een kinderarts, meerdere 

   Ziekenhuis Bewal Int. 
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internisten, huisartsen een gynaecoloog en Dr. Atiq zelf. Wij hebben 

geholpen waar we konden, maar de artsen, verpleegkundigen en 

andere medewerkers hebben werkelijk geweldig werk verricht die 

dag. Buiten kregen patiënten een nummer en een arts toegewezen, 

afhankelijk van de aard van hun klachten. Binnen werden eerst de 

vitale parameters (bloeddruk, hartfrequentie etc.) van alle patiënten 

gemeten en daarna werd er gescreend op hepatitis. Ondanks de 

grote opkomst en de bedrukkende hitte in het ziekenhuis hebben wij 

die dag het toonbeeld van efficiëntie mogen aanschouwen. Iedereen 

wist zijn taak en plaats en wij probeerden ons steentje bij te dragen; 

we hebben recepten uitgeschreven, patiënten begeleid naar de 

juiste plek, echo’s gemaakt, bloeddruk gemeten, meegekeken met 

de artsen, oogmetingen gedaan en probeerden ondertussen zoveel 

mogelijk mee te krijgen van de cultuur en de ziektebeelden waarmee 

de mensen op een dergelijk gratis medisch kamp aankwamen.  

Patiënten werden geholpen met röntgenfoto’s, medicatie, 
sporadisch een vervolgafspraak of 
een afspraak voor een operatie en 
voornamelijk met heel veel advies en 
geruststelling. Helaas kan je niet 
iedereen met artritis een nieuwe knie 
geven, de zorg is te duur om iedereen 

op de meest ideale manier te helpen, 
maar we hebben die zondag een stap 
in de goede richting gezet. We 
hebben de awareness een niveau 
hoger getild en heel veel mensen 
tevreden naar huis terug gestuurd. Er 
zijn die bewuste zondag meer dan 1100 mensen gezien door slechts 
vijf artsen! We weten nu ook beter wat er in deze populatie speelt 
aan gezondheidsproblematiek en met die informatie kunnen we de 

projecten meer toespitsen.  
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Dit project zou nooit mogelijk zijn geweest, zonder  alle sponsoren 
en donateurs.  
 

Graag bedanken we alle financiële en materiële sponsoren en 
donateurs. Zonder jullie hulp had Challenge2Care 2014 niet plaats 
kunnen vinden. Speciale dank gaat uit naar Dr. Atiq-ur-Rehman, de 
overige staf van Bewal International Hospital, naar Zeba Husain en 
de leerkrachten en vrijwilligers van de Mashal Model School. Het is 
een eer om een deel van jullie geweldige initiatieven te zijn geweest 
tijdens de afgelopen reis en een deel te mogen blijven tijdens de 
reizen die nog gaan komen. 

En natuurlijk willen wij graag de hardwerkende vrijwilligers 
bedanken wiens bijdrage onmisbaar was voor de uitvoering van dit 
project.  

 
 

   Dankwoord 

 


