ZOMAAR EVEN
TUSSENDOOR….

EEN VERHAAL
OM BLIJ VAN TE
WORDEN
We delen graag met jullie wat er met de dove peuter Jason is gebeurd, omdat het ons
zelf zo raakt. En omdat het zo mooi laat zien wat Macheo, dankzij jullie donaties en de
vasthoudendheid van betrokken medewerkers, kan bereiken.
Een wereld gaat open
Jason, 2,5 jaar oud, kan voor het eerst in zijn leven horen, via een gehoorapparaat. Wat is het
prachtig om te zien hoe er voor dit jongetje een totaal nieuwe wereld opengaat! Kijk naar die grote,
verwonderde ogen van deze levenslustige peuter. Ze spreken boekdelen….
Ook heel mooi: het gehoorapparaat is bekostigd door de Keniaanse overheid, via de Society for Deaf
Children. Dus kan Macheo met het uitgespaarde geld weer andere kinderen helpen.

Wat er met Jason is gebeurd
Jasons moeder stierf een paar dagen na zijn geboorte, in september 2018. De baby werd in een
kinderhuis in Nairobi ondergebracht. Het lukte daar niemand om zijn familie op te sporen. Eind
januari dit jaar werd Jason overgeplaatst naar Macheo. Een oplettende maatschappelijk werker
ontdekte daar al heel snel dat Jason doof was; hij kon ook nog totaal niet praten.
In het ziekenhuis was het al snel duidelijk: er zouden gehoorapparaten in beide oren nodig zijn, en
spraaktherapie. Beide huiveringwekkend duur in Kenia. Macheo’s maatschappelijk werker was
vasthoudend: ze bleef, samen met de mensen van het ziekenhuis, zoeken naar een oplossing voor
het geldprobleem. Ze kwamen terecht bij de Society for Deaf Children, die zorgde voor gratis
hoorapparaatjes. Het eerste is al aangebracht in het linkeroor; het rechteroor volgt in april. Nu kan
Jason beginnen met een inhaalslag in zijn ontwikkeling!

Hoe gaat het verder?
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Jason is al begonnen met spraaklessen in het Kenyatta National Hospital en hij zal veel van deze
lessen nodig hebben. En wat anderen niet lukte, daar slaagde Macheo wel: er is nog familie van Jason
gevonden. Er wordt al aan gewerkt om Jason, met begeleiding van Macheo, in de toekomst veilig bij
zijn familie te kunnen laten opgroeien.
Meer weten over ons?

